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„Büszke vagyok arra, hogy Budakalászon igazi, összetartó közösség él
és örülök hogy ezt rendezvényeinkkel
erősíthetjük”
Interjú Rogán László polgármesterrel
z 2-3. oldal

Városi programajánló
z 8-9. oldal
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Időseink emlékeznek: Dorojcsák Lászlóné
„A környék legjobb kávéját főztem a
törzsvendégeimnek a presszóban!”
XIII.
XIII
XI
II.. ÉVFOLYAM,
ÉV
ÉV
VFO
FO
FO
OLY
LYAM
LY
AM
M, 8.
8. SSZÁM
ZÁ
Á M z 2019.
2019
20
19. A
AU
AUGUSZTUS
UG
GU
U SSZZ TU
TUS 5
5..

1

z 21. oldal

INTERJÚ Rogán László polgármesterrel

Büszke vagyok arra, hogy Budakalászon
igazi, összetartó közösség él és örülök,
hogy ezt rendezvényeinkkel erősíthetjük

Gőzerővel haladnak a városi beruházások, és az óvodaépítés
ügyében is vannak új fejlemények. Budakalász külön kiadvánnyal
készül a 10 éves évfordulóra és a nyár végén várható még meglepetés rendezvény is. Ezeket a témákat érintjük Rogán László
polgármesterrel készült riportban.

 Elkészült a Kispap utca, zajlik nyító hatóság friss értesítése szerint
a Patakpart Általános Iskola épí- eredmény szeptemberben várható.
tése és az új óvodával kapcsolat- Az építés előkészítését ennek ellenére
elkezdjük augusztusban a régi, rossz
ban is vannak friss információk.
Az útépítéseket illetően ezévi költség- állapotú épület bontásával. Ha a pályávetésünkben tervezett beruházások so- zatunk sikerrel jár, új fejlesztési terürában a második a Kispap utca építése leteket tudunk meghatározni az óvoda
volt. A szép, új utca nemrégiben, július építésére elkülönített 200 millió forintközepén készült el, aminek az itt élők a ból.
A Patakpart
visszajelzések alapján nagyon
Általános Iskola
örültek. Az utca lakóival és
építése gőzerővel
a környezetvédelmi osztá„Az új óvoda
halad. A mintlyunkkal közösen gondolépítésével kapcsoegy 4.500 m2-es
kodva most azt szeretnénk
terület alapokitalálni, milyen fákkal szelatban még mindig
zása elkezdődött.
gélyezhetnénk az utat, hogy
bizakodhatunk
Már a helyszínre
a rendezett szürke aszfaltcsík
a pályázat pozitív
szállították a tomellé üdítő zöld sáv is kerülronydarut, ami
hessen. Az útépítések soráelbírálásában”
az építkezés véban a következő a Barát utca
géig segíti a nagy
lesz. Járdaépítéseket a Kálvárián végzünk, a Diófa utcában pedig tömegű építőanyagok mozgatását. A fabefejeztük. A gyalogutak bővítése pedig lazást szeptemberben kezdik várhatóan.
Már az iskola alapkőletételét tervezzük,
a következő időszak feladata lesz majd.
Az új óvoda építésével kapcsolatban erről hamarosan hírt adunk. Új tanév,
még mindig bizakodhatunk a pályázat új iskola ünnepség, ez mindenképpen jó
pozitív elbírálásában, ugyanis az irá- kezdésnek mondható.
 Ha már az iskoláknál tartunk:
a régiekről sem feledkezik meg a
város?
Annak ellenére, hogy az iskolák fenntartása állami feladat, nagyon fontosnak
tartjuk, hogy folyamatosan támogassuk
a fejlesztéseiket, hiszen a mi gyerekeink
tanulnak ezekben az intézményekben.
Mindenképpen kötelességünk segíteni
a munkájukat, amennyire csak tudjuk.
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A Szentistvántelepi Általános Iskolában
elkészült a multifunkciós sportpálya és
az udvar ezen részének felújítása, amit
nyolcmillió forinttal támogattunk. A pályát majd szeptemberben tudjuk átadni
a gyerekeknek.
A napokban járt nálam a Kalász
Suli igazgatója, Végh Attila, aki szintén sportfunkcióval szeretné fejleszteni
saját intézményének udvarát. Az iskolában az alsós udvar egy részének aszfaltját fednék be gumiburkolattal és ide
foci-, kézilabdakapu, valamint kosárpalánk kerülne, hálós fedéssel. A TAO-s
támogatás megszerzése mellett önkormányzati segítséget is kért igazgató úr a
beruházáshoz. A fejlesztéshez itt mintegy hétmillió forintos önkormányzati
önerő szükséges, amire a következő évi
költségvetésünk adhat lehetőséget.

 A gyerekek mellett az idősek is
folyamatosan az önkormányzati
támogatások fókuszában állnak.
Hogy áll az idősklubban elkezdett
beruházás?

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

Budakalászon családokban gondolkodunk, melyeknek szerves részét képezik szüleink, nagyszüleink, akik mindig
számíthatnak a támogatásunkra. Az
idősklub épületének bővítése jól halad, a
napokban kerültek ki a virágos kőládák
az udvarra, már csak az utolsó simítások
hiányoznak a beruházás befejezéséhez.
Az épület bővítésével másfélszeresére
növelhetjük majd az intézmény befogadókapacitását. A megépült új ebédlő
pedig városi események, vendéglátások
helyszíne lehet. Itt szeretnénk majd fogadni legközelebb a testvérvárosainkból
érkező delegációkat is.

Augusztusban szervezzük hagyományosan augusztus 20-i nemzeti ünnepünket és a városi díjak átadását.
Ez alkalommal is jelentős budakalászi
személyiségekhez kerülnek a rangos
elismerések. Augusztus végén, még az
iskolaidőszak előtt egy nyárvégi csobbanásra várjuk a városlakókat. Ismét
ingyenes lesz ugyanis a „Lupa Strand”.

A tradicionális szervezetek mellett frissen alakultak is megjelentek az utóbbi
időben, akik bizonyára már az önkormányzati választásokra jöttek össze. A
kampány eszközeit tekintve lesznek,
akik a programjukkal kampányolnak és
olyanok is, akik sportszerűtlen eszközöktől sem riadnak vissza hatásvadász,
igaztalan tartalommal jelentkeznek
vagy éppen azt az hiszik, a bölcsek kövét
tartják a zsebükben. Nem lesz könnyű
kiszűrni az igazságot, ezért mindenképpen arra biztatom a budakalásziakat,
hogy tájékozódjanak majd megfelelően
a kampány során.

 Új kiadvánnyal készül a város
a budakalásziaknak. Milyen apropóból jelenik meg?
Budakalász idén ünnepli várossá
válásának 10. évfordulóját. Ebből az
alkalomból szeretnénk összegezni és
bemutatni az elmúlt 10 évben történt
változásokat. A kiadvány előkészítése
most zajlik, kollégáim válogatják a bekerülő képeket. Elmondhatom, hogy
óriási a különbség a 10 évvel ezelőtti és
a mai Budakalász között. A mindennapokban nem látjuk, nem emlékezünk a  Az őszi választásokat megelőkorábbi állapotra, a jót nagyon könnyen zően még számos program várja
megszokjuk. Számos nagyberuházá- a budakalásziakat. Milyen rensunk alapvetően megváltoztatta a város dezvények várhatóak az elkövetképét. Ilyen az Egészségház, a bölcsőde kezendő időszakban?
Mindenekelőtt szeépítése, az óvodák felújíretnék beszámolni két
tása, a Kálvária Park kisikeres nyári rendezvéalakítása, az Omszk park
„Budakalászon
nyünkről. Eddig a nyár
sport- és rekreációs közcsaládokban
pihenő időszak volt a
ponttá alakítása. Emellett
gondolkodunk,
programok tekintetében.
számos út, járda, parkoló
épült, zöldfelület bővült.
melyeknek szerves Idén a „10 éves a város”
programsorozat jegyében
A fejlődést bemutató
részét képezik
először hívtuk a kalásziaigényes kivitelű albumot
hamarosan minden bu- szüleink, nagyszüle- kat ebben az időszakban
is közösségépítésre, kidakalászi kézbe veheti.
ink, akik mindig
kapcsolódásra, feltöltőA Városnapokon pedig
számíthatnak
désre. Óriási siker volt
kiállításon is bemutatjuk
ezeket a képeket.
a támogatásunkra.” az új rendezvényhelyszínként debütáló Kálvária-dombon szervezett
 A köztársasági
elnök a múlt héten jelentette be az örömzenei koncert. Petrás Mária és a
önkormányzati választások idő- Muzsikás együttes egyedülálló élményt
pontját. Hogyan készül a Hivatal biztosított minden résztvevőnek. A
mintegy 700 látogató érdeklődésére száerre?
A Polgármesteri Hivatal apparátusa mot tartó esemény mindenképpen arra
ez évben két választást is szervez. A ta- kötelez bennünket, hogy folytassuk a
vaszi EP választásokat követően már kezdeményezést. Másik rendezvényünk,
most jelentős előkészületeket tesz az a Táncházak éjszakája is hatalmas érdekoktóber 13-i önkormányzati választá- lődés mellett zajlott. A négy népcsoport
sokra. Az időpont közeledtét azt hiszem, zenéjét bemutató rendezvényen mind a
mindannyian érezzük Budakalászon is. 400 látogató táncra perdült.
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Szeptember elején pedig a két naposra
bővült Városnapokra hívjuk a budakalásziakat, ahol lesznek nagy koncertek, így
fellép a Karthago, a Magna cum Laude,
lesz tűzijáték és ismét lesz főzőverseny.
Az őszi paprika és paradicsomszezonban
mi másra, mint lecsófőzésre várjuk a
kalászi csapatokat. Büszke vagyok arra,
hogy Budakalászon igazi, összetartó közösség él és örülök, hogy ezt rendezvényeinkkel erősíthetjük.

2019. július 31.
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Önkormányza hírek

Aszfaltburkolat a Kispap utcában

A Kispap utca közel 30 millió forintból újult meg. A munkálatok június
18-án kezdődtek és július közepére
elkészült az új, körülbelül 920 négyzetméternyi aszfaltborítás. A területet
Rogán László polgármester és Ercsényi
Tiborné alpolgármester járta be.
Az új út elkészültekor Rogán László
kiemelte, hogy „az építésnek köszönhe-

Klímaberendezések
a védőnői szolgálat
helyiségeiben

tően amellett, hogy az itt élők életminősége is javul, az ingatlanok értéke
is növekszik. Bízunk benne, hogy az új
utat mind az utcabeliek, mind az erre
járók örömmel használják majd”. Már
készülnek a tervek, hogy a megépült
szép új utcát milyen növényekkel, fákkal lehetne szegélyezni. Hamarosan az
utca végére pedig kútgyűrűk kerülnek,
hogy meggátolják a szomszédos rétről a sárfelhordást. Az útépítés során
keletkezett némi maradék aszfalt, ezt
felhasználják az egyik leágazó kis utca
elejének burkolására.
A Kispap utcai munkálatok a három
útfelújításból az egyik, amelyekre az idei
költségvetési évben mintegy 90 millió
forintot különített el a városvezetés. Az
Áfonya utca nemrégiben kapott aszfaltburkolatot, következő lépésben pedig a
Barát utca burkolatépítése kezdődik.

Az Egészségházat 2013-ban építette az Önkormányzat, a korábbi,
elavult rendelőépület helyére. Az
épület azóta is magas színvonalú
környezetet biztosít a betegeknek
és a szakrendeléseknek; a térségben
kiemelkedően nívós az egészségügyi
ellátásokat biztosító helyszínek között.
A várókba és az emeletre még az
építéskor szereltek klímaberendezéseket. Azóta – lévén egyre melegebbek a nyarak –, mind több orvos
kérte a berendezések beszerelését
rendelőikbe. Nemrégiben a védőnői
szolgálat négy helyiségébe került
légkondicionáló: főként a kicsiknek
a forróság idején is elengedhetetlen
a megfelelő hőmérséklet biztosítása. A korszerűsítés értéke mintegy
bruttó 1,1 millió forint.
Az Egészségházat is a neves építész, Turi Attila tervezte. Az átadás
óta több fejlesztés is megvalósult az
épületben. Példaként már reumatológiai és mentálhigiénés szakrendelés, valamint vérvétel is elérhető a
Házban. Tavaly a pszichiátriai és a
reumatológiai, valamint a gyermekorvosi rendelőkbe szereltek be klímaberendezéseket, majd következő
lépésben a háziorvosi rendelőkbe és
az asszisztensi szobákba. Az elmúlt
években több orvosi eszköz beszerzését is támogatta az Önkormányzat:
vérképelemző, véroxigénszint-mérő
és speciális vérnyomásmérő is segíti
már a betegek vizsgálatát.

Új iskola: épül az alap, megérkeze a daru
majd az emelőszerkezetet több részletben a helyszínre szállították. A daru 23
méter magas, az emelést és a megfelelő
helyre szállítást végző gém 50 méter
hosszú, amely a torony tengelye körül
forog.

A Patakpart Általános Iskola építési
területén toronydarut telepítettek. A
munkaterületen először kialakították a
megfelelő alapot, amely elbírja a darut,

Jelenleg az iskolaépület alapzatát
betonozzák. Erre a későbbiekben kerül
rá az alaplemez, amelynek során a vasbeton rácsozatot öntik ki betonnal. A
munka végeztével indulhat a falak építése, helyenként az alapozási és falépítési munkálatok párhuzamosan folynak
majd.

ÁLLÁS
Budakalász Város intézményeiben az alábbi
álláslehetőségekre várjuk pályázók jelentkezését:
• zöldfelületi munkatárs – Polgármesteri Hivatal
A munkakörben park- és útfenntartási feladatokat kell végezni.
Igény esetén szolgálati szállást tudunk biztosítani.
• diákmunkás, Városfenntartási csoport
– Polgármesteri Hivatal
• konyhai dolgozó (4 órás)
– Kalász Suli (2 fő), Szentistvántelepi Általános Iskola (1 fő)
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Bővebb információ:
budakalasz.hu,
Állás menüpont

Budakalász Hivatalos Közösségi Oldala
Információk, hírek, események,
rendezvények első kézből:

facebook.com/budakalaszvaros
BUDAKALÁSZI
HÍRMONDÓ

Megszépült
a Barát-patak
kis hídja

Lefestették a Barát-patakon átívelő kis híd korlátját. A korlátelemeket Turi Attila Ybl-díjas építész tervei
alapján díszműkovács készítette el. A
felületet galvanizálták, most pedig az
óváros hangulatához illeszkedő antracitszürke fedőfestést kapott.
A munka végeztével helyükre kerülhetnek a budakalászi címerek is. A
15 kilogrammos címereket darabonként 80 apró kovácsoltvas darabból
készítették, oldalanként kettő kerül
majd a híd korlátjára.

Igazgatási szünet
a Polgármesteri
Hivatalban
A Budakalászi Polgármesteri Hivatalban

Új konyha és tálaló a Nyitnikék Óvodában
rélték. Következő lépésben cserélték a
bojlert közel félmillió forintos költséggel. Az átalakításoknak köszönhetően
jelentősen javult az intézmény energiafelhasználása.

Nemrégiben a Nyitnikék Óvoda
Pomázi úti telephelyén átépítették a
korábbi konyhát, és kialakítottak egy
tálalóhelyiséget is közel bruttó 3 millió
forintból. Az összeget az Önkormányzat
az intézmények éves felújításaira szánt
költségvetési keretéből finanszírozta.
A falakat áthelyezték és újraburkoltak
mindent.
Az óvodák tagintézményeiben minden évben végre kell hajtani a karbantartási munkálatokat: hol festeni kell,
másutt padlófelújításra van szükség. A
Pomázi úti óvodaépületeket 2015-ben
32 millió forintos pályázati forrásból
hőszigetelték, előtte a nyílászárókat cse-

Megértésüket köszönjük!

Az előző évi megtakarítások, tervezés
eredményeképpen mintegy 200 millió
forintos saját forrásból új óvoda épül.

datosan felépített játékos mozgástevékenységeken túl a gyermekek a szabad
játék során használhatják a pályát.

igazgatási szünet mia az ügyfélfogadás szünetel, a Polgármesteri
Hivatal zárva tart. Az Önkormányza Rendészet ezen időszak ala is
működik.

Temetési engedély és felsőoktatási kollégiumi elhelyezéshez
egy háztartásban élőkről szóló igazolás ügyekben hé őn és szerdán
8-12 óra közö
a +36 (70) 490-6001 telefonszám
hívható.

Korszerűsítették a Telepi Óvoda villámvédelmi rendszerét, és a Nyitnikék
Óvoda Szalonka utcai tagintézményében
is – a többi óvoda után – megépült az
Ovi-Foci Pálya.

Ovi-Foci pálya
minden budakalászi óvodában

2019. augusztus 5-én hé őtől,
augusztus 16-án péntekig

Választási ügyben munkanapokon 8-16 óráig a +36 (70) 490 6001
telefonszámon lehet érdeklődni.

Egy jó óvoda működéséhez nemcsak
a lelkes pedagógusok, a magas szintű
szakmai munka szükséges, de a megfelelő, korszerű körülmények, gyermekbarát felszerelések biztosítása egyaránt
elengedhetetlen. Budakalász Város
Önkormányzata a Pomázi, Szalonka és
Mályva utcai tagintézményekben 2019ben a felújításokra mintegy 5,1 millió
forintos összeget különített el.

A szabadtéri, élménygazdag mozgásfejlesztés most már valamennyi óvodai
tagintézményben magas szinten folyhat: elkészült a Szalonka utcai oviban is
a futballpálya.
A 6×12 méteres kültéri, műfüves, palánkkal körülvett és hálóval fedett pálya
újabb teret ad a mindennapos mozgáshoz, szabadidős labdajátékokhoz.
A szabad levegőn történő irányított, tu-
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Az Ovi-Sport Alapítvány telepítette műfüves sportpályák önrésze
4.500.000 Ft, mely összeg jelentős részét, 3.985.000 Ft-ot az osztrák Jungbunzlauder cég által kiírt pályázaton
nyerte el a Budakalászi Nyitnikék
Óvoda. A fennmaradó összeget Budakalász Város Önkormányzata biztosította,
amely feltétele volt a sikeres pályázatnak.
Az Ovi-Sport Alapítvány első focipályáját a Szentistvántelepi Óvodában
adták át 2012-ben. Az alapítványt nyolc
évvel ezelőtt Buzánszky Jenő, az Aranycsapat egykori játékosa hozta létre.
A remek labdarúgó 2016-ban elhunyt,
örököseként fia folytatja tevékenységét.
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Lakossági véleményfelmérés Budakalászon
mérni a lakosok véleményét a város
fejlődésével, életminőségével és a beruházásokkal kapcsolatban, ezért reprezentatív lakossági véleményfelmérést
végez.

Budakalász Város Önkormányzata
szeretné megismerni és objektíven

Új járda, régi diófa

A megkérdezés telefonon történik,
nyilvános adatbázisból elérhető vezetékes és mobilszámok hívásával. A mérésre augusztus második felétől kerül
sor.

Újjáépült a járda a Diófa utcában.
Ahol eddig hiányzott a gyalogút, ott
új, térköves burkolatot fektettek le a
szakemberek. Az utca Szérűskert felőli
végén teljesen új járdát kellett építeni.
Az új részeket hozzákapcsolták azokhoz
a korábbi járdaszakaszokhoz, amelyek
kellően jó állapotúak voltak a felhasználáshoz. A már létező burkolatokat is sok
esetben felújították, a munkálatok teljes
költsége 4.000 000 forint volt.
A Diófa utcai munkálatok érdekessége, hogy az építkezés útjában állt egy
régi diófa. Az utcában lakók kérésére a
fa maradt a régi helyén, a járda most
„U-alakban” kerüli ki az öreg diófát.
Következő lépésben a Kálvária-domb
tetején, a Golgota utcához vezető útszakaszon épül új járda, bruttó 6.800 000
forint beruházási költséggel. Az útszaka-

Kérjük tehát, amennyiben telefonon
keresik Önöket ebben az időszakban,
és Budakalásszal kapcsolatos kérdéseket tesznek fel, szíveskedjenek segíteni
megbízott kérdezőbiztosaink munkáját
a válaszokkal, hogy ezáltal saját környezetük fejlődéséhez is hozzájáruljanak. Az eredményeket a Budakalászi
Hírmondóban, valamint web- és Facebook-oldalunkon is közzétesszük.

szon lépcsős, és lépcső nélküli járdaszakaszok egyaránt épülnek majd, a lépcsők
mentén korláttal. Ezen a helyszínen jelenleg egy 200 méteres szakaszon csak
kitaposott ösvény szolgál gyalogútként,
ide is új térkőburkolat kerül.
Rogán László polgármester a Diófa
utcai helyszín bejárásakor a jövő évi
tervekről is beszélt: „Itt nem szeretnénk
megállni: Budakalásznak azon részeit,
ahol a járdák már rossz állapotban
vannak, jövőre szeretnénk felújítani.
Gondolok itt a Rózsa, Széchenyi, Kovács Lajos és Szent László utcák járdáira, és még sok olyan utcára, ahol
rossz állapotban vannak a gyalogutak.
Bízom benne, hogy 2020-ban minél
több helyen sikerül a járdák felújításait
is elvégeznünk.”

Testvérvárosi kapcsolatainkat erősíte ük
a budakalászi delegáció Ada város polgármesterének meghívására érkezett a
településre.

Az Adai Napokat minden évben június végén – július elején rendezik meg,
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A kirakodóvásárral, kézműves élelmiszerek kóstolásával és színes fellépésekkel tarkított rendezvény sokakat
vonz, főleg a helyiek köréből. Az idei
Adai Napok alkalmából is megtartották
a hagyományos aratóünnepséget, majd
felavatták Nikola Dragin szobrászművész bronzszobrát. A fiatal művész alkotását a Tisza és annak élővilága ihlette.
A magyar nyelven is kihelyezett felirata

szerint: „A Tisza nem ismer határokat,
összeköt népeket, kultúrákat”.
Budakalász Város Önkormányzata
képviseletében Dr. Krepárt Tamás alpolgármester és Pál József főosztályvezető átadták meghívónkat vajdasági
testvérvárosunk részére, a saját városnapi rendezvényünkre. A Budakalászi
Városnapok idén ősszel kétnapos lesz: a
jubileumi ünnepségre hosszabb és gazdagabb programkínálattal várjuk majd
a város polgárait, hiszen 2019-ben „10
éves város”.

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

Sebességmérő és lámpa kerül
a Téglási András utcához
tábla figyelmeztet majd. A rendszernek
köszönhetően a gyorsan hajtó autók
automatikusan piros jelzést kapnak
majd. A helyszínre kamerákat szereltet
fel az Önkormányzat. A berendezések
a közlekedést, és a közlekedési szabályok megszegését is minden esetben
rögzítik, így azok digitálisan visszakereshetőek lesznek és büntetést vonnak
maguk után.

Bruttó 13 millió forintból épült ki a
Téglási András-Szegfű utcák kereszteződésében található új gyalogátkelőhely. Az összeg jelentősebb részét a
forgalom-biztonságtechnikai költségek, a sebességmérő és a nyomógombos közlekedési lámpa telepítése
tették ki. Július 15-én kezdték meg a
helyszínen a telepítésekhez szükséges
földmunkákat.
A sebességkorlátozásra digitális,
ún. VJT, azaz változtatható jelzésű

A Szentendrei út – több más budakalászi úthoz hasonlóan – az országos
úthálózat részét képezi, így a Magyar
Közút Zrt. kezelésében áll. A Téglási
András-Szegfű utcák kereszteződésében a biztonságos, gyors gyalogos átkelésekhez szükség volt egy zebrára, a
közelben található óvoda és bölcsőde
megközelítése miatt is. Az itteni
gyalogátkelőhely tervezési és építési
költségei bár a Magyar Közutat terhelnék, azokat az Önkormányzat vállalta
magára – hasonlóan az Ady Endre
utcai zebra kialakításához. A gyalogátkelőhely útburkolati jeleit júniusban
festették fel, előtte kikerültek a zebrát
jelző közlekedési táblák is.

Amiért a harang szól
A nándorfehérvári diadal a magyar-török háborúk egyik jelentős
eseménye. 1456. július 4-21. között a
keresztények – magyarok és szerbek
– Szilágyi Mihály vezetésével hősiesen
védték Nándorfehérvár, a mai Belgrád
várát II. Mehmed török szultán jelentős
túlerőben levő seregével szemben.
A védőkhöz 10 ezer katonájával időközben csatlakozó Hunyadi János vezetésével, Kapisztrán János 30-35 ezer
keresztesével közösen július 22-én, a vár
melletti csatában legyőzték a törököket.
Erre a fontos napra emlékeztet bennünket azóta is a déli harangszó.
Július 21-én vasárnap este immár
tizenegyedik alkalommal vehettek részt
az érdeklődők az „Amiért a harang szól
– Nándorfehérvár 1456” elnevezésű

emlékprogramon, melyen Budakalász
alpolgármestere, Ercsényi Tiborné képviselte városunkat. Az ünnepség idén a
Hősök terén koszorúzással kezdődött,
majd a Batthyány térről induló hajókirándulással egybekötött emlékműsorral
folytatódott. A szervezés idén is Foltán
László kenus olimpiai bajnok és Janek
György atléta nevéhez fűződik.
Az esemény fővédnöke Tarlós István
főpolgármester volt, emellett a dunakanyari térség önkormányzatainak képvi-
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Helyi önkormányza
választások – 2019

Áder János, Magyarország köztársasági elnöke az önkormányzati választásokat október 13-ra tűzte ki. A mintegy
nyolcmillió, magyarországi lakóhelylyel rendelkező választásra jogosultnak
augusztus 23-ig kell kézhez kapnia a
névjegyzékbe vételről szóló értesítést.
Aki nem kapja meg az értesítőt, a Helyi
Választási Irodában kérheti azt. A hivatalos kampány augusztus 24-én kezdődik. A Nemzeti Választási Bizottság
2019. július 30-án kiírta a nemzetiségi
képviselők választását is, Budakalászon
a német és a szerb nemzetiségi képviselőket szintén október 13-án választhatják az arra jogosultak. A 2019. július
31-én megtartott rendkívüli testületi
ülésen a Képviselő-testület megválasztotta a Helyi Választási Bizottság tagjait.
Az ülést követően, a tagok Rogán László
polgármester előtt az esküt letették.

selői és számos érdeklődő is részt vett az
eseményen. A korábbi években kerékpártúra keretében emlékeztek a résztvevők a történelmi eseményre, melynek
dunakanyari állomásai közt Budakalász
is szerepelt. A helyszínt újdonságként
idén a „Hunyadi” névre keresztelt, szépen felújított hajó adta, melynek elejére
egy nagyméretű faragott fakeresztet helyeztek el. A szépen szóló harang sem
maradhatott el, ez valamennyi hídnál
megkondult. Az eseményen mintegy
500 fő vett részt. A műsorban fellépett
Pitti Katalin, Dévai Nagy Kamilla, valamint indulókat játszó fúvós zenekarok
is.
„A kereszténység Európa jövője és
menedéke, amelyért ne feledjük, menynyit tettek a Hunyadiak! Önkormányzatunk a korábbi évek hagyománya
alapján idén is támogatta a rendezvényt” – mondta el Ercsényi Tiborné
alpolgármester.
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Kék hírek
Kitéptek egy fát az Egészségháznál

A Városrendészet videóján megdöbbentő jelenetnek lehettünk tanúi. Egy
fiatalember társával randalírozott az
Egészségház előtt július 16-án este, majd
tövestől kitépett egy fát. Az elkövető társával együtt több kamera felvételén is
látható volt. A rendészek rongálás miatt
rendőrségi feljelentést tettek. Később a
két fiatalember a közzétett fotók hatására önként jelentkezett, az okozott kár
megtérítésére kötelezték őket. Sajnos
az elmúlt időben rendszeressé váltak a
hasonló esetek a városban. Az elkövetők
padokat tesznek tönkre, fitnesz eszközöket rongálnak meg, telefirkálják a falakat. Legutóbb a Béke sétány játszóterén
szakították le a csörlős hintát. Mindezek
javíttatása, rendbetétele több milliós
kárt okoz a városnak és nem kevés időt
vesz el. Az esetek elterjedése miatt a
közterületi térfigyelő kamerák számát
növeli az Önkormányzat.

Programozási hiba a közlekedésben

között a József Attila utcai felüljárón
Budakalász felé közlekedő személygépkocsival, utóbbi emiatt árokba csúszott.
A járművekben utazók könnyebb sérüléseket szenvedtek információink szerint.

Az Ady Endre utcai virágágyásba hajtott egy sofőr a járművével. A károkozó
nem jelentkezett. Az Önkormányzat újra
telepítteti a növényeket, helyrehozatja a
locsolórendszert és letakaríttatja a nyomokat.

Elszállítják a HÉV-felújítás során
Táblák a kaszálón
keletkeze hulladékot

A Kalász Suli mögött, a Vasút soron
a sínfelújítást érintő szakaszon a HÉV
felújítási munkálatai befejeződtek,
azonban kiálló drótok, talpfák, vizes palackok és szemét maradt hátra. Az Önkormányzat megkereste a MÁV-HÉV
Zrt. illetékeseit a probléma kapcsán.
A szemét elszállítását a társaság írásban
vállalta.

Szokatlan problémát jelentett be a
Téglási András utca átellenes oldalán
lévő szántó tulajdonosa. Az ott tanyát
fenntartó gazdálkodók szénát báláznak,
melyeket mentett állatok táplálékának
szánnak. A mezőn azonban rengetegen
sétáltatnak kutyát, ami sok gondot okoz
nekik. A tulajdonosok így fogalmaztak: „Szeretnénk, ha a kutyások megértenék, hogyha egy kutya odaürít, a
többi is ezt fogja tenni. Iszonyú szaga
lesz a bálának. A jószág nem eszi meg.
A kutyaürülék, ha ki is szárad, kaszálásnál az ember arcába repíti a kasza.
Ráadásul a kutyaürülék és a benne
lévő élősködők veszélyesek a haszonál-

Megrongálták a kerékpárosokat
védő bóját

Programozási hiba okozta a torlódást
a József Attila utcában az elmúlt hetekben, délutánonként állt a sor Budapest
felé. A lehajtó után állandósult a torlódás a 11-es főút főváros felé vezető szakaszán, a turbó-körforgalom előtti időket
idézve. Kiderült, hogy a bevásárlóközpont körforgalmánál a lámpák korábbitól eltérő beállítása okozta a problémát.
A Polgármesteri Hivatal levele alapján a
Magyar Közút Zrt. felülvizsgálta a helyzetet és korrigálta programot. Tájékoztatást küldtek, hogy még május elején
kidöntöttek egy lámpát az Auchan-körforgalomban egy baleset során. Sérült a
berendezés memóriája, amit ki kellett
cserélni és véletlenül egy nem megfelelő
programot tápláltak bele. Kicserélték
az oszlopot és most már a jó szoftveres
program fut a berendezésen, így remélhetőleg jól lehet majd közlekedni a Megyeri híd környékén a körforgalomban.

Baleset a felüljárón

A Kék Duna utcából kihajtó taxi üt-
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A Duna sétányon két oszlop akadályozta a kocsikat abban, hogy
a kerékpárútra hajtsanak. Június elején azonban néhány ismeretlen teljesen megrongálta a beton bójákat. Mivel
a kerékpárosok biztonsága megköveteli, munkatársaink fogják helyrehozni
a mások által okozott kárt.

Harapós kutya

Lakossági jelzés alapján mentek ki
az önkormányzati rendészek a Tanító
utcába. A bejelentő szerint egy ottani
kertben lévő kutya a kerítés résein kiharapott. A kutya, egy fiatal staﬀordshire
terrier, később már barátságosan viselkedett, gazdája pedig együttműködő
volt. Az ingatlan tulajdonosa végül nádfonatot tett a kerítés réseihez, hogy kutyája ne tudja kidugni a fejét.

Virágok közé hajto

latokra. Lovaknál egy nagyobb adag
bélféreg akár bélcsavarodást, az állat
elhullását okozhatja. A féregtelenítés a
lovaknak nem olcsó mulatság, ráadásul megterheli a bélflórájukat.” A tulajdonosok nemrég táblákat helyeztek el a
területen. Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy Budakalász területén kutyát
pórázzal lehet sétáltatni, az eb ürülékét
pedig össze kell szedni. Mindenkit arra
kérünk, hogy tartsa be a szabályokat!

Si lerakás nyomai a Luppa-szigeten
A rendészekhez megkeresés érkezett
a Luppa-szigetről. A bejelentés szerint
a sziget észak-nyugati oldalát sittel és
törmelékkel töltik fel. Kiderült, hogy
egy kőépület bontási munkálatai során
a munkagép egyszerűen a víz mellé borította a sittet és elkezdték annak "tereprendezését" is. Végül sikerült felderíteni
a megbízó és a vállalkozó, valamint a
megbízottak adatait. A terület NATURA
2000-es, az ügyben rendőrségi eljárás
indult.

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

ZöldZóna
hírek
Zöld

Gyomirtás hatékonyan: 10 tanács
gyomosodása. Nagy hőségben érdemes
5-6 cm-esre hagyni a füvet, hogy a tövek
árnyékban maradhassanak.

2. Talajtakarás mulccsal

A nyári esőzések és a meleg idő váltakozása kedvez a gyomok kialakulásának,
tapasztalhatjuk ezt saját kertünkben is.
A közterületeken a város zöldfelületi
munkatársai rendszeresen kaszálnak,
a növénnyel borított területek karbantartása egész nyáron át ad feladatokat.
Lakókörnyezetünk rendezettségéhez a
magánkertek, az ingatlanok előtti útszakaszok látványa is hozzájárul. A hagyományos, vidéki élet rendszeres feladatai
közé tartozott a gyomlálás a ház előtt és
körül, a „porta” rendben tartása is. Ne
felejtsük, hogy az ingatlantulajdonosoknak a ház előtti területet is rendben kell
tartaniuk, legyen ott fű, növényzet, vagy
szikkasztó. Ha elhanyagolt, gazos telket
látunk városunkban, érdemes a Városrendészetnek bejelenteni a címet. A gyomok elleni küzdelem gyakran fáradságos,
ám hatékonyan léphetünk fel ellenük
többféle módon is. Tíz tippet gyűjtöttünk
most össze, amelyek megkönnyítik a kerti
munkálatokat.

A leggyakoribb talajtakaró anyag, azaz
a mulcs fenyőkéreg. A mulccsal fedett
részek kevésbé száradnak ki, és a letakart talajon sokkal kevesebb gyom nő. A
fűnyesedék is remek talajtakaró: a hoszszabb, levágott fűszálakat hagyjuk megszáradni, és helyezzük a növények alá 3-5
cm vastagságban.

3. Ami a mulcs ala van
Jó minőségű geotextíliát érdemes elhelyezni a talaj fölé, és kb. 30 cm-ként
rögzíteni. Kerülhet rá fenyőkéreg és a
kavicságy is igen esztétikus. Duna menti
területükön különösen szépen beleilleszkedik a környezetébe.

4. Talajtakarás növényze el
A talajtakaró növények kellően „agresszívak” ahhoz, hogy a gyom ne nőhessen ki a virágtövek között. Ilyen lehet
például a meténg, az árnyliliom, a tűzeső
és a gyöngyvirág is, vagy a közterületeken
is ültetett árnylevelű lángvirág.

5. Tetszik, vagy sem: gyomlálni kell

1. Rendszeres fűnyírás

A gyomokat kézzel távolítsuk el, ez a
leghatékonyabb módja a védekezésnek.
Ismételjük meg többször, mivel a növény
föld alatti módosult szárai folyamatosan
gyökereket fejlesztenek.

Ahol fű van, ott bizony tavasztól őszig
munka is van. A rendszeres fűnyírás ellenállóvá teszi a gyepet, megelőzhető a

6. Ha már semmi nem segít: vegyszeres gyomirtás

Zöldhulladék-szállítási
időpontok
augusztus 5., 6., 19., 20.,
szeptember 9-10.
A gyepben növő gyomoktól kétszikű
gyomirtóval szabadulhatunk meg a legegyszerűbben. Teljes gyomirtást is végezhetünk olyan szerrel, amely az egy- és
kétszikű növényeket egyaránt elpusztítja.

7. A szomszéd is örüljön
A gyomos telkek nem csak az ott lakóknak, a környező ingatlantulajdonosnak is
bosszúságot okoznak. A széllel terjedő
gyommagokat a kerítés nem állítja meg,
és egy gazos telek megnehezítheti például
a sikeres füvesítést a szomszédos teleknél.

8. Keveset, de többször
Érdemesebb a kertben mindig egy-egy
kisebb területet kiszemelni, és ott elvégezni a gyommentesítést. Sokkal könynyebbnek fog tűnni a feladat, mintha az
egész kerttel egyszerre szeretnénk végezni.

9. Reggel egy kicsit
Nyáron a munkavégzésre a legideálisabbak a reggeli órák, amikor hűvösebb
van, és a nedvesebb talajból könnyebben
eltávolíthatók a gyomok. A szúnyogok is
kevésbé kellemetlenkednek ilyenkor.

10. Együ mindig könnyebb
Már egészen kicsi gyerekeknek kaphatók műanyag kerti szerszámok. Később a
valódi kerti eszközök kisebb változatai is
beszerezhetők. Vonjuk be bátran a kerti
munkálatokba a kisebbeket, nagyobbakat
egyaránt!

A parlagfű irtása egész évben kötelező

A gyomnövények irtását folyamatosan
kell végezni, az ellenük való védekezés
közérdek. A parlagfű különösen veszélyes
gyomnak tekinthető, mert a pollenje az
egyik legerősebb ismert allergén. Elsza-

porodásának visszaszorítása, az egészséges környezet biztosítása közös célunk. A
gyomnövény júliustól október végéig virágzik. Fontos változás, hogy az idei évtől
szigorodott a szabályozás, megszűnt a
július 1-jei „türelmi idő” a parlagfű elleni
védekezésben. A tulajdonosoknak folyamatosan gondoskodniuk kell arról, hogy
ingatlanjaikon megakadályozzák a parlagfű virágbimbójának kialakulását, majd
ezt az állapotot fenn is tartsák. A gyomnövényeket a virágzásuk előtt kell elpusztítani, hogy ne szórhassanak virágport, és
ne érlelhessenek termést. Két megoldást
választhatunk: mechanikai, vagy vegysze-
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res kezelést. A parlagfű irtása leghatásosabb tavaszi megjelenésétől kezdve, korai
gyomlálással, gyökérrel együtt történő
kihúzással. Tömegesebb előfordulása esetén érdemes a virágzás előtt rendszeresen
kaszálni. További szaporodását a feltört,
elhanyagolt területek füvesítésével lehet
meggátolni. Aki a parlagfűirtási kötelezettségének nem tesz eleget a fertőzött terület
nagysága, illetve az ingatlan bel- vagy külterületen való elhelyezkedésének függvényében 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig
terjedő összegű növényvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető, amely
ismételten kiszabható.
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Közélet
Örömzene

Pazar helyszín, szívből jövő népzene,
páratlan zenei élmény a város fele

Látvány és hangzásvilág igazi unikumként találkozott a Kálvária-dombon. Elérkeztünk Budakalász jubileumi
programsorozatának várva várt júliusi
állomásához. Az Önkormányzat és a Művelődési Ház szervezésében, valamint a
Római Katolikus Egyház támogatásával
megvalósult program egyedülálló zenei
élményt nyújtott az ide látogató mintegy
ezer vendég számára ezen a meghitt nyári
estén. A szervezők új rendezvényhelyszín
bevonásával igyekeztek még színesebbé
és változatosabbá tenni a kulturális palettát. A 2012-ben önkormányzati beruházásként feltárt és közösségi területté
alakított Kálvária-domb páratlan adottságait és szakrális hangulatát, ide illő
népzenei koncerttel ötvözték a szervezők.
A város szívében emelkedő magaslatról lélegzetelállító kilátás nyílik a közeli
hegyekre. A középkori romtemplom, a
feszületek, a szépen kialakított park kölcsönöz egyediséget a helyszín számára,
amely vonzza a látogatókat. „Régóta
dédelgetett álmunk valósult ma meg.
A templom feltárását követően új állomáshoz érkeztünk, a rendezvény révén
egyedülálló zenei és látványélményt
nyújthattunk a budakalásziaknak ezen
a lélegzetelállító helyszínen. A város
felett, a majd ezeréves emlékeket őrző
templom romjainál, autentikus magyar népzenét hallgatva, felejthetetlen
emléket kaphattak a koncert látogatói.
Az esemény sikere miatt úgy gondolom, mindenképpen folytatnunk kell a
most elindított sikeres kezdeményezést”
– nyilatkozta Rogán László polgármester az esemény kapcsán. A város felett
elnyúló parkban kényelmes padokon,
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kockás takarókon beszélgető, várakozó
családok, baráti társaságok gyülekeztek.
A zenészek készülődését a naplementében kirajzolódó sziluettek, futkározó,
fára mászó gyerekek látványa kísérte. Az
estet a Zeneiskola részéről a külföldön is
elismert zeneművész, Dobás Krisztián
citeraformációja nyitotta nagy sikerű
koncertműsorával. Énektudását Sasvári
Borbála csillogtatta meg a nagyérdemű
előtt.
A több, mint negyven éve alakult,
hagyományos magyar népzenét játszó
Muzsikás Együttes Magyarország egyik
zenei nagyköveteként hozta el dalait. Elsőként sikerült elfogadtatniuk a világban
a magyar népzenét, mint önálló, minden
más műfajjal egyenértékű zenei stílust.
Jelen vannak a legjelentősebb koncerttermekben, fesztiválokon. Elismerően
írnak róluk a legnagyobb lapok, számos
díj és kitüntetés birtokosai. A zenészek a
Kodály Zoltán és Bartók Béla gyűjtötte világszerte egyedülálló népdalgyűjtemény
kincseit megőrizve alkotnak különleges
hangzásvilágot.
Vendégművészük a csodálatos Petrás
Mária népdalénekes, keramikus, Prima
Primissima- és Magyar Örökség-díjas,
a Magyar Érdemrend tisztikeresztjének kitüntetettje. A dekoratív népviseletben megjelenő művésznő ízig-vérig
megőrizte csángó gyökereit, kultúráját,
amely egy mélyen hívő, természetet és
ősi hagyományokat tisztelő közösségből
táplálkozik. Különleges hangszereket is
felvonultattak az est során, megszólalt
egy régi családi dob és egy óriási hoszszúfurulya. Repertoárjukon szerepeltek
pásztornóták, csárdások, kanásztáncok,
ugrósok. A legteljesebb átéléssel Hamar
Dániel nagybőgőn, Éri Péter brácsán,
Sipos Mihály és Portelki László hegedűn
játszott.
A műsor méltó zárásaként egy ősi
időkből származó, különleges nyelvjárásban előadott esti imát hallhattunk.
„Bejártuk a világot, mégis elmondhatom, hogy ez a hely magával ragadó!
Örülünk, hogy itt lehettünk, amint lehet,
visszatérünk!” – búcsúztak a művészek.
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Táncházak éjszakája
Közélet

Lüktető ritmusok
az első Kalászi Táncházak éjszakáján
Kultúrák adtak találkozót egymásnak
a Budakalász várossá válásának jubileuma alkalmából rendezett önkormányzati programsorozat soron következő
eseményén, július 20-án szombaton.
Ezúttal a sodró lendületű táncoké volt
a főszerep. Első alkalommal vehettünk
részt a Művelődési Ház udvarán a
magyar mellett balkáni táncházak programjain is. Ízelítőt kaphattunk a szerb,

sváb és görög táncok látványvilágából,
megcsodálhattuk egyedi népviseletüket.
Kipróbálhatták tudásukat tapasztalt
táncosok és vállalkozó kedvű kezdők.
A táncház vezetői örömmel vonták be
a közönséget is közös táncukba. Az est
fénypontjaként a görög tánccsoport
lépett fel. A meleg ellenére a szülők és
a gyerekek aktívan kapcsolódtak be a
közös táncba. A legidősebbek sem tudtak ellenállni a pergő ritmusoknak,
mindenki táncra perdült. A zenére,
mozgásra hangolódást nem lehet elég
korán elkezdeni, ezért Bucsánszki Bea
a legkisebbek számára Mini Táncházat
szervezett. A magyar néptánc világába
természetesen a nagy budakalászi hagyományokkal rendelkező Lenvirág
táncegyüttes engedett bepillantást. A
szerbek képviseletében a Rozmaring
Szerb Táncegyüttes műsorát láthattuk,
hallhattuk. Dunabogdányból látogatott
el hozzánk a Donauknie Táncegyüttes,
a görög táncházat pedig az Akropolis
Compania csapata fémjelezte. A táncos
lábú közönség mellett az ínyencekre is
gondolt a város. A program ideje alatt
balkáni ízeket kóstolhattunk, a város
jóvoltából ingyenesen, így volt helyben
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sütött pita, csevapcsicsa, ajvár (paprikakrém). A gyerekeket légvár és trambulin várta. Rogán László elmondta:
„A vakáció idején is szeretnénk változatos programokkal szolgálni a
budakalásziaknak, így a Kálvária
örömzene koncertet követően szerveztünk most táncházat és grillkóstolót a
vendégeknek. Fontosnak tartom, hogy

összetartó közösséget építsünk, ezért
készülünk folyamatosan a legváltozatosabb programokkal. Találkozunk a
következő városi rendezvényen!”

Vendégünk Kroó József, a Budakalászért Közalapítvány új elnöke

Lokálpatrióta civil a Budakalászért
Közalapítvány élén
A Budakalászért Közalapítvány igazi veterán civil szervezet városunkban. Nemrég új, tapasztalt szakértő került az élére Kroó
József mérnök személyében. A cégirányításban több év zedes
jártasságot szerző szakemberrel a Közalapítvány jelenéről és jövőjéről beszélge ünk.
 Hangsúlyozni szeretném, hogy a
Budakalászért Közalapítvány nagy
múltú, közhasznú budakalászi szervezet, amely érdemi tevékenységet végez, és munkájának látható
eredményei vannak, nem pedig egy
politikai projektcsapat – mutatja
be az általa vezetett szervezetet a
kuratórium elnöke, aki máris több
budakalászi közösségi cél megvalósulásáról tud beszámolni.
Alapítványunk idén hárommillió forintos támogatást szavazott meg a Budakalászi Munkás Sport Egyesület részére,
amelyből a fiatalok sportolását elősegítő
BMSE a kezelésében lévő zöldfelületek
karbantartását tudja megoldani. Említhetem még a közelmúltból a Vidra SE
számára biztosított tízmillió forintos
fejlesztési támogatást is, amelyből az
egyesület a jégpálya sátortetejének fedését tudja megoldani, illetve egy jégkarbantartó gépet is ennek a támogatásnak
köszönhetően tudnak beszerezni. A téli
sportok szerelmesei tehát egyre jobb feltételekkel tudnak hódolni a korcsolyázásnak, jégkorongozásnak. Nagyapaként
magam is szívesen viszem unokáimat a
városi jégpályára, és örömmel gondolok
arra ezekben az augusztusi meleg nyári
napokban is, mennyi budakalászi élvezi
majd az Alapítvány által is támogatott
jeges fejlesztéseket. Ne felejtsük el azonban azt sem, hogy a jégpálya létrejöttében
az Önkormányzat vállalt a kezdetektől
kiemelt szerepet, mi pedig örömmel csatlakozunk ehhez a kezdeményezéshez – vázolja a legutóbbi döntések hátterét Kroó
József, aki az Alapítvány egyéb feladatait
is fontosnak tartja.
Budakalászon az utóbbi időben csúnya kór ütötte fel a fejét. Divat lett szidni
a várost, amely mindannyiunk közös
otthona. Emiatt is felértékelődik Alapítványunk szerepe az ismeretterjesztés,
a kulturális tevékenységek kapcsán, és
a közlekedésbiztonság vonatkozásában
is – mondja a kuratóriumi elnök, hozzátéve: – Gyakorló mérnökként és egy civil

szervezet vezetőjeként megdöbbentőnek
tartom, hogy egy egyértelműen politikai
célzattal alapított egyesület, amely úgy
akar Budakalász közéletébe, mindennapjaiba beleszólni, hogy eközben szégyelli
a település nevét felvenni, hadat üzen az
autósoknak. Magam sokat sétálok a városban, de soha eszembe nem jutna másokat kioktatni arról, mivel közlekedjenek,
vagy hová parkoljanak. Bizonyára sokan
egyetértenek, ha azt mondom, minden
ember szeretne minél gyorsabban elérni
az úti céljához, ezért kifejezetten örülök az
utak aszfaltozásának, és a rajtuk elvégzett
közlekedésbiztonsági intézkedéseknek,
fekvőrendőröknek, ezek gyermekeinket,
unokáinkat védik a balesetektől. Alapítványunk kuratóriuma örömmel hallgatta
Rogán László polgármester úr tájékoztatását arról is, hogy az önkormányzati
erőfeszítéseknek köszönhetően nemsokára elkészül a Budakalászt elkerülő út, és
folyik az MO-autóút tervezése Solymárig.
Ilyen gyakorlati lépések kellenek, mert
ettől lesz kisebb a forgalom a városban,
nem a hőzöngéstől – érzékelteti a különbséget a civil szervezet vezetője.
 Jogos kérdésként fordul meg a
budakalásziak fejében, vajon a nyíltan politikai babérokra vágyó csoportokban tevékenykedő öltönyös
üzletemberek sosem ülnek autóba,
vagy reggel a HÉV-vel, vagy kerékpárral indulnak légkondicionált
belvárosi irodáikba?
Bizonyára a kényelmes kocsikat választják ők is, épp ezért nem célszerű
az ellenkezőjéről valótlanságokat magyarázniuk –a fejti ki álláspontját a városüzemeltetési kérdésekben is nagy
tapasztalattal bíró kuratóriumi elnök, aki
nagyon fontosnak tartja az Alapítvány átláthatóságát.
Arra törekszünk, hogy a fontos budakalászi közösségi célok számára összegyűjtsük a megfelelő anyagi forrásokat.
Ebben az Önkormányzat volt eddig segítségünkre, de szeretnénk felkeresni a
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helyben működő vállalkozásokat is annak
érdekében, hogy támogassák szervezetünket. Az eddigi megbeszélések igazán
jól sikerültek, a cégvezetők nyitottan fogadtak és látszik, az igazi lokálpatrióta
civil szervezetek ma is számíthatnak Budakalász gazdasági szereplőinek támogatására. Nagyon fontosnak tartom, hogy a
budakalásziak világosan lássák, hogy a
szervezeteknek honnan van pénzük. Nem
hiteles, ha a közélet tisztává tételét olyan
civilnek mondott, de valójában politikai
projekt-csoport szorgalmazza, amelynek
saját újságja van, de senki nem tudja,
miből, plakátokat ragaszt, de azt nem
árulja el, honnan van rá nyilván nem
kevés pénze. Azt pedig végtelenül cinikusnak tartom, hogy egy magát civilnek
mondó, közéleti tisztaságot sürgető csoportban olyan ember lehet alapító, aki
„fekete kassza” üzemeltetéséhez asszisztál.
A Közalapítvány vezetőjeként mindent
meg fogok tenni annak érdekében, hogy a
mi gazdálkodásunk, ahogy eddig is, átlátható legyen, és tevékenységünket ezután
is budakalásziak érdekében végezzük –
mondja a civil szakember, aki szabadidejének eltöltésébe is beavat. – Rengeteget
sétálok az unokámmal, Bendegúzzal és
sokat foglalkozom a családommal. Örömmel látom a város folyamatos szépülését,
a pezsgő kulturális életet. Alapvetően
együttműködésre törekszem mindenkivel,
kiváló munkakapcsolatot sikerült kialakítanom a városvezetéssel. Idén októberben
az Önkormányzattal közösen szervezzük
az Idősek Világnapjának méltó megünneplését, hiszen az idősekkel való törődés
is Alapítványunk kiemelt céljainak egyike.
Budakalászt olyan csodálatos, természetközeli településnek tartom, ahol egyaránt
páratlan otthonra talál fiatal és éltes.
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BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

Fiatal tehetségek Budakalászon: Kosznovszky Márk

Budakalásztól Brazíliáig rúgja a bőrt
Kosznovszky Márk futballistával beszélge ünk. A zenhét éves Márk
máris elérte a legtöbb focista álmát: világbajnokságon vehet részt.
A férﬁ U17-es válogato – amelyben Márk középpályán játszik – kijuto
a brazíliai korosztályos világbajnokságra. A tornán a magyar válogato a
B csoportba került, ellenfelük október 26-án Nigéria, október 29-én Ausztrália, november 1-jén pedig Ecuador lesz. A magyarok eddig egyetlen hivatalos U17-es világbajnokságon ve ek részt, méghozzá éppen az elsőn:
1985-ben, Kínában. A ﬁatal futballista mesél a részletekről, eddigi útjáról.
 Mesélj kérlek a budakalászi kötődésedről! Mikor kezdtél el focizni?
Kalászról szép gyermekkori emlékeket
őrzök, 2010-ig éltünk itt. A budakalászi
focicsapatban, a BMSE-ben kezdtem el

Fotó: Dömötör Csaba, Nemze sport.hu,
Márk a második a sorban

a labdarúgást, ahol nagyon sok barátot
szereztem. A mai napig, minden héten
többször játszom velük. Édesapám is futballozott, amióta megszülettem, mindig
volt körülöttem labda. Négyéves korom
óta focizom, de csak ötéves koromban tudtak leigazolni.
 Hogyan jutottál el idáig? Milyen
terveid vannak?
Sok edzés és áldozathozatal árán, de a
futball, a sport számomra a legnagyobb
öröm és szenvedély. Nagyon sokan segítettek ebben, főleg a családom és persze az
edzőim. A futballra hivatásként tekintek,
főleg az elmúlt pár év fényében. Mindig
is profi szerettem volna lenni és külföldön
futballozni, utóbbi tervem éppen a napokban valósult meg: Olaszországba igazoltam, a Parma Calico 1913 futball klubba.
 Az iskolai elfoglaltságokat menynyire befolyásolja a magas szinten
űzött sportolás? Van időd egyéb
hobbira? Hogyan kapcsolódsz ki?

Eddig normál tanrenddel és időbeosztással jártam iskolába, amikor pedig az
Akadémián voltam (Sándor Károly Labdarúgó Akadémia), az órákat az edzésekhez igazították. A mostani időszakban
viszont délelőttönként is vannak edzéseim,
ezért esti iskolába járok. Ritkán, ha van
szabadidőm, filmet nézek.
 Az írországi korosztályos Európa-bajnokságon a csapatotok
megszerezte az ötödik helyet, így
vívtátok ki a lehetőséget, hogy szerepeljetek a VB-n. Az EB első mecscsét a te gólodnak köszönhetően
nyertétek meg, ráadásul csereként
léptél pályára. Mesélj az élményről,
hogyan lettél te a „csodacsere”?
Nagyszerű volt! Portugália ellen játszottunk, idén májusban volt a meccs.
Ahogy telt a játékidő, úgy nőtt a nyomás
rajtunk. Egyre izgatottabban várakoztam
a pályaszélen, arra gondoltam, ha játszhatok, mindent megteszek majd a győztes
találatért. Így is lett, valóban, gólt rúgtam!
Fontos gól volt, ráadásul ez volt az első találatom a válogatott színeiben. Édesanyám
névnapján játszottunk és mivel nagyon
sokat tesz értem, neki ajánlottam a győztes gólt.
 Preisinger Sándor csapatkapitány azt nyilatkozta, hogy júliusban a kerettagok erőnlétére
kíváncsi. Hogyan zajlik a felkészülés, hogyan telik a nyár a nagy megmérettetés előtt?
A nyári szünet számomra csak két hét
volt, a legfontosabb most a felkészülés a
következő szezonra és a világbajnokságra.
Keményen edzünk, hogy a lehető legjobb
formában legyünk a brazíliai játékokon.
 Nigéria, Ecuador és Ausztrália
lesznek a VB-ellenfelek Brazíliá-
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ban. Milyen játékra lehet készülni
az egyes csapatok esetében, mik az
esélyeitek?
Szerintem Nigéria mindenféleképpen
az egyik legjobb csapat a tornán, ezt az is
mutatja, hogy már ötszörös világbajnokok
ebben a korosztályban. A másik két csapatról nem nagyon vannak információink
egyelőre. Véleményem szerint igen nagy
rá az esélyünk, hogy továbbjussunk a csoportból.
 Magyarország eddig egyetlen
U17-es VB-n vett részt, a nyolcvanas
években. Milyen érzés 2019-ben egy
ilyen világszintű sporteseményre
kijutni?

Fotó: MLSZ.hu, Márk: hátsó sor,
balról a harmadik.

Csodás élmény volt már az Európa-bajnokság is, viszont a világbajnokság egészen elképesztő lesz: Brazíliában, ahol
mindenki imádja a futballt! Nagyon nagy
szó, hogy sikerült kijutnunk a világ legjobb csapatai közé, erre máris büszkék
lehetünk. Amikor megtudtuk, hogy kijutottunk, akkor voltam a legboldogabb, hiszen gyerekkorom óta ilyen eredményről
álmodom. Remélem, a világbajnokságon
is nagyszerű sikereket érünk el!
 Őszintén gratulálunk minden
sportszerető budakalászi nevében,
októberben szurkolunk értetek!
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Virágaink
napfürdőznek
A napsütést nemcsak jól tűrik, kifejezetten élvezik a telepített rózsaszín, fehér
és piros begóniák a városi ágyásokban. A
közvilágítás póznáira ültetett muskátlik is
szépen fejlődtek, a három cserép virág stílszerűen szívecskét formáz minden lámpaoszlopon.
A begóniák legnagyobb tömegével a
Budai út-Ady Endre utcák kereszteződésében és a Művelődési Ház előtt találkozhatunk, a Kalász kocsi dombján.
Napfényigényes kedvelt egynyári virágunk
még a petúnia, ezt is több helyre ültettek
kollégáink, főleg lila és sötétrózsaszín színekben.
Mindegyik virágfajta jó választás, ha
barátságos, vidéki hangulatot szeretnénk
teremteni növényekkel. A kapu tövébe ültetve pár szál virág is elég, hogy még kellemesebb legyen a hazaérkezés minden nap.
(Ne feledjük: ha az utca mentén szeretnénk ágyásokat, érdemes és szükséges az
Önkormányzattal egyeztetni!)
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Értékvédelem

Mesélő véde épületek: Sport utca 2.
Az Országos
Nép- és Családvédelmi Alap,
rövidítve ONCSA
1940-1944 között működött.
A nagycsaládos
falusi nincstelenek támogatására jött létre,
szociális alapon.
A negyvenes években a terv keretében mintegy 12 ezer
típuslakást építettek telepszerűen a rászoruló családoknak. A tervekhez falusi
lakóházak szolgáltak mintaként. Budakalászon a Sport utcában láthatjuk ezeket
az ONCSA típusú házakat, szinte teljesen
megegyező megjelenésükkel.
Turi Attilát, városunk volt főépítészét
kérdeztük a helyi sajátosságokkal kapcsolatban: „Az itt látható egyszerű házforma
mellett minden településen egy-egy jellegzetes vonást igyekeztek a tervezés során
megjelentetni. Nálunk a kőoszlopra esett
a választás, hiszen a helyi kőbányákból
származó alapanyag használata igen
gyakori volt. Az ONCSA házakban élő
családok összetartó közösséget is alkottak. Előfordult, hogy ha az egyik házban
kisbaba született, a szomszédasszony átvette tőle a feladatokat.”
Mai úti célunk felé haladva kergetőző
kis cicák kísérnek, a kőfalon muskátli

pompázik. Turán Zoltán és Kovács Andrea,
mai házigazdáink mesélnek a régi időkről.
 Hogyan kerültek ebbe a régi épületbe? Mi a Turán család története?
A mi családunkat is a családvédelmi

program keretén belül költöztették ide,
az akkor újonnan épült házakba. Turán
nagypapa népes családjával a mai Damjanich utcában élt. Szociális alapon utalták ki számukra ezt a helyet, mivel kilenc
gyermeket neveltek, köztük apámat. Kurtz
Pista bácsi építette ezt az egymással szinte
teljesen megegyező öt házat. Összetartó
közösségben éltek itt a családok, kerítés
sem volt. A miénk, az utca első háza volt a
legnagyobb terület, a szomszéd telek is ide
tartozott. Két nagy árvíz is előfordult itt.
Mivel akkor még nem épült ki komoly védelem, az ablakig állt a víz. A hirtelen jött
veszedelemben csak arra volt idő, hogy a

gyerekeket gyorsan feldobálják a padlásra,
még a pólyásakat is. A nagypapa finom kézügyességű kőfaragó mester volt, a helyi
kőbányában dolgozott. Apám testvérei
a környéken alapítottak családot. Turán
Ferenc, az apukám itt kezdte meg önálló
életét a nagyszülők halála után. Anyukám Fülöpházáról került ide, mindketten
a szemben lévő szövőgyárban dolgoztak.
Itt születtem ebben a házban 1966-ban,
egyedüli gyerekként. Az utca összes gyereke szabadon járt-kelt, mindenhol szívesen láttak bennünket egy jó szóra, egy
finom falatra. Lejártunk a tóra, a Dunára,
bejártuk a Nagy-Kevély csúcsait. Kulcsot
kaptunk a nyakunkba, a teljes nyári szünetben a környéken barangoltunk, amíg a
szüleink dolgoztak. Apám később meghalt,
anyukám visszaköltözött szülőfalujába.
Harmadik házasságomban élek itt. Én
kőműves lettem, feleségem konyhásként
dolgozik. Hat gyerekemre és unokáimra
büszke vagyok!

PÁ LYÁ Z AT

Felújítások és értékvédelem: pályáza lehetőség

Budakalász környéke, területe a
rendkívül kedvező környezeti adottság
miatt évezredek óta lakott. Történelmi
múltunk hozadékai a gyönyörű,
értékvédelem
alatt álló lakóházak, a

háromnemzetiségű város régi épületei,
azok jellegzetes építészeti megoldásai.
Hagyományaink, örökségünk megőrzése közös felelősségünk. A svábházak,
a tornácos parasztházak, az oromzati fa
díszek, a vízcsendesítős ereszek, a mészkőfelületek városképünk jellemző, értékes elemei.
A budakalászi közösség és a városfejlesztés közös érdeke, hogy az önkormányzati és magánberuházások
egyaránt az értékek megóvásával történjenek. Budakalász Város Önkormányzata idei évi költségvetésében
2.500.000 forintot biztosít a helyi
védettséget élvező épületek felújításának támogatására. Pályázni
december 20-ig lehet, a jelentkezők között a támogatási összeg

egyenlő arányban oszlik meg. Az
önkormányzati támogatás ingatlanonként maximum a beruházási
összeg felének erejéig igényelhető.
A részleteket a város honlapján a Pályázatok menüpontban tesszük közzé.
A támogatás igénybevételére jogosult az, akinek ingatlana I. vagy II. védettségi kategóriájú minősítés alá esik
és az ingatlan településképi rendeletben
védett elemeit kívánja felújítani. Városunk főépítészét, Kassai-Szoó Dominikát keressék bizalommal, készséggel
ad tájékoztatást és tanácsot tervezési
ügyekben, értékvédelmi felújításokkal
kapcsolatban is.

XIII.
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élhető
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facebook.com/budakalaszvaros
aaz
közösségért!
AUGUSZTUS
5.

19

www.budakalasz.hu

Közélet

Képzőművész tábor fiataloknak
– Külüs László festőművész
beszámolója
A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár Képzőművész Köre 2019 nyarán is megtarto a az éves nyári
napközis művésztelepét. A tábor vezetőjét, Külüs
László Barcsay-díjas festőművészt kérdeztük a részletekről.

„A már szokásossá vált alkotótábor
idén is változatos korosztállyal vonult ki
alkotni a település utcáira. Túlnyomórészt fiatal felnőttek vettek részt az alkotótáborban, de volt 9 éves tagunk is, aki
végig dolgozott velünk. A tábort az éves
munka megkoronázásaként, a közös alkotás öröméért szerveztük, azonban jó
alkalom volt arra is, hogy Budakalászt
és annak szép helyeit, tájait megismerjék
a képzőművészkör tagjai. Sokszor az is
előfordul, hogy a már jól ismert tereken,
utcákon figyelünk fel új dolgokra, motívu-

mokra. Tehát ennek a hétnek elsősorban
nem az oktatás, hanem a közös munka, az
alkotás örömének felfedezése volt a célja.
A közös étkezések és a helyszínekre való
közös kivonulás segített közelebb hozni
egymáshoz a különböző korosztályokat
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és remek lehetőséget kínált arra is, hogy
egymás alkotásain keresztül jobban megérthessük a másik világlátását. Sokszor
láttuk ezen a nyáron is, hogy idősebb
tagok vettek szárnyaik alá ifjabb alkotókat, vagy éppen a fiatalabbak nyújtottak
segítséget náluk tapasztaltabbaknak egyegy művészeti probléma megoldásakor.
Idén előfordult az is,
hogy csatlakozott a társaságunkhoz olyan alkotó, aki ezidáig máshol
tanult rajzolni, de egy ismerősétől hallott a nyári
táborról és nagyon szeretett volna velünk együtt
alkotni. A nyári szünetet
kerti partival nyitottuk és megbeszéltük, ki
mikor fogja kivenni a
szabadságát a jövő évi
táborra, mert mindenki
itt szeretne lenni következő alkalommal is. A
tábor tematikáját tekintve úgy épült fel, hogy
a tanévben elsajátított
technikákat kiegészítve
a plein-air festészet sajátosságaival, minden nap
más helyszínen, más jellegzetességgel bíró környezetben alkalmaztuk.
Az idén a Kálvária-dombon, a Luppa-szigeten, az
Omszk-tónál és a szentendrei Skanzenben alkottunk. Változatos oktató
anyagok saját youtube
csatornámon elérhetők.
A nyári tábor lezárta

a tanévet s ezzel együtt a munkaévünket
is. Szeptember második hetében azonban
újra megindul a Kós Károly Művelődési
Ház és Könyvtárban a képzőművész
körös munka. Hétfőn, szerdán és pénteken 17.00-20.00 között lesznek a foglalkozásaink. 12 éves kortól minden érdeklődőt
szívesen látunk!”

Időseink emlékeznek – hallgassuk őket amíg lehet!

„A környék legjobb kávéját főztem
a törzsvendégeimnek a presszóban!”
Mennyi éle apasztalat, öröm és bánat, hány boldog és szomorú órából állhat
93 év? Ez a végtelen, megélt idő áll mai vendéglátónk mögö . Dorojcsák Lászlóné Ilonka nénit József A la utcai o honában látoga uk meg egy forró nyári
napon, hogy felderítsük családjának történetét. A teraszon helyezkedünk el
lányával, Andreával, hogy puha párnák közt hallgathassuk emlékeit.
 Hol született? Milyennek írná le
gyermekkorát?
Botpaládon láttam napvilágot 1926ban. Ez a kis falu az erdélyi Szatmárnémeti és az ukrán határ között fekszik.
Zsákfaluként elzárt volt mindentől, a
hagyományok így sokáig fennmaradtak.
Szívesen jártak oda néprajzkutatók, így
többek közt Andrásfalvy Bertalan, aki
felvételt is készített rólam. A falu közelében fekszik Kisar, ahol Petőfi Sándor
Tisza című versét írta. A közeli Szatmárcsekén pedig Kölcsey Ferenc élt.

jobb munkalehetőség reményében. Budakalászon nagynénénk lakott a Kereszt
utcában, így később itt kezdtem meg

Egy napon egy nagyon vonzó, magas
fiú lépett be a presszónkba és csak ült
magában egy oldalsó asztalnál. Feltűnt,
hogy a pincért elküldte, ragaszkodott
hozzá, hogy én szolgáljam ki. Beszélgetni kezdtünk, azonnal megvolt köztünk az összhang. Nem sokkal később
megkérte a kezemet. Ő volt Dorojcsák
László, a Gyógynövénykutató Intézet

Posta köz

Ilonka a presszóban

Itt gyűjtött regényeihez élményanyagot
Móricz Zsigmond. Ezen a híres vidéken
nevelkedtem két idősebb testvéremmel.
Szüleim elszegényedett nemesi család
sarjaként földműveléssel foglalkoztak,
nehezen győzték a sok mezőgazdasági
munkát. Gyönyörű lovakat tartottunk,
apám sokat foglalkozott velük. Házunk
mindig hangos volt a hozzánk járó falubeli fiataloktól. Énekeltünk, táncoltunk,
emellett folyt a közös munka is, a szövés-fonás, kukoricafosztás. Családunk
mindig büszke volt református gyökereire, több lelkésszel is gazdagítottuk az
egyházközösséget.
 Milyen út vezetett Budakalászra?
Nővéremmel, Katicával az ötvenes
években költöztünk fel Budapestre, a

„városi” életemet. A Lenfonógyárban
vállaltam munkát, de idegen volt a zajos
közeg, az egész napos bezártság. Itt
végül meg sem melegedtem, új lehetőséget találtam a Budai úti Pálma preszszóban. Itt tudtam igazán kibontakozni,
nagyon szerettem a vendégekkel foglalkozni, emberi kapcsolatokat ápolni, azt
hiszem ez volt az erősségem. Sokan voltak a törzsvendégeim, a környék legjobb
kávéját főztem számukra, mindig hoszszú sorok álltak nálam.
 Hogyan ismerte meg férjét? Meséljen családjáról!

Gyógynövénykutató Intézet

telepvezetője. 1958-ban kötöttünk házasságot. Két gyermekünk született,
Andrea és László, a büszkeségeim! A
Gyógynövénykutató Intézetben Laci
felelős beosztásban dolgozott, nagyon
sok ember munkáját irányította. Számos csapatépítő programot szervezett
számukra. Gyakran okozott problémát
a munkaerőhiány, így vidékről is toborozni kellett jelentkezőket. A munkával
járó stressz végül betegséghez vezetett,
így lemondott és kevésbé megterhelő
feladatkört vállalt. Közös életünket a Pomázi úton lévő szolgálati lakásban kezdtük, a jelenlegi Nyitnikék Óvoda helyén,
majd a hetvenes években a József Attila
utcában épített saját házunkba költöztünk. Akkor még nagyon kevés ház állt
itt, lovas kocsival jártak a házunk előtt.
Négy unokám van, két fiú és két lány, a
fiúkban szegény megboldogult férjemet,
a lányokban pedig időnként magamat
látom!

Ilonka férjével
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Bölcsödei-iskolai
Óvodai hírek hírek

Szociális munkás áll a gyerekek
szolgálatában a Kalász Suliban
„Minden család életében előfordulhatnak
olyan helyzetek,
amikor segítségre van szükség” – hívta fel
a figyelmet a segítő szakember,
Istenes Mónika.
Az emberek közötti segítségnyújtásban
vállalnak kiemelkedően fontos szerepet
a szociális munkások. Az óvodai és iskolai szociális segítő szakember feladata,
hogy az adott óvodában vagy iskolában a
szociális munka módszereivel és eszközeivel a gyermekek szociális kompetenciáit fejlessze, támogassa sikeres iskolai
előmenetelüket, veszélyeztetettségük
megelőzését. Mindezen területeken tud
segíteni a Kalász Suliban újonnan elérhető szakember. Istenes Mónika szociális munkást kérdeztük a lehetőség
részleteivel kapcsolatban.
 Honnan érkezett? Milyen szakmai tapasztalattal rendelkezik?
A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény családsegítőjeként dolgoztam korábban, innen kerültem át az
óvodai és iskolai szociális segítő szakmai egységébe. Végzettségem szociális

munkás és szociálpolitikus. Kiválasztásom után nagy örömmel kezdtem neki
a feladatnak.
 Mióta működik ez a rendszer?
Ez egy teljesen új lehetőség. Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység kiépítése 2018. szeptember 1-jén az
egész országban megkezdődött, melynek
bevezetésére két év áll rendelkezésre. A
második év végére minden óvodában
és iskolában biztosítani kell a szociális
szakembert, a feladatot a Gyermekjóléti
Központok látják el. Első lépésként itt a
Kalász Suliban vált elérhetővé a városban e szolgáltatás. Egy segítőre 1000
gyermek jut, ami azt jelenti, hogy több
intézményben dolgozom párhuzamosan, szakemberhiánnyal küzdünk.
 Kik kereshetik és milyen esetekben?
Szociális segítőként a gyermekeknek,
szülőknek, valamint a pedagógusoknak
nyújtok támogatást. Az iskolai szociális segítő elsősorban tanácsadást nyújt
a problémás helyzetekben, prevenciós
programokat szervez, vagy gyermekvédelmi kérdésekben nyújt információt.
Elengedhetetlen, hogy még a bajok kialakulása, a krízishelyzet előtt tudjunk
cselekedni. Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy minden család életében
előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor

segítségre van szükség, amikor érdemes
szakemberhez fordulniuk problémáik
megoldása érdekében. Ilyen szakember az iskolai szociális segítő is, aki az
iskolával és a szülővel együttműködve
támogatja a gyermekeket, hogy minél
eredményesebben, könnyebben boldoguljanak az iskolában. Lehet a családban beteg családtag, történhet haláleset,
költözés, válás, ami fenekestől felborítja
a család rendjét, megzavarja a gyereket.
Figyeljünk oda és ha azt tapasztaljuk,
hogy hirtelen leromlik gyerekünk teljesítménye, zárkózottá válik, megváltozik
a baráti köre, forduljunk szakemberhez.
A tanulási nehézségek, beilleszkedési
problémák, magatartási zavarok szintén
beavatkozást igényelhetnek. A szociális
munkás együttműködve a családdal, pedagógusokkal felméri az adott helyzetet
és támogatja a változást a gyermekek
érdekében, vagy a hozzá fordulót a megfelelő szakemberhez tudja irányítani.
A Kalász Suliban minden kedden
14:30-15:30-ig és csütörtökön 08.0009.00 óráig vagyok elérhető személyesen, vagy ettől eltérő időpontban
előzetes egyeztetést követően a +36 20
364-0837-es telefonszámon.
 Milyen tapasztalatai vannak
eddig?
A Kalász Suliban rendkívül befogadók a kollégák, a gyerekekkel pedig reményeim szerint könnyen alakítok majd
ki kapcsolatot annak érdekében, hogy
segítséget nyújtsak számukra problémáik megoldásában. Számomra tökéletes kihívást és szép feladatot jelent ez a
megbízatás.

Zeneiskolai hírek
Polonkai Renáta, magánénekes növendékünk,
az egri Szepesi György
Bárzenész Fesztivál keretén belül a Trilla zenei
versenyen vett részt 2019.
július 15-én és elnyerte az
Eszpresszó-díjat, amivel a
„legütősebb produkciót”
díjazták. Renáta a gálakoncerten is fellépett.
Szívből gratulálunk neki és felkészítő tanárának, Magyar Szilviának!

tanította meg számukra. Sáringer Kálmán
bemutatta a zsérei dudások zenei örökségét hangszeres játék, archív felvételek hallgatása
és közös éneklés keretében. A délutáni kézműves foglalkozásokon Dobák Kata vezetésével lehetett elmélyülni a különböző anyagok
és technikák rejtelmeiben. Németh István a
frissen megjelent, több mint 10 órányi hangfelvételt tartalmazó Mezőségi daloskönyvvel
ismertette meg az énekeseket. A tábor az
utolsó estén a szülők részére összeállított bemutatóval zárult.

Iskolánk népdalénekesei, Papp Ágnes tanárnő növendékei 2019. július 15-19. között
Csobánkán táboroztak. A felföldi Mátyusföld
és Zobor-vidék jellegzetes énekes műfajaival (szinalázás, dudanóták, lakodalmasok)
ismerkedhettek Szabó Ágnes és Berki Lilla
tanárnők vezetésével. Eredics Gáborné Sütő
Melinda a tardoskeddi szinalázás tánclépéseit

Előzetes:
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Zeneiskolai pótbeiratkozás régi és újonnan felvett növendékeink számára 2019.
augusztus 28-30. (szerda-péntek) között
8-18 óráig a Zeneiskola titkárságán. Részleteket a kami.hu honlapon találnak.
• Különleges tehetségek klarinét-szaxofon

koncertje a Művelődési Ház Örömzene sorozatában
• Különleges koncert részesei lehetünk
2019.09.05-én, a Művelődési Ház Örömzene
sorozatában. Bubreg Bence (17 éves klarinétos) és testvére, Márton (15 éves szaxofonos) műsorában édesanyjuk, Bubreg-Dobay
Linda is közreműködik, aki gyermekkorát
városunkban töltötte, majd a salzburgi Mozarteumban diplomázott. Mind a négy gyermeke muzsikál. A két legnagyobb pedig már
igen komoly eredményekkel büszkélkedhet.
A világ neves színpadain léptek fel szólóban
és duóban, többek között a new yorki Carnegie Hallban, a Wiener Konzerthausban
Bécsben, a prágai Rudolfinumban, a kijevi
Nemzeti Filharmóniában, a salzburgi Mozarteumban. Koncert turnén voltak Csehországban, Andorrában, Svájcban, Észtországban
és Ausztriában. Első CD-jüket a cseh rádió
tavaly adta ki.
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5 évesek le ünk
Születésnapi ünnepség a Mályva Bölcsődében

Hihetetlennek tűnik, de már öt év
telt el, hogy a Mályva Bölcsőde megnyitotta kapuját az 1-3 éves gyermekek számára. Az azóta eltelt öt év alatt
több mint 200 család gyermekének
napi gondozását végezték, nevelését
segítették a kisgyermeknevelők. 2014.
augusztus 29-én ünnepélyes keretek
között került átadásra a Mályva utca
1/b. alatt épült bölcsőde, a Budakalászi Bölcsőde tagintézménye, sokak

számára Mályva Bölcsőde, Aprók
háza. Az intézmény a nyitás óta teljes
kihasználtsággal működik, szeretettel
várja és fogadja a város legifjabb lakóit és szüleit.
A projekt létrehozásában valamennyi résztvevő és segítő, támogató
partnerünkkel, a bölcsődei dolgozókkal és az ellátást igénylőkkel együtt
szeretnénk közösen megünnepelni ezt
a napot. Szeretettel várunk minden
bölcsődésünket és szüleit a Mályva
Bölcsődében, 2019. augusztus 29-én
csütörtökön 15:30 órakor az 5. éves
születésnapi rendezvényünkre. Meglepetés műsorral, arcfestéssel, lufi
hajtogatással, légvárral és szülinapi
tortával tesszük különlegesebbé,
szebbé, emlékezetesebbé ezt a napot.
Boldog, boldog, boldog születésnapot!
A bölcsőde munkatársai
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ÁLLÁS
Álláslehetőségek
a Kalász Suliban
A Kalász Suli lendületes tantestülete új
kollégákat vár!
– Matematika,
– kémia (részmunkaidőben),
– és magyar szakos tanárokat
valamint
– tanítót,
– és német nemzetiségi tanítót.
A foglalkoztatás közalkalmazotti jogviszonyt jelent. A jelentkezés részleteivel
kapcsolatban az intézményvezetőnél lehet érdeklődni: Végh Attila: igazgato.
kalaszsuli@gmail.com, telefon: 06(30)
714-7042.
Segítőkész munkaközösség és a tudásra
éhes diákok várják az új tanerőket!
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„Szép O honunk Budakalász” fotócsoport képei

Madai Balázs

Nádházi Zsolt

Góbi István

Zádorfalvi Beatrix

Id. Neszveda Péter

Vörös Márta

Kovács Emília

Zalánﬁ Krisz án
Nemes-Meggyes Zsuzsanna
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Czímer Mihály

Vallási hírek
 REFORMÁTUS

Magvetés,
plántálás, öntözés
volt a javából
Jézus mondja: „Halljátok! Íme, kiment
a magvető vetni, (…). A többi pedig a jó
földbe esett, és mikor kikelt, és szárba
szökkent, termést hozott: egyik a harmincszorosát, másik a hatvanszorosát,
sőt némelyik a százszorosát is.” Márk
4;3,8
Imádkozásban kértük annak a csodálatos hétnek a lehetőségét, amelyet júliusban
együtt tölthettünk az óvodás-kisiskolás
gyermekekkel itt Budakalászon a református hittantáborban. Megértettük, hogy
kinyújtott – megvalósító kezei, eszközei
lehettünk a fő Táborvezetőnek.
A hívő keresztyén emberekben munkálkodó szeretetet, bibliai ismereteket,
valamint maradandó értékrendünket
szerettük volna átadni, egy gyermekre
bibliai ismereteket, valamint maradandó
értékrendünket szeretnénk átadni, egy
gyermekre hangolt, vidám környezetben,
a foglalkozások, sportprogramok, kirándulások, játékos vetélkedők, és színes napi
programok során. Mindezt pedig sok-sok

 KATOLIKUS

Templombúcsúra
készülve
Még tartanak a
nyári napok, mikor
lehetőségeink szerint
kisebb- nagyobb kiruccanásokat teszünk,
ismerkedünk új helyekkel, akár kultúrákkal, mégis, mikor
véget érnek ezek a
boldog napok, megérkezünk, hazaérkezünk,
két ünnep segít bennünket ebben, mikor
templomaink búcsúját ünnepeljük.
Szentistvántelepen, ahogy nevében is
benne van, Szent István király ünnepén,
míg Budakalászon Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepén (szept. 14.) tartjuk
ezeket a jeles napokat.
Bár a búcsúról sokaknak a vásár és ünnepi forgatag jut eszébe elsőként, rendeltetése szerint azonban azt a célt töltené be
ez az évenként visszatérő ünnep, amit az
ember életében név-, vagy akár születésnapja teszi.
XIII.
ÉVFOLYAM,
8. SZÁM
z 2019.
Ünnepeljük
a templomot,
megköszön-

énekkel, játékkal, rajzolással-színezéssel, agyagszobrászkodással, hangszeren
történő zenélés tanításával, szórakoztató
pillanatokkal, színesen, kézműveskedve,
kirándulásokkal fűszerezve, az életkornak
megfelelő élménypedagógiai módszerekkel.
Kívül-belül körbejártuk a templomot,
bekukkantottunk minden kis zugba, beszéltünk Isten teremtett világáról, mindannyiunk életéről mint Isten ajándékáról;
arról, hogy igen, vagy nem, engedelmes,
vagy engedetlenek vagyunk. Bemutattuk
Jézus Krisztust mint a jó pásztort, valamint eljátszottuk a csodálatos halfogás
történetét, rámutatva a hal-háló-hála öszszefüggésekre.
Az elveszett juh példázatát a Szentendrei Skanzen meseszobájában mutattuk be
pantomim előadásként a gyermekek, és az
arra betérő látogatók legnagyobb örömére.
Hiszem azt, hogy ezen a héten némelyeknél ültettünk, másoknál plántáltunk,
esetleg öntöztünk. Egész évre szóló lelki
feltöltést kaptunk, a nehezebb napokon
erősítő, vigasztaló, és elvehetetlen élmények gazdag tulajdonosai lettünk.
Kedves olvasó! Legyen ez a pár sor egyben szeretettel átadott meghívás is a következő gyülekezeti alkalmunkra.
Végezetül pedig fel lehet tenni a kérdést: ….és akkor mi is lesz ezzel a „növénykével”?
Megtaláljuk a választ a Szentírásban,

jük a hozzá kötődő közösséget és megcsodáljuk azt, amit a hit által kaptunk
életünkben.
Templom, ahogy Mindszenty bíboros
mondta egyik beszédében: „Amit a szív jelent az ember életében, azt jelenti a templom a város és a falu világában: Isten
háza az, és a mennyország kapuja. Amikor a templomba lépünk, hasson át bennünket Isten jelenléte és a kijárt köveken
őseink lábnyoma és imádságos szelleme.”
Közösség, amibe „Az ember azért lép
be hogy boldog legyen. Azért marad
benne, hogy másokat boldoggá tegyen.”
(Jean Vanier) Közösség, melyre mindenkinek szüksége van, hogy érezze, tartozik
valahova. Közösségre szükségünk van.
„A közösség abban különbözik a baráti
társaságtól, hogy a közösség szóban is
megfogalmazzuk egymáshoz való tartozásunkat és kapcsolatunkat, kinyilvánítjuk céljainkat és azt, hogy milyen
szellemben egyesülünk. Mindnyájan felismerjük, hogy felelősek vagyunk egymásért, és hogy ez a kapcsolatunk Istentől
ered, Isten ajándéka. Ő választott ki minket, és hívott össze a szeretet és a kölcsönös gondolkodás szövetségébe.” (Jean
Vanier)
Segítsenek bennünket a közelgő ünnepek, hogy tudjunk örülni templomainkAUGUSZTUS
5.
nak, közösségeinknek.

miként Pál apostol írja: „Én ültettem,
Apollós öntözött, de Isten adta a növekedést.” 1.Kor 3;6 A hét végeztével már egy
kicsit jobban értem a diakonissza nővérek
jelmondatát: „Jutalmam, hogy tehettem”.
Köszönöm, hogy együtt szolgálhattam fiatalokkal, idősebbekkel a tervezésben, és a
megvalósításban!
Széll Attila
a hittantábor egyik szolgálója

Heti református alkalmaink:
Bibliaóra – csütörtök 18:30 (gyülekezeti
terem), Istentisztelet – vasárnap – 09:00
Elérhetőségeink: Cím: 2011 Budakalász,
Kereszt u. 7./Lelkipásztor: Nyilas Zoltán
E-mail: nyilas.zoltan@reformatus.hu
Hivatali telefonszám: 26 325-297,
30 153 4474/Hivatali idő (Pomáz):
hétfő, szerda, péntek 09.00-12.00 óra
Gondnok: Széll Attila/E-mail: refbudakalasz-presbiterium@googlegroups.com
Telefonszám: 30 786 9753
Honlap: refbudakalasz.hu

 ORTODOX

Szerb búcsú

A budakalászi szerb ortodox templom névadóvédőszentjének Gábriel
Arkangyalnak az ünnepét június 26-án
tartotta a szerb egyházközösség. Zoran
Zivic egyházi vezető meghívásának eleget téve az eseményen részt vett Rogán
László polgármester is.
Városunkban kezdettől fogva harmonikus a kapcsolat az egyházközösségek között. Így virágozhattak itt a
nemzetiségek kultúrái évszázadok óta.
E szemléletnek megfelelően az Önkormányzat is minden évben hárommillió
forinttal támogatja a helyi egyházakat.
Az ünnepi esemény szentmisével kezdődött, majd a vendégként jelen lévő
egyházi vezetők számára ünnepi ebéddel készültek a szervezők. Később kalácsszentelés és zenés bál zárta a napot.
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Egészség

AZ EGÉSZSÉGKLUB PROGRAMJAI
KLUBNAP

KIRÁNDULÁS
h

FÉLÉVNYITÓ

2019. szeptember 18. szerda

KLUBNAP A KLUBHÁZBAN Lontainé Hegy-

Buszos kirándulás

Szeptember 5. 17 VIDÁM

megi Erzsébettel. Az őszi programok,
kívánságaitok, lehetőségeink megbeszélése. A SZEPTEMBERI BUSZOS KIRÁNDULÁS DÍJÁNAK BEFIZETÉSE!!
Szeptember 8. VÁROSNAP. A közösségi
lecsófőzésen és kóstoláson az Egészségklub csapata is bemutatja főzőtudományát.
Szeptember 19. A KULTURÁLIS SZEKCIÓ
KLUBNAPJA. Dr. habil. Faragó Eszter PhD
folytatja előadás sorozatát, melynek
címe: Közös történelmünk a Habsburg
házzal. Cél : A Szent István sorozat után
a leghosszabb ideig uralkodó császári királyi házzal való ismerkedés. A közös
évek sikerei, ellentétei,konfliktusai. A
nagy történelmi sorsfordulók részletei az
új kutatások fényében.
További őszi időpontok: október 24.,
november 7., december 5.
Helyszín: Faluház Díszterem

www.bkegeszsegklub.hu
bkegeszsegklub@gmail.com

Bakodpuszta - Pusztaprogram: lovasbemutató, lovas kocsizás a pusztában,
istálló látogatás, ebéd a Bakodi csárdában.
Dunapataj Szelidi tó: séta a tó partján
Simontornya: a vár látogatása idegenvezetéssel
A kirándulás ára: klubtagoknak 8000
Ft/fő, nem klubtag hozzátartozóknak
9000 Ft/fő, ami magába foglal mindent.
Jelentkezés és befizetés: szeptember
5-én csütörtökön ½ 5 órától a klubházban (Szentendrei út 24.)
Puszta program menete:
• Vendégek köszöntése: mangalicazsíros, lilahagymás kenyérrel, hozzá a
régióból származó kiváló minőségű és
ízvilágú hajósi borokkal.
• Lovasbemutató: a Puszta-tízes, vagy
más néven Koch-tízes bemutatója, Négyes-fogat, Paraszt-hármas, ökrös fogat.
Az ügyességi játékok során megmutat-

ják a csikósok, melyikük a legrátermettebb lovas.
• A több százéves uradalmi istálló látogatása.
• Lovaskocsizás a Pusztában, ahol a
„szép juhászné” friss pogácsával és
pálinkával várja a vendégeket, és
megismerhetik a legismertebb őshonos állatokat.
• Ebéd: gulyásleves szürke marhából,
falusi édesség, bor, szóda, kávé.
Szervező: Kecskés Éva, tel: 341 358,
70/2542906, e-mail: kecskes.eva@tonline.hu
A szeptemberi orvosi előadásunk
vendég előadója

Dr. Márky Ádám
életmódorvostan szakorvos.
Az előadás pontos időpontját a szeptemberben megjelenő Hírmondóban és az
Egészségklub felületein tesszük közzé.

*
Hagyományos őszi szűrőnapunk
időpontja:
2019. szeptember 26. 14-18h
Helyszín: Faluház
*
Az őszi szakorvosi
szűrővizsgálataink időpontjait a
Hírmondó szeptemberi számában
ismertetjük.

Budakalászon tüdőszűrést tartunk
2019.
2
019. aug
augusztus
guszttus 1
15-23-ig.
5-2
23-iig.
A vizsgálat ideje: naponta 8-18 óráig.
Helye: EGÉSZSÉGHÁZ, 2011 Budakalász,
Klisovác utca 6. I. emelet.
(vérvételi helyiség)

A TÜDŐSZŰRÉS 40 ÉVES KOR FELETT INGYENES!
40 év ala lakosoknak a tüdőszűrés díja: 1 700 Ft.
Kérjük, hogy személyi igazolványt, TB kártyát az előző évi
tüdőszűrő igazolást, valamint egy megcímze borítékot
a szűrés eredményének kipostázásához hozza magával!
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Anyakönyvi hírek
Újszülöttek

Szeretettel köszöntjük
Budakalász júliusban született
legifjabb polgárait:

Fáczán Zoltán Kelvin
Hörcsik Dalma
Kiss Anna
Szabó Júlia Ilona

Szatmáry Emília Anna
Szekeres Lina
Temesi Róza
Vigh Johanna

Jó egészséget kívánunk nekik!

Babaköszöntés
babatakarót, amelyet a védőnők adnak
át. A tőlük kapott nyilatkozaton lehet
kérni a személyes köszöntést is, ahol
városi ajándékcsomaggal is meglepjük
a kicsiket és családjaikat.

Polgármester úr Ujfalussy Zétényt
köszöntötte. Zétény kiegyensúlyozott,
vidám kisbaba, a látogatás alatt is nyugodtan nézelődött.
A 2019. január 1-je után született kicsik városi ajándékot kapnak: hímzett

Borossay Botond Bertalant és
édesanyját látogatta meg Rogán László.
Polgármester úr köszöntötte a város új
lakóját. Boti jókedvű, jól eszik és az éjszakát is átalussza. Édesanyja, Mónika
elmondta, hogy a mostani idillt nehéz
idők előzték meg, hiszen Boti hosszú
várakozás után érkezett meg a családba.
A kisfiú érkezése különös öröm amiatt is, hogy három lánytestvére után

Boti az első fiú a családban.

Gratulálunk a szülőknek és kívánunk
sok örömet, boldogságot az egész családnak!

Sport

BMSE foci hírek
Újra indul a fociszezon, felnőtt csapatunk el is kezdte a felkészülést a 20192020-as bajnoki évre. Már sorsoltak a
Magyar Kupában, az első bajnoki mérkőzés augusztus 18-án lesz városunkban.
Szeretnénk a Kupában minél tovább jutni,
feljutni a főtáblára, ahol akár NB-I-es csapattal is találkozhatunk.
Célunk a bajnokság megnyerése, a
szurkolók támogatására is mindenképpen
számítunk ebben! Szeretettel várunk minden budakalászi sportbarátot a mérkőzésekre!
Új játékosok is érkeztek, akik erősítik
csapatunkat. Utánpótlás csapataink augusztus elején kezdik meg a felkészülést.

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ
Budakalász Város ingyenes, közérdekű tájékoztató kiadványa
Megjelenik havonta 4 500 példányban
Lapalapító: Budakalász Város Önkormányzata
Kiadja a Budakalászi Polgármesteri Hivatal
Felelős kiadó: dr. Udvarhelyi István Gergely

Ismét megszerveztük a nagy sikerű nyári
gyermektábort. Mindenki jól érezte magát: a táborban jókedvű munka folyt, örök
barátságok alakultak ki. Edzőink nagy
odafigyeléssel vezették a tábort, ahonnan
sok gyermek csatlakozott az egyesülethez.
A szülők örömmel hozták csemetéiket,
hiszen tudták, jó kezekben vannak. Kellemes, tiszta környezet vette körül a srácokat.
Szép, kerek évfordulót ünneplünk jövőre: a klub 2020-ban százéves lesz. Készülünk az ünnepre, fejlesztjük a körülmé-

nyeket: befejeztük a műfüves pálya körüli
palánkok cseréjét, így az csendesebb, és
biztonságosabb lett. Elkezdjük a klubházunk felújítását is, ahol öltözőt, zuhanyzókat és egy kulturált társalgót alakítunk ki,
hiszen a mérkőzések után jól esik egy kis
felfrissülés, pihenés, beszélgetés a szurkolóinkkal is. A centerpályára tervezünk
egy kényelmes lelátót, hogy a nézőink
kényelmesebben nézhessék a mérkőzéseket. Bizony sok a feladat, sok a munka, de
lelkesek vagyunk! Továbbra is számítunk
minden budakalászi cég támogatására,
aki szívügyének tekinti a futballt. Egyben
köszönetünket fejezzük ki Rogán László
polgármester úrnak, a Polgármesteri Hivatalnak, és a Képviselő-testületnek, akik
továbbra is támogatnak munkánkban.

Főszerkesztő: Kovács Andrea
Munkatársak: Szabady Szin a, Vertse Zita
Korrektor: Dr. Kovách-Janitsek Romola
Fotók: Kovács Andrea, Szabady Szin a,
Ladinek Viktor, Vertse Zita
Tördelés, illusztráció: Lovász Anita

Sárosi Tibor, BMSE elnök

A szerkesztőség elérhetősége:
Cím: 2011 Budakalász, Petőﬁ tér 1.
E-mail cím: hirmondo@budakalasz.hu
Telefon: +36 (26) 340 266
Nyomtatás: Mátyus Bt., Dabas
Terjesz : Magyar Posta Zrt.

A Budakalászi Hírmondó legközelebbi számának lapzártája: 2019. augusztus 29. Megjelenés, terjesztés: 2019. szeptember 11-16.
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a közösségért!aazfacebook.com/budakalaszvaros
élhető városért!
közösségért!

www.budakalasz.hu
facebook.com/budakalaszvaros

koskarolymh.hu
www.budakalasz.hu
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