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Minden idők legnagyobb  
beruházása indult Budakalászon
Elhelyezték a Patakpart Általános Iskola alapkövét
l 18-19. oldal

Közel 700 résztvevővel 
ünnepelte Budakalász 
az Idősek Világnapját
l 12-13. oldal

A Kormány támogatását 
folyamatosan magunk 

mellett tudhatjuk
Interjú Rogán László polgármesterrel  

l 3. oldal

„Az élsport rengeteget adott,  
a gyermekeim még többet”

Interjú Kovács Katalin  
olimpiai- és világbajnok kajakozóval

l 15. oldal

585 indulóval rekordot 
döntött a Tour de Kalász 
l 16-17. oldal

Ősz, tradíció, zene, 
tánc, közösség  

– Szüreti felvonulás
l 20-22. oldal
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Városunkban fontos az idős korosztály:  
bővült a Kalászi Idősek Klubja 

Ünnepélyes sportpályaavató  
a Szentistvántelepi Általános Iskolában

Lényeges, hogy az idős korosztályra 
közösségünk értékes tagjaiként tekint-
sünk és az is, hogy kiegyensúlyozott, 
aktív életet éljenek. Ennek szellemében 
támogatja az Önkormányzat az idő-
sek ellátását biztosító Kalászi Idő-
sek Klubját, ahol tartalmas időtöltési 
lehetőségekkel, programokkal, foglalko-
zásokkal várják a tagokat.

A klub épületének energetikai kor-
szerűsítését Európai Uniós pályázatból 
végezte el 2017-ben a város, nyár folya-
mán az intézmény bővítését és az 
udvar felújítását saját forrásból, 

mintegy 28 millió forintból valósí-
totta meg az Önkormányzat.

Az új ebédlő és tálaló helyiséget már 
örömmel használják a klubtagok. A 
bővítésnek köszönhetően másfélsze-
resére növekedett a klub kapacitása, 
így immár 30 fő nappali elhelyezését 
tudja biztosítani az intézmény. Az ud-
varon az újraburkolás mellett zöld és 
virágos felületeket is kialakítottak, a 
terasz műanyag és fa kompozit burko-
latot kapott. A felújítás után tágasabb, 
kényelmesebb, esztétikusabb közösségi 
tér szolgálja a klubtagok komfortérzetét.

Az ünnepélyes átadóra az idősek 
műsorral készültek. Zelizi Erika intéz-
ményvezető elmondta: „Aligha lehetne 
méltóbb ünnepi eseményt elképzelni 
egy, a közösséget szolgáló létesítmény 
átadásánál. Ma, amikor sok ember-
társunk hajlamos tárgyak, eszközök és 
anyagi javak bűvöletében élni, minden-
nél nagyobb szükség van közösségeink 
erősítésére és embertársaink odafigye-
lésére. Köszönettel tartozunk az Ön-
kormányzatnak, hogy Budakalászon 
kiemelten fontos az idős korosztály.” 
Rogán László polgármester az átadón 
elmondta: „Nagy hálával tartozunk az 
időseknek mindazért, amit a fiatalabb 
generációért tettek, így alapvető köte-
lességünk, hogy mi is megtegyünk ér-
tünk minden tőlünk telhetőt.” 

A Szentistvántelepi Általános Isko-
lában az idei tanév megújult udvarral 
és sportpályával vehette kezdetét. A 
korábbi rossz állapotú udvarrészre gu-
miborítású pálya épült, palánkkal, hálós 
fedéssel, focikapuval és streetballpa-
lánkkal. Emellett a pálya környezete 
is megújult és rendezett térkőborítást 
kapott a hepehupás, törtbetonos ud-
varrész. A 14,6 millió forint értékű fej-
lesztéshez az Önkormányzat 8,4 millió 

forinttal, a Váci Tankerület 5,6 millió 
forinttal és a Szentistvántelepi Iskoláért 
Alapítvány pedig 600 ezer forinttal já-
rult hozzá. 

A pályát ünnepélyes keretek közt 
avatták fel egy jó hangulatú tanár-diák 
focimeccsel, ahol mindhárom szervezet 
képviseltette magát a tanári csapatban. 
A 2x15 perces barátságos mérkőzést a 
7-8. évfolyam válogatottja ellen játszot-
ták négyfős csapattal. A mérkőzés során 
cserével biztosítottak játéklehetőséget 

minél több diáknak, felnőttnek. A diá-
kok és a tanárok mindvégig együtt szur-
koltak, végül a diákok csapata 13:12-re 
nyert, ahogy a pálya építésének is ők 
az igazi nyertesei. A meccs után a 4-5. 
évfolyam csapatainak mérkőzései követ-
keztek.

Az eseményen Rogán László polgár-
mester elmondta: „Fontos a gyermekek 
oktatását, nevelését végző intézmények 
fejlesztése a városban. Örömömre szol-
gál, hogy a korábbi években zajlott 
beruházásokat követően, ismét egy mo-
dern sportlehetőség jöhetett létre.”

Önkormányzati hírek 
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„Nagy jelentőségű, hogy a Kormány támogatását 
folyamatosan magunk mellett tudhatjuk”

Kevés kisváros büszkélkedhet ilyen gazdag programkínálattal, 
mint Budakalász. Alapkőletétel, nagykoncertek, gasztrofesztivál, 
sportrendezvények, idősek köszöntése – csak néhány Budakalász 
szeptemberi programjai közül. A rendezvények mellett Rogán 
László polgármester a közélet jelenlegi helyzetéről is beszél.

n Szeptember mindig is a rendez-
vények hónapja Budakalászon. 
Ez évben még a megszokottnál is 
több esemény várta a budakalá-
sziakat. Hogyan értékeli ezeket a 
rendezvényeket? 

Valóban nagyon sok eseményt szer-
veztünk szeptemberben. A Városnapok 
a „10 éves a város” programsorozat je-
gyében idén háromnaposra bővült. Sör-
fesztivállal kezdtünk, gazdag koncert- és 
programkínálattal folytattuk és egy jó 
hangulatú új gasztroeseménnyel, a Le-
csófesztivállal zártuk a rendezvénysoro-
zatot. Közben elhoztunk nagy fellépőket, 
így a Karthagot, a Magna cum Laude 
koncertje pedig teljesen megtöltötte a 
Művelődési Ház udvarát. Fogadtuk a 
testvérvárosainkból, Adáról és Lövétéről 
érkező delegációkat megnyitottuk a „10 
éves a város” kiállítást és még egy külön-
leges tűzijátékot is megcsodálhattunk. 

Aztán a Szüreti Felvonuláson követ-
tük végig a lovas-, zenés menetet. Idén 
először az Omszk parkban végződött a 
felvonulás, ahol finom ételek és táncos 
mulatság zárta a napot. 

A Tour de Kalász is különleges volt, 
hiszen rekordot döntött a részvétel. 
Majdnem 600 biciklis vágott neki a 
versenynek különböző kategóriákban a 
gyönyörű őszi időben. Új rendezvény-
ként debütált a „Sétálj Budakalászon!” 
túraakció. A rendezvény keretében váro-
sunk nyolc érdekes és izgalmas pontját 
kereshették föl az érdeklődők. A helyszí-
nek megismerése mellett sok-sok aján-
dék is várta a távot teljesítőket. 

Október elsején a budakalászi 
nyugdíjas korosztályt ünnepeltük egy 
nagyszabású rendezvényen az Idősek 
Világnapján. Nagy öröm, hogy itt is 
mintegy 700 embernek tudtunk örömet 
szerezni vidám-zenés műsorral és ven-
déglátással. Ezekkel a rendezvények-
kel közösségünket és az összetartozást 

szeretnénk erősíteni, hogy mindenki 
érezhesse az egy közösséghez tartozás 
biztonságot, otthonérzetet jelentő él-
ményét: Budakalászon élni, budakalá-
szinak lenni örömmel és büszkeséggel 
töltsön el minden itt élőt.

n Elhelyezték Budakalász új in-
tézményének, a Patakpart Álta-
lános Iskolának az alapkövét. A 
rendezvényen magas szintű ál-
lami részvétellel zajlott. 

Csak ritkán adatik meg egy város 
vagy egy polgármester életében, hogy 
iskolát építhet a jövő nemzedéke szá-
mára. Ebben az óriási lehetőségben 
lehetett részünk szeptember végén Bu-
dakalászon. Felemelő érzés, hogy ezt a 
gyönyörű, fákkal, patakkal, hegyekkel 
övezett területet hamarosan jövőnket 
építő fiatalok tudásra éhes, sportolni 
vágyó csoportjai töltik majd meg. A 
tájba illeszkedő impozáns intézményben 
mintegy 400 iskolás tanulhat ősztől. A 
gyerekek lelkesedéséből, tehetségéből 

már az alapkőletételen is ízelítőt kap-
hattunk az iskolák műsora révén. Az 
ünnepségre ellátogatott hozzánk Prof. 
dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások 
minisztere is. Nagy jelentőségű, hogy a 
Kormány támogatását folyamatosan 
magunk mellett tudhatjuk. 

Szintén ebben a hónapban az alapkő-
letétel mellett Ovi-Foci pályát avattunk 
a Szalonka Óvodában, hálós sportudvart 
a Szentistvántlepi Általános Iskolában 
és átadtuk az idősklub kibővített épüle-
tét is.  

 
n Az önkormányzati választások 
közeledtével a ciklus végén ho-
gyan értékeli az elmúlt időszakot 
és a jelenlegi helyzetet?

A város 10. születésnapjára össze-
állított kiadványunkban részletesen 
bemutattuk a megvalósult beruházá-
sokat. Az intézményfejlesztéseket: az 
Egészségházat, bölcsődét, Kálvária és 
Omszk parkot, az óvodafelújításokat, 
iskolabővítéseket, útépítéseket, zöld-
felületi beruházásokat, a közbiztonság, 
kommunikáció és a közösségi élet fejlő-
dését. Ennek a nagyívű fejlődésnek, az 
előremutató döntéseknek a békés légkör 
is kedvezett, ami városunk közéletét jel-
lemezte. 

Sajnos a választások közeledtével 
egyes csoportokban megjelent a feszült-
ségkeltés, az álladó elégedetlenség, a 
„semmi nem jó Budakalászon” hozzá-
állás. Úgy gondolom, hogy ez a békét-
lenség még azoknak sem jó, akik ezt 
gerjesztik. Hiszem ugyanakkor, hogy az 
emberek lelke mélyén még megmaradt a 
lelkiismeret és az egymás iránti tisztelet. 
Bízom benne, hogy a választásokat kö-
vetően pedig az élet visszatér a normális 
kerékvágásba.

INTERJÚ Rogán László polgármesterrel
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Önkormányzati hírek 

Az Önkormányzat sportpark kiala-
kítására benyújtott pályázata pozitív 
elbírálást kapott. Ennek köszönhetően 

helyeztet el hamarosan a város tizenöt 
testedző eszközt a Szentistvántelepi 
Általános Iskola mellett elhelyezkedő 
tágas, zöld területen. A helyszín válasz-
tásánál fontos szempont volt a gyerekek 
mozgásfejlesztésének támogatása, az is-
kolai testnevelés segítése. A felújított és 
kibővített Martinovics utcai játszótérnél 
így új sportlehetőségek nyílnak  a már  
régóta népszerű  Omszk  parki helyszín 
mellett.

Jelenleg a térkő burkolatos járdát 
szedi fel és helyezi át a megbízott kivi-

telező a Széchenyi utca felőli oldalra, 
így új irányból is megközelíthető lesz a 
játszótér. A felszabaduló, egybefüggő 
zöldterület már alkalmas lesz a követ-
kező lépésben telepítendő sporteszközök 
fogadására.

Még 2016-ban jelentkezett a város a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Nem-
zeti Szabadidős-Egészség Sportpark 
Programjára. A pályázat két helyszínre 
vonatkozott, további eredmény később 
várható. 

Előkészítették az új fitneszgépek helyét

Ovi-foci pálya a Nyitnikék Óvodában is

Városunkban mindhárom óvodai 
tagintézményben Ovi-Foci pálya, sőt, 
tornaterem is várja a testmozgást vég-
ző óvodásokat, és nem lesz ez másként 
a hamarosan épülő új óvoda esetében 
sem. A napokban avatták fel a Szalon-
ka utcai tagintézmény műfüves, háló-
val védett sportpályáját, az ünnepélyes 
megnyitóról cikkünkben számolunk be. 
Budakalászon nagyon fontos a családok, 
valamint a sport támogatása egyaránt: 
az óvodai sportpályák létesítése mindkét 
célkitűzésnek megfelel. 

Az Ovi-Sport Alapítvány telepítette 
műfüves sportpálya építésének önrésze 
4.500.000 Ft, mely összeg jelentős ré-
szét, 3.985.000 Ft-ot az osztrák  Jung-
bunzlauer cég pályázatán nyerte el a 
Budakalászi Nyitnikék Óvoda. A fenn-
maradó összeget Budakalász Város Ön-
kormányzata biztosította.

Az új focipálya ünnepélyes átadóját 
Rogán László polgármester nyitotta meg, 
aki a résztvevőkkel megosztotta: „Buda-
kalászon kiemelten kezeljük a családok, 
a gyermekek támogatását. Oktatási-ne-
velési intézményeinket folyamatosan 

fejlesztjük, elmondható, hogy az óvo-
dákban is kellemes környezet, színvo-
nalas infrastruktúra áll a gyerekek és 
a nevelők rendelkezésére. Ebben az év-
ben már a Szalonka utcai óvodában is 
sokoldalúan használhatják a gyerekek 
az új sportpályát. Szeretnék köszönetet 
mondani az Ovi-Sport Alapítványnak, 
a Jungbunzlauer cégnek, hogy újabb 
lehetőséget teremthettünk a mozgásra 
legkisebbek számára. Az óvodai ne-
velőknek is szeretném kifejezni köszöne-
tünket, amiért segítik az óvodásokat a 
sportágak alapjainak elsajátításában.” 
Budakalász Város Önkormányzata ré-
széről az ünnepségen részt vett továbbá 
Ercsényi Tiborné alpolgármester.

Az ünnepség során megtudhattuk, 
hogy Vigh Zsolt, a Jungbunzlauer hazai 
vezetője maga is budakalászi – innen a jó 
kapcsolat. Az ünnepségen bemutatta cé-
gük tevékenységét, majd örömét fejezte 
ki, hogy támogatásukkal jó ügyhöz járul-
hattak hozzá. Az Ovi-Sport Közhasznú 
Alapítvány elnöke, dr. Molnár Andrea 
kiemelte, hogy a 3-6 éves kor között a 
legnagyobb a gyermekek mozgásigénye, 

így az Alapítvány segítségével létesített 
sportpályák a legjobb helyre, az óvodák-
ba kerülnek. A kezdetek óta röplabdával, 
sőt, kézilabdával is kibővítették az épített 
sportpályák lehetőségeit, és a szerkezet 
is profibbá vált. Sokkal kevesebb részből, 
szigorú sztenderdek szerint állítják össze 
a szerkezetet.

Az Ovi-Sport Alapítvány első futball-
pályája Budakalászon, a Telepi Óvo-
dában létesült hét évvel ezelőtt, majd 
2013-ban a Pomázi úti tagintézményben 
is felépült a műfüves pálya. Az alapít-
ványt nem más, mint Buzánszky Jenő, 
az Aranycsapat legendás játékosa hozta 
létre. A remek labdarúgó 2016-ban el-
hunyt, örököseként fia folytatja az ala-
pítványi tevékenységet.

Hajrá, Ovi-Foci, hajrá, ovisok!



XIII. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM  l  2019. OKTÓBER 7. 5

A Kálvária-domb rekreációs park te-
rületére rendszeresen érkeznek pihenni, 
feltöltődni vágyó látogatók. A hely gya-
logos megközelítésére több irányból is 
van lehetőség, legtöbben a Kálvária utca 
aljából vezető lépcsőn érkeznek a város 
felett található kilátóponthoz. 

Most a Berdó városrészből gyalogo-
san közlekedők számára válik rende-
zettebbé, komfortosabbá a közlekedés. 
A Golgota utca-Gerinc utca sarkától 
lefelé, a házakig tartó lépcsőszakasz fel-
újítása készült el ugyanis mintegy bruttó 

7.000.000 forintból. A munkálatokat 
közel egy hónapon keresztül végezték. A 
korábbi járólapokat felszedték és új, tér-
kőborítású járda, valamint lépcső épült 
új korláttal. A megnyitott járdát már 
használhatják az arra közlekedők.

Budakalászon a hosszútávú fejlesztési 
tervek között szerepel a Kálvária-lépcső 
újjáépítése. A lépcsőfokok mentén Jézus 
keresztútjának állomásait, a stációkat is 
szeretné művészi formában megjelení-
teni a város.

Új lépcső a Kálvárián

Szeptember elején, a XXIV. Orszá-
gos Főépítészi Konferencia alkalmával 
városunk korábbi főépítésze, Turi Attila 
Főépítészi Életmű Díjat kapott. Turi At-
tila Ybl-díjas építész, a Magyar Művészeti 
Akadémia Építőművész tagozatvezetője, a 
Magyar Építész Kamara alelnöke, valamint 
a Főépítészi Kollégium és a Pest megyei 
Építész Kamara elnökségi tagja.

Budakalász településarculatának kiala-
kulásában meghatározó szerepet játszott a 
neves építész. Makovecz Imre tanítványa-
ként organikus építészeti elvek mentén ál-
modta meg budakalászi és más városokban 
felépült épületeit. Önálló építészeti világa 
nem formailag, hanem gondolkodásmód-
jában, belső mozgatóerőiben rokon mes-
terének építészetével.  Nevéhez fűződik az 
országos szinten bevezetett Településképi 
Arculati Kézikönyv is, ami minden telepü-
lésen a helyi építészeti értékek védelmét 
szolgálja. Nemcsak épületeivel mutatott 
példát, hanem a személyes párbeszédekkel 
tett azért, hogy rávezesse az építtetőt, az 
építészt, hogy mi illik Budakalász telepü-
lésképébe.

Szemléletformáló tevékeny-
sége is kimagasló: 2016. óta 
Budakalász ad helyet az ÉTAK 
Pilisi Konferenciának, a közös 
cél a régióban az igényes és 
illeszkedő épített környezet 
alakítása. Ebben az együttmű-
ködésben 24 környékbeli település vesz 
részt. A regionális szemléletformálásért és 
a Településképi Arculati Kézikönyvért A 
Miniszterelnökség egy igen rangos elisme-
rést, a Pro Architectura díjat adományozta 
Budakalász városának.

 Olyan épületeket, közterületeket vá-
gyott alkotni, melyeket az arra sétáló ter-
mészetesnek, magától érthetőnek érzékel, 
egy százéves folyamat organikus része-
ként fog fel. Ismerve a Mályva Bölcsőde, 
a Művelődési Ház, a Takarékszövetkezet, 
a Gyógynövénykutató, vagy akár a Tanító 
utcai társasházak épületeit elmondhatjuk, 
hogy sikerrel járt.

 Turi Attila számára az építészet el-
választhatatlan a közösségtől, a hagyo-
mánytól, az örökölt értékek tiszteletétől. 
Budakalászon, a nagy múltú településen, 

azon a vidéken, amely szinte mindig is 
lakott volt, amióta az ember letelepedett, 
szép feladat volt az építészeti örökség, a 
saját identitás, és a többnemzetiségű ha-
gyományok együttes alkalmazása, megjele-
nítése. Turi Attila ezekből építkezve valami 
egészen újat alkotott a huszonhárom bu-
dakalászi év alatt: épületei természetes-
nek hatnak, úgy járunk köztük, mintha 
minidig is a helyükön állottak volna. Bu-
dakalász korábbi főépítészének munkáját 
a város nemrégiben díszpolgári címmel is 
értékelte. A díjat augusztus 20-i nemzeti 
ünnepen vehette át Rogán László polgár-
mestertől. Az elismerésekhez tisztelettel 
gratulálunk!

Életműdíjat kapott Turi Attila

A településfejlesztési elképzelések 
között Budakalász városvezetése kitű-
zött egy fontos vállalást: kapjon szilárd 
burkolatot minden városi kezelésű, össz-
közműves belterületi út. A megvalósítás 
következő állomása a Barát utca, ahol 
hamarosan elkezdődnek a kivitelezési 
munkálatok. Az utca térköves burkola-
tot kap majd. A kivitelezésre vonatkozó 
közbeszerzési eljárás nemrégiben zárult 
le és aláírták a nyertes céggel a munka-

végzésre vonatkozó szerződést. Az idei 
útfejlesztésekre - az Áfonya, a Kispap 
és a Barát utcák aszfaltozására együtt – 
mintegy 95 millió forintot fordít a város.

A Barát utca pedig most 38 millió 
forintból épül meg. A munkálatok ok-
tóberben indulnak és szokásos módon, 
8:00 és 16:00 óra között dolgozik majd 
a kivitelező. A részletekről természetesen 
kifüggesztett hirdetményekben tájékoz-
tatjuk az arra lakókat és közlekedőket. 

Októberben indul a Barát utca építése



Testületi döntések

Önkormányzati hírek 

A Képviselő-testület 2019. szep-
tember 12-i rendkívüli ülésének 
döntései 

A 2019. évi költségvetési rendelet 2. 
számú módosítása 

A módosítás az idén kapott többlet 
állami támogatások, az augusztus végéig 
született képviselő-testületi döntések, il-
letve a saját hatáskörű átcsoportosítások 
miatt vált szükségessé. 

A Taván csatornahálózat megvaló-
sításáról szóló határozat módosí-
tása 

A tulajdonosokkal történt egyez-
tetések alapján a Taván terület csa-
tornázásához szükséges előfeltételek 

módosultak. A változások miatt volt 
szükség a testületi döntésekre. 

A Vincellér utca három hosszanti 
szelvényéből csak kettő esetében volt 
lehetőség a tulajdonosok hozzájárulá-
sát megszerezni. Ez alapján a Vincellér 
utcában is megvalósítható a csatorna, 
a 3852-53 hrsz. ingatlanszelvények 
alatt. Azonban az utca 3854. hrsz. in-
gatlannal határolt észak-nyugati részén 
elhelyezkedő ingatlanok nem tudnak 
a kiépítendő gerincvezetékre rácsatla-
kozni addig, amíg az érintett szelvény 
összes tulajdonosától nem sikerül be-
szerezni a szolgalmi jog engedélyezésé-
ről szóló nyilatkozatot. Az ebben érintett 
három ingatlantulajdonos részére saját 
befizetéseiket visszautalja az Önkor-
mányzat. 

Barát utca burkolatfelújítása
Budakalász Város Önkormányzatá-

nak Képviselő-testülete érvényesnek és 
eredményesnek nyilvánította a „Barát 
utca burkolatfelújítása” címen kiírt köz-
beszerzési eljárást. A Képviselő-testület 
megállapította, hogy a közbeszerzési el-
járás nyertese négy ajánlattevő közül a 
Stone Dekor Kft., 29. 980.000 Ft+ÁFA 
ajánlati árral.

Táncműhely Alapítvány támoga-
tása

Budakalász Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete a Táncműhely 
Alapítvány részére ötszázezer forint tá-
mogatást nyújt, a „10 éves a város” ren-
dezvénysorozat részeként. A Testület a 
támogatást a Duna Táncműhely fenn-

Mint ismert, az önkormányzati választásokon induló poli-
tikai szervezet azt állította: Budakalász Város Önkormányzata 
ellen rendőrségi eljárás van folyamatban a 2016-ban értékesí-
tett Mályva utcai ingatlanokkal kapcsolatban. Az egyesület 
álhírét, amelyet a választási kampányban az Önkor-
mányzat lejáratására tettek közzé, maga a Rendőrség 

cáfolta. Az ügyben történt levélváltást teljes terjedelmében 
közöljük. Nem igaz tehát az az állítás, hogy bármilyen sza-
bálytalanságra utaló jelet talált volna az eljáró hatóság. Az Ön-
kormányzat nyomatékosan kéri és felszólítja a 2011 Egyesület 
vezetését, hogy fejezze be a Képviselő-testületet lejáratni akaró, 
a választópolgárokat megtévesztő álhírgyártást.

Hazugságnak bizonyultak a 2011 Egyesület kiadványában leírtak
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Budakalász Város Önkormányzata 141/2019. (VIII.27.) 
számú Képviselő-testületi határozat alapján – jogi képviselője 
útján – feljelentést tett Göbl Richárd, Forián-Szabó Gergely és 
ismeretlen személyek ellen a Btk. 226. § (1) bekezdésébe ütköző 
és a (2) bekezdés a), b) és c) pontja szerint minősülő aljas in-

dokból, nagy nyilvánosság előtt, jelentős érdeksérelmet okozva 
elkövetett rágalmazás vétsége miatt. A beadványt a Szentendrei 
Járásbíróság Bpk.200/2019. ügyszámon befogadta és lajstro-
mozta.

Befogadta a bíróság az Önkormányzatot rágalmazók elleni feljelentést

állásának huszadik évfordulója alkal-
mából ítélte meg, október 17-19. között 
megrendezendő jubileumi rendezvény 
lebonyolításához. 

A Képviselő-testület 2019. szep-
tember 26-i rendes ülésének dön-
tései 
A 2019. évi közbeszerzési terv mó-
dosítása

Az Önkormányzatnak minden év 
március 31. napjáig éves, összesített 
közbeszerzési tervet kell készítenie. A 
közbeszerzési terv elfogadása óta meg-
kezdődött a zárt szennyvízcsatorna-há-
lózat megvalósításának előkészítése a 
Taván városrészben. Mivel a tervezett 
beruházás forrásigénye a közbeszerzési 

értékhatárt meghaladta, közbeszerzési 
eljárás keretében kellett kiválasztani a 
kivitelezőt. Az eljárás megindításával 
egy időben így a közbeszerzési terv is 
módosult. 
Közterület elnevezése

A Testület úgy határozott, hogy az 
óvárosban található Budakalász 1727/2, 
1728/2 és 1729/2 helyrajzi számú ingat-
lanok összevonása után az új közutat 
„Zichy Antal utcának” nevezi el. 

Mobil árvízvédelmi eszköz térítés-
mentes átvétele 

Budakalász Város Önkormányzata a 
Buklin Techno Kft.-től térítésmentesen 
kapott egy, a cég forgalmazásában álló 
tömlős rendszerű, vízzel töltött mo-
bilgátat. Az ajándékba kapott eszközt 

a Képviselő-testület a Pomázi Önkén-
tes Tűzoltóságnak adja át tárolásra és 
üzemeltetésre. A Testület ennek lebo-
nyolításához szükséges szerződések alá-
írásáról döntött. 
Bursa Hungarica ösztöndíj pályá-
zat

A Képviselő-testület a 2020. évi 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázat sikeres le-
bonyolításához 800.000.-Ft támogatási 
összeget állapított meg. 

A Képviselő-testület valamennyi 
határozata és az egyes napirendek 
előterjesztései teljes terjedelemben 
megtalálhatók a város weboldalán a 
Képviselő-testületi ülések és Határoza-
tok menüpontban.

Hazugságnak bizonyultak a 2011 Egyesület kiadványában leírtak



KözéletÖnkormányzati választások

Magyarország köztársasági elnöke a helyi önkormány-
zati képviselők és polgármesterek választását 2019. ok-
tóber 13. napjára tűzte ki. A Nemzeti Választási Bizottság 
ugyanerre a napra tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati 
képviselők idei választását is. A szavazás reggel 6:00 órától 
19:00 óráig tart.

Mozgóurna igénylés szabályai
Az a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár 

kérheti, aki mozgásában egészségi állapota vagy fogyaté-
kossága, illetve fogvatartása miatt gátolt. Aki a mozgóur-
nát más indokkal (pl. kényelmi szempontok, munkavégzés 
miatt) kéri, annak kérését a Helyi Választási Bizottság 
(HVI), illetve a szavazatszámláló bizottság elutasítja.

Online igénylés esetén: 
•  Ügyfélkapus azonosítás nélkül: a szavazást megelőző 

negyedik napon 2019. október 9. szerdán 16.00 óráig 
nyújtható be.

•  Ügyfélkapus azonosítással: a szavazás napján 12.00 
óráig nyújtható be. 

Személyesen történő igénylés:
•  a szavazást megelőző második napon 2019. október 11. 

pénteken 16.00 óráig nyújtható be a helyi választási iro-
dához.

Postán (levélben) történő igénylés: 
•  a szavazást megelőző negyedik napon 2019. október 9. 

szerdán 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási 
irodához.

Írásbeli meghatalmazással rendelkező megha-
talmazott útján történő igénylés: 
•  a szavazást megelőző második napon 2019. október 11. 

pénteken 16.00 óráig a helyi választási irodához vagy a 
szavazás napján 12.00 óráig a szavazatszámláló bizott-
sághoz nyújtható be.

Írásbeli meghatalmazással nem rendelkező 
kézbe sítő vel (futár, hozzátartozó vagy egyéb 
személy):
•  a szavazást megelőző negyedik napon 2019. október 9. 

szerdán 16.00 óráig a helyi választási irodához vagy 
•  a szavazás napján 12.00 óráig a szavazatszámláló bizott-

sághoz nyújtható be.
Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „ha-
gyományos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóur-
nával!

Átjelentkezés szabályai
Átjelentkezési kérelmet az a választópolgár nyújthat 
be, aki 2019. június 26-án és az átjelentkezésre irányuló 
kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel 
rendelkezett, és tartózkodási helyének érvényessége leg-
alább 2019. október 13-ig tart. A kérelemnek legkésőbb 
a szavazást megelőző negyedik napon 2019. október 9. 
szerdán 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási 
irodához.

Helyi Választási Iroda

Tájékoztató az önkormányzati képviselők  
és polgármesterek választásáról

A 2019. évi Önkormányzati választás jelöltjei Budakalászon

Jelölő szervezet Polgármester 1. választókerület 2. választókerület 3. választókerület 4. választókerület 5. választókerület 6. választókerület 7. választókerület 8. választókerület

Fidesz Rogán László Máté István Tolonics István Kaltner Károly dr. Krepárt Tamás Major Ede Rogán László Ercsényi Tiborné Nádházi Zsolt

Független Lázár Péter Dr. Miklósvári György Horváth Erzsébet

Magyar Munkáspárt Schőnberger Ernő

Mi hazánk mozgalom Pál Béla Konczér Tamás Hevesi Péter Benjámin Schnell Ottó Némethné  
Kormos Gabriella

MSZP-DK Nyalka Józsefné Költő-Szántó Ildikó Láz József Sámson Jánosné Csuhaj Lászlóné Márton András Péli Mária

2011 Egyesület Dr. Göbl Richárd Rácz Miklós Benedek Kóder György Váli István Frigyes Czinke Zsuzsanna Gazda Géza Forián-Szabó Gergely Nagel István Balogh Csaba



Nemzetiségi választások

A Nemzeti Választási Bizottság a 183/2019. számú határo-
zatával kitűzte a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. 
évi általános választását 2019. október 13. napjára, mely 
alapján Budakalász településen német és szerb települési 
nemzetiségi önkormányzati képviselők választására kerül 
sor. A nemzetiségi önkormányzati képviselők száma nemze-
tiségenként 3-3 fő lehet.

A választáson az szavazhat, aki a település nemzetiségi 
névjegyzékében szerepel. A nemzetiségi választás esetében 
zöld színű szavazólapot/szavazólapokat kap a választópolgár, 
melyet/melyeket zöld borítékba kell helyezni és a borítékot 
le kell zárni. A lezáratlan borítékban lévő, valamint a boríté-
kon kívüli szavazólapok érvénytelenek. 

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők vá-
lasztása eredményes, ha legalább annyi jelölt kap szavazatot, 
mint a megválasztható képviselők száma.

Helyi Választási Iroda

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati  
képviselők választásáról

Tájékoztató az önkormányzati képviselők  
és polgármesterek választásáról
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Fidesz Rogán László Máté István Tolonics István Kaltner Károly dr. Krepárt Tamás Major Ede Rogán László Ercsényi Tiborné Nádházi Zsolt
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MSZP-DK Nyalka Józsefné Költő-Szántó Ildikó Láz József Sámson Jánosné Csuhaj Lászlóné Márton András Péli Mária

2011 Egyesület Dr. Göbl Richárd Rácz Miklós Benedek Kóder György Váli István Frigyes Czinke Zsuzsanna Gazda Géza Forián-Szabó Gergely Nagel István Balogh Csaba

Szerb nemzetiség: 
Mirkovics Katalin, 
Roczkó István, 
Krunity Péter, 
Krucsay János, 
Feketéné Krunity Anica, 
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Ferencziné Beck Adrienn Katalin

A 2019. évi nemzetiségi önkormányzati választás képviselőjelöltjei Budakalászon
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Kék hírek

Közlekedésbiztonsági nap a 
Szentistvántelepi Általános Is-
kolában

Aszfaltrajzverseny, traffipax futás, 
kerékpáros és roller ügyességi verseny, 
zebrafestés. Csak néhány a Szentist-
vántelepi Általános Iskolában rendezett 
izgalmas program elemei közül, ame-
lyeken az alsós diákok teljes aktivitással 
és lelkesedéssel vettek részt. Az ese-
mény – a korábbi hasonló témájú vá-
rosi szervezésű projektek mintájára – a 
közlekedésbiztonság fontosságára és a 
gyalogosokra leselkedő veszélyekre hívta 
fel a figyelmet. A projekt az Önkormány-
zat, a Szentendrei-Rendőrfőkapitányság 
és az iskola szervezésében valósult meg. 
A helyszínt az Önkormányzati rendészek 
biztosították. A megújult zebra élénk 
színű megerősített felfestésével így már 
messziről felhívja az autósok figyelmét 
az iskola előtt átkelő gyerekek jelenlé-
tére. A város korábban közlekedésbiz-
tonsági témában kisfilmeket forgatott, 
melyeket az oktatási intézményekben is-
meretterjesztő foglalkozás keretében le 
is vetítettek. A mostani tartalmas napon 
újra sok hasznos információhoz jutottak 
a gyerekek. Fontos lenne, hogy a kezde-
ményezéshez a családok is csatlakozza-
nak és folytassák a témában megkezdett 
párbeszédet gyermekeikkel, legyen szó 
akár a mobilozás veszélyeiről, vagy a 
közlekedési táblák és segélyhívószámok 
ismeretéről.

Kidőlt fa
Egy diófa dőlt 

az út mellé a Kli-
sovác utcában. 
Az Önkormány-
zati rendészek 
kimentek a hely-
színre és in-
tézkedtek a fa 
elszállításáról. A 
hasonló sorsra 
jutott fákat a 

város zöldkarbantartói felaprítják és 
szociális alapon tűzifaként kiosztják a 
téli időszakban a rászorulóknak.

Tilosban égetők

Öt éve tilos Budakalászon az égetés, 
mégis előfordul-időről időre, hogy valaki 
megpróbálja. Ezúttal a Petőfi utcából 
érkezett a lakossági jelzés a szabálytalan 
égetéssel kapcsolatban. A helyszínen a 
rendészek eloltatták a tüzet és helyszíni 
intézkedést alkalmaztak. Kérjük, senki 
ne gyújtson alá az avarnak, akkor sem, 
ha száraz! Súlyosan egészségkárosító, 
emellett a közösségi együttélési rendelet 
és a környezetvédelmi rendelet alapján 
szankcionálandó. Aki egyéb hulladékot 
éget (akár kályhában is), az a súlyos 
egészségkárosító hatás okozásán kívül 
bűncselekményt is elkövet. Mindenkit 
a komposztálásra biztatunk, emellett a 
zöldhulladékot a szolgáltató is elszál-
lítja. Érezzünk mindannyian felelős-
séget a környezetünkért, lakótársaink 
egészségéért! 

Szabálytalan földhordás

A felesleges kitermelt földtől szeretett 
volna megszabadulni egy ingatlantulaj-
donos a Zrínyi utcában, így áthordta azt 
a vízelvezető árok oldalához. Közterü-
letre, főleg közút mellé kizárólag előze-
tes engedéllyel helyezhető el bármi. A 
rendészek a lakossági bejelentés nyo-
mán közigazgatási eljárásban vizsgálják 
ki az esetet. Kérjük, hogy előzetes köz-
útkezelői és tulajdonosi hozzájárulás 
nélkül semmit ne helyezzenek ki a fenti 
módon közterületre.

Hittanórára tört be az agresszív 
férfi

A Budai úti Katolikus Plébánián za-
varta meg a gyerekek hitoktatását egy 
helyi férfi egy délután. Mivel láthatóan 
erős alkoholos befolyásoltság alatt állt 
és zavartan, agresszíven viselkedett, a 
hitoktató nagyon elővigyázatosan ko-
rábban fejezte be a hittanórát, a gye-
rekeket pedig elengedte. Ezt követően 
a férfi továbbra sem volt hajlandó el-
hagyni a hittantermet, így a hitoktató a 
rendészek segítségét kérte. A férfi nagy 
erővel támadt rá a kiérkező rendészekre, 
akik miután ártalmatlanították, átadták 
a rendőröknek és a mentőknek. A zavart 
és agresszív férfit a mentők rendőri kísé-
rettel szállították kórházba.

Kóbor malacok

Szabadon legelésző malacokat talál-
tak a rendészek a Gém utcában. A nem 
mindennapi kóbor állatok tulajdono-
sát fellelni egyelőre nem sikerült, így a 
mini kondát a gyepmester vitte magával.  
A malacok gazdája azóta jelentkezett  
a Rendészetnél és hazavitte az állatokat.

Ittas nő
Saját bevallása szerint egy liter vodka 

elfogyasztása kellett ahhoz, hogy össze-
essen egy nő a Budai úton. Az Önkor-
mányzati rendészek mentőt hívtak a 
rossz állapotban lévő nőhöz, akit ellá-
tásban részesítettek a kiérkező orvosok.

Ittas férfi
Előbb a járdán feküdt, majd a Kál-

vária utcán szédelgett egy ittas gyáli 
fiatalember. A rendészek lehozták az 
útról, majd rábízták egy ismerősére, aki 
elvezette.
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Zöld ZónaZöld hírek Zöldhulladék-szállítási időpontok
október 21-22. és november 4-5.

„Szép kert, gondozott környezet” pályázat: a zsűrizés

A legszebb budakalászi kertek 
tulajdonosai minden évben ver-
senybe szállnak egymással. Idén 
a zsűri tetszését leginkább kivívó 
kert tulajdonosa 100.000 Ft ér-
tékben kap kertészeti utalványt, a 
második és harmadik helyezettek 
60.000, illetve 40.000 forint ösz-
szegben vásárolhatnak kertjeikbe 
új növényeket. Az idei pályázaton 
12-en indultak szebbnél-szebb ma-
gánkertekkel. Elkísértük a négyfős 
zsűrit: nemcsak színes őszi virág
ágyásokat és gondozott gyepes 
területeket, sok gazdagon termő 
gyümölcsöst és veteményest is 
megcsodálhattunk.

A pályázaton résztvevő kerteket vé-
leményező zsűri tagjai igazán nehéz 
döntés előtt álltak az idén. A verseny 
rendkívül szoros volt, a nevezők válto-
zatos eredményekkel büszkélkedhet-
tek. Volt, aki húszévnyi munkával, igazi 
profizmussal szinte egy parkot hozott 
létre. Más azt mondhatta el magáról, 
hogy 80, vagy akár 90 évet is betöltve 
egymaga műveli meg a gyakran 500, 
vagy 1000 négyzetméteres terület min-
den részét. Láttunk rengeteg ötletes 
megoldást: gyerekeknek épült, díszes 

kerti tavat, virágtartó biciklit, cserepes 
virág-kertet, magaságyásokat, fűszer-
csigákat, gurulós gyomlálósámlit, és szá-
mos követendő példát komposztálásra.

A bírálati szempontok közt a virágosí-
tás, a növényzet egészsége, a terület gon-
dozottsága szerepeltek. A zsűri értékelte 
a kiültetett növények állapotát, a színe-
ket, a formák harmóniáját, a zöldfelület 
harmonikus kapcsolatát a közterülettel 
és az épített környezettel. Figyelembe 
vették az ingatlan kertjének és környeze-

tének tisztaságát, gyommentességét. Az 
első három helyezettet emléktáblával, 
összesen 200.000 forint összegben vá-
sárlási utalvánnyal és elismerő oklevéllel 
tüntetik ki. Az eredményhirdetésre ok-
tóberben kerül sor.

Miért van szükség új atom-
erőműre Pakson? Miként járul 
hozzá az atomenergia a klímavéde-
lemhez? Többek közt ezekre a kér-
désekre is választ kaphattunk a Paks 
II. társaság tájékoztató járművén, 
amely a Művelődési Ház előtt állo-
másozott.   

A high-tech kamionban elhelyezett ki-
állításon az érdeklődők interaktív táblákon 
ismerkedhettek meg az atomenergiával, 
a Pakson üzemelő négy, illetve a terve-
zett két új blokk legfontosabb jellemzői-

vel. Tájékozódhattak a Paks II. beruházás 
jelentőségéről, gazdasági és környezeti 
hatásairól, szerepéről. Emellett kisfilmek 
segítségével megismerhették többek kö-
zött a 3+ generációs VVER-1200-as blokk-
típust, és virtuális sétát is tehettek egy, a 
Paksra tervezetthez hasonló atomerőmű-
ben.

A kiállítást budakalászi általános iskolás 
csoportok is megtekintették. A helyszínen 
a felmerülő kérdésekre a társaság két mér-
nöke adott választ.

Gondolta volna?
A napjainkban meglévő 8617 MW 

bruttó villamos teljesítőképességből csu-
pán 4000 MW maradhat üzemben 2033-
ig. Az összesen 2000 MW-os teljesítményű 
négy jelenleg működő paksi blokk 2032 és 
2037 között, üzemideje végén leállítják, 
ennek a helyébe lép majd be az összesen 
2400 MW-os teljesítményű két új paksi 
egység. Nem az a kérdés tehát, hogy szük-
ség van-e Paks II.-re. Az új paksi blokkok a 
jelenleg elérhető legbiztonságosabb, ún. 3+ 
generációs technológiát képviselik. A 2016-
os párizsi megállapodás aláírói, köztük 
Magyarország, ígéretet tettek többek közt 
a fosszilis energiahordozók kivezetésére és 
a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére. 
Az atomerőművek segítik az éghajlatválto-
zás megelőzését, hiszen működésük során 
nem bocsátanak ki szén-dioxidot vagy más 
üvegházhatású gázt.

A Paks II. mozgó kiállítása begördült Budakalászra
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KözéletRendezvényeink

Budakalász várossá nyilvánításának 
tizedik évében a nagyszabású városi 
rendezvénynek a Budakalászi Sport-
csarnok adott helyet. Idén Bagi Iván és 
Nacsa Olivér humoristák gondoskodtak 
a nevettetésről, Gregor Bernadett és 
Csengeri Attila színművészek musical- 
és operettslágerekkel szórakoztatták a 
meghívottakat. Műsort adtak továbbá 
a Kalász Művészeti Iskola musical és 
cselló tanszakának tehetséges növen-
dékei. Az ünnepi uzsonnát tombolasor-
solás követte, majd minden vendég 
meglepetésajándékot – egy „10 éves a 
város” emblémával díszített törölközőt 
– kapott. 

A nagyszerű hangulatú eseményen 
mintegy 700 nyugdíjas budakalászi 
hölgy és úr vett részt. Az ünnepséget 
még 2012-ben a Viola Egyesület kezde-
ményezte. Az óriási érdeklődés miatt a 
rendezvény finanszírozását az Önkor-
mányzat, szervezését pedig a Művelő-
dési Ház vette át.

A rendezvényen Rogán László polgár-
mester mondott beszédet, aki tiszteletét 
fejezte ki az idősebb generáció iránt. Az 
esemény kapcsán a nyugdíjasokat to-
vábbi aktivitásra biztatta. E lehetőséggel 
már most is sokan élnek az Egészség-
klub, a Kalászi Idősek Klubja és a Viola 
Egyesület eseményein és programjain.  
A szervezetek a mostani rendezvény 
helyszíni szervezésében is tevékenyen 
részt vettek. Rogán László külön köszön-
tötte Garami Lászlóné Margó nénit 80. 
születésnapja alkalmából, megköszönve 
az Egészségklubban és a Népjóléti Bi-
zottságban végzett munkáját. A vendé-
gek nevében Szendrényi Amadeusné 
saját készítésű ajándékkal köszönte meg 
a meghívást a városvezetőknek.

A polgármester beszédének zárá-
saként elmondta: „Isten éltesse a kor-
osztály minden tagját, szüleinket, 
nagyszüleinket! Legyenek még sokáig 
hasznos tagjai családunknak, közössé-
günknek!”

Közel 700 résztvevővel ünnepelte 
Budakalász az Idősek Világnapját

Az Idősek Világnapját 1991 óta ünnepeljük az ENSZ közgyűlé-
sének határozata értelmében. Ezen a napon különösen fontos, 
hogy megálljunk, figyeljünk az idősebbek problémáira, meghall-
gassuk, segítsük őket a mindennapokban. Tiszteletünket fejez-
zük ki irántuk, illetve mindazért, amit adtak a fiatalabb generáció 
számára.
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Vendégünk Kovács Katalin olimpiai- és európabajnok kajakozó

n 2018-ban határozott a Kormány 
arról, hogy a neveddel fémjelzett 
kajak-kenu akadémiát hoz létre 
a Hajógyári-szigeten, amelynek 
nemcsak névadója, hanem szak-
mai irányítója is lennél. Hogy fo-
gadtad a felkérést?    

Rendkívüli büszkeséggel tölt el, hogy 
egy ilyen lehetőséget kaptam és felkér-
tek az intézmény névadójának. Az él-
sport nagyon sokat adott nekem és sokat 
tett hozzá az életemhez. Úgy érzem, az 
akadémián keresztül most visszaadha-
tok valamit ebből a világnak, a magyar 
sportolóknak.     

 
n Kétgyermekes anyukaként ho-
gyan telnek a mindennapjaitok? 
Bővült a család, második kislá-
nyotok, Júlia év elején érkezett. 

Nagyon büszke vagyok a két csodála-
tos gyermekemre. Júlia érkezése termé-
szetesen kihívást jelent, de a férjemmel 
együtt vágytunk arra, hogy egy újabb 
kisgyermek érkezzen a családunkba. 
Napi szinten egymásra nézünk és óriási 
örömmel tölt el bennünket, hogy milyen 
nagyszerű gyermekeink vannak.

n Hogyan szervezitek a napjaito-
kat?     

Ádám, a férjem és az én számomra 
is nagyon fontos a tervezett napirend, a 
rendszer az életünkben. Ez főként első 
gyermekünk, Luca születése után volt 
nagy feladat, amikor visszamentem 
sportolni. Luca így kisgyermek korától 
hozzászokott a rendszerhez, a köteles-
ségek teljesítéséhez. Ugyanakkor, ha 
valamihez nincs kedve, elmondjuk neki, 
hogy ilyen mindenkivel előfordul. 

n Szigorú szülőknek valljátok ma-
gatokat?     

Inkább következetesnek. Én magam 
is rendszerben gondolkodó, racionális 

szülők gyermeke vagyok, ami sokat je-
lentett a sport szempontjából. Törek-
szünk rá, hogy a lányaink is hasonló 
értékrendben nevelkedjenek.

n Luca sportol valamit?    
Rendszeresen úszik és sokat bicikli-

zik, rollerezik, illetve lovagol. Kajakban 
is ült már, de ehhez a sporthoz még túl 
fiatal. 

n Tisztában van vele, hogy ki az 
édesanyja?    

Szerintem most már tudatában van. 
Másfél-két éve még, amikor egyszer volt 
nálunk egy TV stáb forgatni, akkor meg-
kérdezte tőle a riporter, hogy tudja-e, 
hogy sportolok. Erre ő azt felelte, hogy 
anya nem sportol, csak apa.

n  Te magad sportolsz valamit? 
Van elég szabadidőd?     

Sajnos most csak fejben sportolok. 
Ez most egy olyan időszak, hogy amikor 

akad egy-egy szabad fél órám, inkább 
leülök pihenni. Néha lejárok az Omszk 
parkba futni, de sajnos ritkán, ebben az 
életszakaszban sétálni gyakrabban járok 
oda. Egy féléves gyermek mellett kevés 
pihenőidőm van, de a későbbiekben 
mindenképpen tervezem visszahozni a 
rendszeres sportot az életembe. 

n A családi szabadidő eltöltésébe 
budakalászi helyszíneket, rendez-
vényeket is bevontok?     

Igen, gyakran megyünk a Kálvá-
ria-dombra, szeretünk a városközpontba 
menni fagyizni és a tóparton is sokszor 
sétálunk. Kedveljük az itteni hangulatot, 
kedves kisvárosnak tartjuk Kalászt, ahol 
szinte mindenki ismer mindenkit. Sok a 
rendezvény is, ha időnk engedi, ezeket is 
látogatjuk, legutóbb például a Tófutáson 
rajtoltattam a résztvevőket. 

n  Úgy tudjuk, hogy Luca helyi 
bölcsődébe járt. Óvodát is Buda-
kalászon választottatok? Meny-
nyire vagytok megelégedve a 
helyi nevelési intézményekkel?     

Igen, ő a Mályva utcai bölcsődébe 
járt, és óvodában is itt, helyben maradt, 
a Telepi óvodában. Luca és mi is szeret-
jük az intézményt, a közeget és a nevelő-
ket, a bölcsődében is, ahová mai napig 
visszajárunk!  

n Iskolák kapcsán is Budakalász-
ban gondolkoztok? Épül most egy 
új, jól felszerelt általános iskola 
is.    

Igen, abszolút Budakalász jön szóba, 
ha a gyerekek következő éveire gondo-
lunk. Szeretünk itt lakni, helyi intézmé-
nyekbe járni. Jó híreket hallunk a többi 
iskoláról is. Budakalász egy kedves, szép 
hely, ahol jó élni. 

„Az élsport rengeteget adott,  
a gyermekeim még többet”

Luca öt éves, Júlia kilenc hónapos, anyukájuk a legeredménye-
sebb magyar sportolónők egyike. A kétszeres budakalászi édes-
anyát, 31-szeres világbajnok és 3-szoros olimpiai bajnok Kovács 
Katalin kajakozót kérdeztük mindennapjairól. 
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Budakalász Város Önkormányzata 
az Emberi Erőforrások Minisztériu-
mával együttműködve kiírja a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási 
hallgatók számára a 2019/2020. tanév 
második és a 2020/2021. tanév első 
félévére vonatkozóan („A” típusú pályá-
zat, a felhívás kódja: BURSA-2020-A), 
illetve a felsőoktatási tanulmányokat 
kezdeni kívánó fiatalok számára („B” 
típusú pályázat, a felhívás kódja: BUR-
SA-2020-B).

A támogatás célja a hátrányos hely-
zetű, szociálisan rászoruló fiatalok fel-
sőoktatási részvételének támogatása.

A pályázat benyújtásához a Bursa 
Hungarica Elektronikus Pályázatkeze-
lési és Együttműködési Rendszerében 
(a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) 
pályázói regisztráció szükséges.

Csak a regisztrációt követően lehet-
séges a pályázati adatok feltöltése. A 
személyes és pályázati adatok feltöltését 
követően a pályázati űrlapot kinyom-
tatva és aláírva a Polgármesteri Hiva-
talban kell benyújtaniuk a pályázóknak.

A pályázat csak a pályázati kiírásban 
meghatározott csatolandó mellékletek-
kel együtt érvényes. A pályázati kiírás-
ban meghatározott valamely melléklet 
hiányában a pályázat formai hibásnak 
minősül és a bírálatban nem vesz részt.

A Bursa Hungarica az ösztöndíjpá-
lyázat helyi bírálati szempontjait az 
alábbiak határozzák meg.

A szociális rászorultság objektív vizs-
gálata érdekében – a bírálóbizottság ál-
láspontja alapján környezettanulmány 
lefolytatásának lehetősége mellett – az 
alábbi szempontokat veszi figyelembe, 
amelyek igazolása szükséges:

A pályázó:
•   eltartók és eltartottak adatairól szóló 

nyilatkozat, 
•   hátrányos helyzetének és anyagi kö-

rülményeinek igazolására, az egy főre 
jutó havi jövedelme a mindenkori 
öregségi nyugdíj legkisebb (a hatályos 
jogszabály által meghatározott) össze-
gének kétszeresét nem haladja meg,

•   árva vagy félárva,
•   családjában lévő eltartottak száma 

három vagy annál több,
•   gyermeket nevel,
•   egyedül neveli gyermekét,
•   valamely tartós betegségben szenved, 

rokkant vagy a családban folyamatos 
ellátást igénylő beteg vagy rokkant 
van,

•   eltartója/szülője munkanélküli, vagy 
öregségi nyugdíjban részesül,

•   állandó lakhelyén kívüli intézmény-
ben tanul,

•   nem részesül kollégiumi ellátásban.
 

A pályázat benyújtásakor a szociális 
rászorultságot minden esetben doku-
mentumokkal kell igazolni az alábbiak 
szerint:
•   a pályázó és a vele egy háztartás-

ban élők egy főre jutó (1993. évi III.
tv.4.§.(1)bek.a) pontja, valamint a sze-
mélyi jövedelemadóról szóló 1995.évi 

CXVII.törvény szerinti) jövedelmének 
(ideértve a jövedelemként figyelembe 
nem vett bevételt és az adómentes 
jövedelmet is!) utolsó 6 havi forint 
összege  (NAV szja, munkáltatói jöve-
delem igazolás,  gyermektartás, csa-
ládi pótlék, árvasági, özvegyi nyugdíj 
jogosultságát és összegét igazoló do-
kumentumok). Jövedelem az a bevétel 
is, amely után az egyszerűsített vál-
lalkozói adóról, ill. az egyszerűsített 
közteherviselési hozzájárulásról szóló 
törvény szerint adót, illetve hozzájáru-
lást kell fizetni. 

•   a pályázó és közvetlen hozzátartozójá-
nak - testvér(ek) - eredeti tanulói és/
vagy hallgatói jogviszonyának igazo-
lása, 0-5 év közötti testvér esetében 
születési anyakönyvi kivonat máso-
lata,

•   a pályázó által eltartott, és/vagy köz-
vetlen hozzátartozójának (testvér), 
kiskorú gyermekek születési anya-
könyvi kivonata

•   tartós betegség, rokkantság igazolá-
sára orvosi szakbizottság határozata

•   a hiteltörlesztések összegei nem csök-
kenthetik az egy főre eső jövedelmet.

A pályázat rögzítésének  
és benyújtásának határideje:  
2019. november 5.

A beérkezett pályázatokat az Önkor-
mányzat bírálja el 2019. december 5-ig.

Részletes információk és a helyi 
bírálati szempontok: budakalasz.
hu/ugyintezes/oktataskultura

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2020 
Pályázati kiírás

Közélet FELHÍVÁS 

Kereskedelmi worksho-
pot rendeznek a Kós Ká-
roly Művelődési Házban 
2019. október 25én 1618 
óra között. A szervezők vár-
nak minden érdeklődőt, aki  
munkát keres Budakalászon.

Munkaerőpiaci 
workshop

ÁLLÁS

A Mályva utcai bölcsőde dajkát keres! A jogvi-
szony határozott idejű, 2020. augusztus 1. napjáig szól. 
Jelentkezni írásban, vagy személyesen lehet: Budakalá-
szi Bölcsőde, 2011 Budakalász, Mályva utca, 1/b., e-mail 
cím: bolcsode@budakalasz.hu. 
A Nyitnikék Óvoda óvodapedagógust keres! A 
jogviszony határozatlan jellegű, a munkavégzés helye a 
Pomázi úti tagintézmény. Jelentkezni a nyitnikekovi@
gmail.com e-mail címen lehet.

ÁLLÁSHIRDETÉS
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A sportot kedvelőké, a mozogni vá-
gyóké volt ismét a főszerep Budakalá-
szon. A szép őszi idő sokakat vonzott a 
városi kerékpáros versenyen az indu-
lásra. Idén 585 fővel indult a mezőny az 
izgalmas megmérettetésen, ami minden 
eddiginél magasabb részvételi arányt 
jelent.

A legtöbb nevező számára maga a 
részvétel jelentette a feltöltő élményt, 
ám sokan igazi sportkihívásként élték 
meg a versenyt. Az eseményt az Ön-
kormányzat és a Művelődési Ház 
munkatársai közösen szervezték és 
az önkormányzati rendészek, rendőr-
járőrök biztosították. Mivel tavaly több 
elágzásban is eltévedtek néhányan, idén 

a kisebb korcsoportban indulókat felve-
zető biciklis segítette a tájékozódásban.

Az indulók több kategóriában regiszt-
rálhattak, egyénileg vagy családdal, kor 
és nem szerint. A rajtnál a szervezők lel-
kesen biztatták az indulókat és hívták fel 
a figyelmet a nehezebb szakaszokra.  A 
legkisebbek a teljes 16 km-es táv helyett 
idén is a rövidített 6,5 kilométeres Mini 
Tour útvonalat választhatták, így ők a 
Duna-part helyett a tó mellett haladva 
érhettek célba.

Láthattunk fekvőbiciklit, tandemet és 
utánfutóban alvó kisbabát. Előfordultak 
defektek is, a legtöbben az utolsó hajrát 
követően kifáradva, elcsigázva, öröm-
mel értek célba.

A dobogósoknak Rogán László pol-
gármester osztotta ki a megérdemelt 
díjakat és érmeket, majd az esemény 
kapcsán elmondta: „Nagyon fontosnak 
tartom a sportlehetőségek biztosítását 
a városban, ennek jegyében támogatja 
a város a sportegyesületeket, az oktatá-
si-nevelési intézmények sportpályáinak 
létrehozását és a sportrendezvényeket. 
Nagyon örülök a rekordrészvételnek, 
amellyel ismét bebizonyíthattuk, hogy 
Budakalász igazán sportos város!”

KözéletRendezvényeink

585 indulóval rekordot döntött  
a Tour de Kalász családi bicikliverseny
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XVII. Tour de Kalász 
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Tour de kalász eredmények – 2019. szeptember 22.

Kategória Nem Helyezés Nevezők 
száma Név

CSALÁDI
I.

191 fő                      
67 család

Takács család
II. Zakar család
III. Major család

MINI Tour
I.

153 fő                     
70 család

Fekete Nóra
II. Szeles Vilmos
III. Schieszl Janka,  

Horváth Borbála

Gyermek 
8-12 év

Lány I.
24

Bokory Borbála
II. Schieszl Hanna
III. Horváth Gréta

Fiú I.
43

Bokory Áron
II. Békási Balázs
III. Bőr Balázs

Serdülő 
13-18 év

Lány I.
9

Horváth Luca
II. Nagy Vivien
III. Olsen Emma

Fiú I.
49

Barna Zoltán
II. Rittgasszer Tamás
III. Békási András

Felnőtt 
19-54 év

Nő I.
27

Dajka-Keglerich Eszter
II. Csépke Adrienn
III. Mogyoróssy Diána

Férfi I.
64

Várszegi Gábor
II. Hepp János
III. Varga Gábor

Senior  
55 év 
felett

Női I.
7

Hamarné Rausch Edit
II. Lazanyi Edit
III. Jóka Márta

Férfi I.
18

Boros Gyula
II. Kálmán Csaba
III. Albert László

Összes induló: 585 fő
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KözéletPatakpart Általános Iskola ünnepélyes alapkő letétele

Minden idők legnagyobb beruházása 
indult Budakalászon

Budakalász eddigi legnagyobb volumenű beruházása valósul meg:  a 
Patakpart Általános Iskola mintegy 3,5 milliárd forintból épül az Ön-
kormányzat a Magyar Állammal kötött megállapodásának eredménye-
képpen. Az új oktatási intézmény, ünnepélyes alapkőletételét Prof. dr. 
Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere nyitotta meg. 

„Városunk legújabb, és egyik legna-
gyobb büszkesége lesz az új, tizenhat 
tantermes általános iskola. E hatal-
mas beruházás több évnyi előkészítő 
munka után, állami finanszírozással 
nyithatja meg kapuit a jövő tanévre. 
Olyan megoldást találtunk az általá-
nos iskolások színvonalas oktatására, 
elhelyezésére, amely közösségünk és a 
budakalászi családok hosszútávú ér-
deke”– emelte ki Rogán László, Buda-
kalász polgármestere beszédében. Az 
impozáns, tizenhat tantermes oktatási 
intézmény Budakalász szívében, mégis 
természetközeli helyen épül, elnevezése 

is erre utal. Az építkezés területe nagy-
szabású ünnepségnek adott helyet: az új 
iskola alapkőletételén prominens sze-
mélyiségek vettek részt a Kormány, az 
Önkormányzat, valamint a tervező és 
kivitelező cégek részéről.

Prof. Dr. Kásler Miklós, az em-
beri erőforrások minisztere nyitóbe-
szédében kiemelte, hogy a megvalósuló 
intézmény annak a köznevelési fejlesz-
tési programnak a része, melynek kere-
tében hazánkban mintegy 276 milliárd 
forintból 800 helyszínen történnek be-
ruházások. Miniszter úr említést tett az 
őskor óta lakott helyszínről, Budakalász 
évek óta tartó, kiemelkedő fejlődéséről, 
amelyet tapasztalhatnak az itt élők és 
az erre látogatók egyaránt. Hadházy 
Sándor, a térség országgyűlési kép-
viselője ünnepi beszédében kiemelte, 
hogy a több évnyi közös előkészítő 
munka eredményeképpen a korábbi 2 
milliárd forint helyett 3,5 milliárd forint 
állami finanszírozással épülhet fel az új, 
iskolaépület a fákkal és patakkal ölelt 

gyönyörű környezetben. Rogán László, 
Budakalász polgármestere ismertette a 
beruházás részleteit. „A ma elhelyezett 
alapkő nemcsak egy új iskola, hanem 
egy új, közös együttműködés alapja is. 
Együttműködés Budakalász és a Ma-
gyar Állam között, mind az oktatás, 
mind a közlekedés fejlesztése terén. 
Továbbá együttműködés a jövendőbeli 
diákok és tanárok között, ők töltik majd 
meg élettel az új intézményt, céljaink 
szerint már a jövő tanév elején.”

Az alapkőkapszula elhelyezésében 
közreműködött továbbá Verebélyi 
Ákos, a Váci Tankerületi Központ igaz-
gatója; Turi Attila tervező, Ybl-díjas 
építész, valamint Bognár Árpád, a 
kivitelező Swietelsky Magyarország Kft. 
ügyvezető igazgatója. Az ünnepségen 
Budakalász diákjai adtak  alkalomhoz 
illő műsort, amellyel felölelték a zene, 
a dráma és a sport területeit. A Kalász 
Alapfokú Művészeti Iskola népiének-  és 
citera szakos növendékei a Gergelyjárás 
hagyományait elevenítették fel. A Szen-
tistvántelepi Általános Iskola tanulói 



XIII. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM  l  2019. OKTÓBER 7. 19

„Találkozás egy fiatalemberrel” címmel 
egy Karinthy Frigyes-novellát állítottak 
színpadra a gyermekkori álmokról. A 
Kalász Suli diákjai látványos, mozgásos 
produkciót mutattak be, merész ugrá-
sokkal és szaltókkal tarkítva.

Az alapkőkapszulában elhelyezték 
Budakalász Város Önkormányzatának 
képviselő-testületi döntését a Patakpart 
Általános Iskola megépítéséről, a dön-
téshozó testület névsorát, a hivatalos 

építési engedélyt, a városi lap, a Buda-
kalászi Hírmondó aktuális számát és a 
szokásoknak megfelelően korunk pénz-
érméit.

Budakalász Város Önkormányzata 
a Megyeri híd építéséhez kapcsolódó 

kompenzációként 2016-ban állapodott 
meg a Magyar Állammal az új iskola 
megvalósításának finanszírozásában. 
Városunk számára 2 milliárd forint állt 
rendelkezésére 2001-től egészen 2019-

ig, amelyből 750 millió forintot hívott le 
az Önkormányzat és fordított Budaka-
lász területén útfejlesztésekre. 2019-re 
a sikeres tárgyalások eredményeképpen 
a városnak folyósítandó kompenzációt 
sikerült 3,5 milliárd forintra kibővíteni. 
Fontos kiemelni, hogy ebből az állami 
forrásból csupán az országos főútháló-
zat részét képező, nem az Önkormány-
zat kezelésében álló utak fejlesztése 
valósítható meg, amely feladatot a Ma-
gyar Közút Zrt.-n keresztül a Magyar 
Állam egyébként is ellát. Az önkormány-
zati kezelésű, belterületi utak létesítése, 
felújítása csakis önkormányzati, esetleg 
pályázati forrásokból finanszírozhatóak. 



Szüreti felvonulás – ősz, tradíció,  
zene, tánc, közösség

A Szüreti Felvonulásnak mintegy harmincéves hagyománya van 
már Budakalászon. A korábban szőlőtermeléssel foglalkozó bu-
dakalásziak minden évben megünnepelték a szőlő- és borter-
mést. Akkoriban a szüret társas eseménynek számított és erre 
egy egész éven át készültek a családok és közösségek. A szüreti 
időszakot pedig mulatság és a felvonulás zárta. 

Mára a város lakóinak tevékenysége 
jelentősen megváltozott, de az ünnep-
ség megmaradt. A látványos felvonu-
lást most is büszke lovasok, díszített 
hintók vezették föl és évek óta a Kamp 
Kapelle fúvósai, a Lenvirág táncosai és 
a Lenmamik énekesei adnak a szüreti 
hangulathoz illő műsort. A felvonulás 
állomásain mind a négy helyszín há-
zigazdái kitettek magukért és bőséges 
vendéglátást nyújtottak a résztvevők-
nek, így az Önkormányzatnál, a szerb 
egyháznál, a Schieszl vendéglőnél és a 
Gól büfénél borral, musttal, sütemény-
nyel és zsíroskenyérrel kínálták bőven 
a vendégeket. 

A Városháza előtt gazdát cserélt a 
város kulcsa is. A kisbíró egy napra 
megkapta Budakalász irányítását 
Rogán László polgármestertől. Az ez 
idő alatt hozott döntéseinek nem sok 
foganatja maradt, mert azok éjfélkor 
érvényüket vesztették. Az utolsó ál-
lomásnál, a Sport utcai parkolóban 
meleg étellel várták a felvonulásban 

megfáradtakat. Itt négy üstben rotyog-
tak a vendégeket váró finom falatok. A 
vendéglátásról a Budakalászi Baráti 
Kör, a BSS Oil főzőcsapata. Szórádi 
Ernő és barátai valamint Vastag József 
és csapata gondoskodott. A nap végén 
pedig a Pedrofon járult hozzá az estébe 
nyúló utcabál nagyszerű hangulatá-
hoz. Köszönjük az állomások házigaz-
dáinak a vendéglátást a fellépőknek a 
műsort, a főzőcsapatoknak az ízletes 
ételeket, valamint a szállításban köz-
reműködőknek – Izsipi Istvánnak és 
Csoma Istvánnak – a segítséget.

Korábban évekig Budakalász leg-
régibb civil szervezete, a Budakalászi 
Baráti Kör szervezte a Szüreti felvo-
nulást, mára pedig az Önkormányzat 
jóvoltából, a Művelődési Ház szerve-
zésében él tovább Budakalász legna-
gyobb hagyományokkal rendelkező 
rendezvénye, amit idén a „10 éves 
a város” programsorozat keretében 
szervezett a város.

KözéletRendezvényeink
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2019. OKTÓBERI PROGRAMOK

IRODALOM

Október 12.  szombat 14.00
ArchiRegnum Könyvkiadó  
rendezvénye
Szervező: Dr. Varga Tibor

Október 25. 19. 00 
greCSÓKOLlár
Zenés irodalmi est  
Grecsó Krisztián íróval és  
Kollár-Klemencz László énekes, 
dalszerzővel.

Belépődíj: 2.500 Ft
Fogyatékkal élőknek  
és kísérőjüknek ingyenes

ISMERETTERJESZTÉS

Október 10. csütörtök  19.00
Magyar Vándor  
Gábos Barna előadása  
Indonéziáról

Belépő: 500 Ft

ZENE, ÉNEK, KONCERT

Október 10. csütörtök 19.00
Hangfürdő
Havi egy alkalommal szeretettel 
várunk mindenkit, aki egy óra  
nyugalomra vágyik!

Belépő a helyszínen kapható:  
1000 Ft

Október 11. péntek 19.00
Örömzene - Hangművelő 
Szalonzenekar előadásában:   
A varázsfurulya

Az együttes tagjai: Soós Anica, 
Török Zsuzsanna, Vaizer Enikő, 
Szabó Zsuzsanna

A belépés díjtalan!

Október 12. szombat 10.00
Családi Matiné - Kifli Zenekar 
koncertje 

Belépő: 1500 Ft/fő, 3 év alatt  
és fogyatékkal élőknek ingyenes.

Október 16. szerda 18.00
THE JAZZFORMERS  
egy: Dzsesszti Mesék - könnyed  
kalandozás a dzsessz műfaján  
belül és kívül

Belépőjegy: 1500 Ft
Fogyatékkal élőknek (és egy 
kísérőnek) a belépés ingyenes. 
Akadálymentesített program.

Október 18. péntek 10.00
Dúdolj! Ringass! Táncolj!

Belépő: 1000 Ft/gyermek

Október 26. 19.00
Jótékonysági musical  
és operett gála - A Kalász 
Művészeti Iskola javára
Fellépők:
Sándor Péter
Vágó Zsuzsi
Kalász Singers

KIÁLLÍTÁS

Budakalász története  
képekben – 10 éves a város
A kiállítás 2019. október 19-ig  
látogatható.

Kós Károly
Művelődési Ház
és Könyvtár

TÁNC, MOZGÁS

Október 11. péntek 18.00
Aprók Tánca
Tánctanulás Bucsánszki Beával 
és a Budakalászi Tamburazenekar 
közreműködésével.
Kézműves foglalkozást tart  
a Dunakanyar Népművészeti 
Egyesület. A rendezvényt 1,5 éves 
kortól 7 éves korig ajánljuk.

Belépő: 600 Ft 
Kísérő: 400 Ft

Október 17 – 19. 
Jubileumi Kalászi Kortárs  
Tánctalálkozó

RÉSZLETES PROGRAM

OKTÓBER 17. CSÜTÖRTÖK
09.00 - 10.00 és  
11.00 - 12.00  
 Álom-Álom, kitalálom
  (gyerekelőadás)
18.30 Fotókiállítás -és  
 fesztiválmegnyitó
19.00 Képíró (táncelőadás)
20.00 Dj. Panda és  
 Bakai Marci koncert

OKTÓBER 18. PÉNTEK
19.00 Kortárs néptánc gála

(Szentendre Táncegyüttes 
/Fitos Dezső Társulat, 
Táncművészeti Egyetem, 
Appelshoffer János, Duna 
Művészegyüttes)

21.00 Novák Péter és  
 az Etnofon koncert

OKTÓBER 19. SZOMBAT
18.00 20 éves a Duna 
 Táncműhely – gála – 

részletek az Infant, 
Vendégszerető,  
Kövek éneke, Metszetek, 
Barlang, Madárasszonyok  
és Kötéltánc  
c. előadásokból

19.00 Kulisszatitkok a tánc
világából – tánc-talkshow 
Juhász Zsolttal
Beszélgetőtársak: Bozsik 
Yvette, Kocsis Enikő,  
Mihályi Gábor, Lőcsei Jenő

20.30 Duna Táncműhely: 
 A tizedik vőlegény

JEGYÁRAK 
Gyerekelőadás:
800 Ft + kísérőtanároknak ingyenes
Gyerekelőadásra felnőttnek  
(ha nem kísérőtanár): 1200 Ft
Felnőtt: 1500 Ft
Diák/nyugdíjas jegy: 1200 Ft
Szombati napijegy: 
Felnőtt: 2500 Ft, 
diák/nyugdíjas jegy: 2000 Ft
Háromnapos bérlet: 
Felnőtt: 4500 Ft,
diák/nyugdíjas jegy: 3600 Ft

EGYÉB

Október 23. szerda 16.00 
Emlékezzünk együtt  
1956 hőseire!
16:00 óra „Törött rácsok”  

– Lehel Jenő fotókiállí-
tásának megnyitója  
a művelődési ház  
Galériájában

17:00 óra Ünnepi műsor,  
melyen közreműködnek:  
Lázár Csaba  
Kazinczy-díjas színművész,  
Kiss László népzenész, 
énekes és a Lenvirág  
Táncegyüttes

 Az ünnepi műsor után  
korabeli teherautó  
felvezetésével  
emlékező menet indul  
az OMSZK parkba  
a koszorúzás helyszínére  
a kopjafához, ahol  
együtt helyezzük el  
a megemlékezés virágait.

 
Hozzon egy mécsest, emlékezzünk 
együtt 56 hőseire!

Helyszín: Kós Károly Művelődési 
Ház Galéria és Bálterem

NOVEMBERI ELŐZETES

November 5. kedd 17.00
Filmklub

November 8. péntek 18.00
Borklub Szervező: Nyikos István  
30/954-9147 
E-mail: bacchus.studio@gmail.com 

November 9. szombat 8.00
Ládafia - Garázsvásár 

Asztaljegy: 1500 Ft 
Fogasjegy: 1000 Ft

November 9. szombat 14.00
Szent Korona délutánok

November 9. szombat 21.30
RockHáz: Hungarica klubkoncert

Belépőjegy elővételben 2000 Ft,  
a koncert napján a helyszínen  
2500 Ft

November 12. kedd 19.00
Laár András: Hogyan ne 
dögöljünk meg?  
- a buddhizmus tükrében

Belépő elővételben: 2000 Ft,  
a helyszínen 2500 Ft

November 16. 21.00
Nosztalgia Retro Party –  
Slágerek az 1970-es évekből – 
Freddie Mercury
Várjuk táncolni vágyó kedves 
közönségünket!

Jegy elővételben: 1500 Ft; 
helyszínen: 2000 Ft

Elérhetőségeink:
+36 (26) 401-069 

www.facebook.com/varjutar
www.koskarolymh.hu

VARJÚTÁR KÖNYVTÁR 

 Nyitva tartás:
 Hétfő 9.00-14.00
 Kedd 13.00-18.00
 Szerda Zárva
 Csütörtök 13.00-18.00
 Péntek 9.00-14.00

November 21. csütörtök 19.00
Hangfürdő
Belépő: 1000 Ft

November 21. csütörtök 18.00
Magyar Vándor 
Végvári Tamás  
– Kajakkal Európa körül
 

Belépő: 500 Ft

November 22. péntek 18.00
Aprók tánca

November 23. szombat 
Katalin bál
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Belépő a helyszínen kapható:  
1000 Ft

Október 11. péntek 19.00
Örömzene - Hangművelő 
Szalonzenekar előadásában:   
A varázsfurulya

Az együttes tagjai: Soós Anica, 
Török Zsuzsanna, Vaizer Enikő, 
Szabó Zsuzsanna

A belépés díjtalan!

Október 12. szombat 10.00
Családi Matiné - Kifli Zenekar 
koncertje 

Belépő: 1500 Ft/fő, 3 év alatt  
és fogyatékkal élőknek ingyenes.

Október 16. szerda 18.00
THE JAZZFORMERS  
egy: Dzsesszti Mesék - könnyed  
kalandozás a dzsessz műfaján  
belül és kívül

Belépőjegy: 1500 Ft
Fogyatékkal élőknek (és egy 
kísérőnek) a belépés ingyenes. 
Akadálymentesített program.

Október 18. péntek 10.00
Dúdolj! Ringass! Táncolj!

Belépő: 1000 Ft/gyermek

Október 26. 19.00
Jótékonysági musical  
és operett gála - A Kalász 
Művészeti Iskola javára
Fellépők:
Sándor Péter
Vágó Zsuzsi
Kalász Singers

KIÁLLÍTÁS

Budakalász története  
képekben – 10 éves a város
A kiállítás 2019. október 19-ig  
látogatható.

Kós Károly
Művelődési Ház
és Könyvtár

TÁNC, MOZGÁS

Október 11. péntek 18.00
Aprók Tánca
Tánctanulás Bucsánszki Beával 
és a Budakalászi Tamburazenekar 
közreműködésével.
Kézműves foglalkozást tart  
a Dunakanyar Népművészeti 
Egyesület. A rendezvényt 1,5 éves 
kortól 7 éves korig ajánljuk.

Belépő: 600 Ft 
Kísérő: 400 Ft

Október 17 – 19. 
Jubileumi Kalászi Kortárs  
Tánctalálkozó

RÉSZLETES PROGRAM

OKTÓBER 17. CSÜTÖRTÖK
09.00 - 10.00 és  
11.00 - 12.00  
 Álom-Álom, kitalálom
  (gyerekelőadás)
18.30 Fotókiállítás -és  
 fesztiválmegnyitó
19.00 Képíró (táncelőadás)
20.00 Dj. Panda és  
 Bakai Marci koncert

OKTÓBER 18. PÉNTEK
19.00 Kortárs néptánc gála

(Szentendre Táncegyüttes 
/Fitos Dezső Társulat, 
Táncművészeti Egyetem, 
Appelshoffer János, Duna 
Művészegyüttes)

21.00 Novák Péter és  
 az Etnofon koncert

OKTÓBER 19. SZOMBAT
18.00 20 éves a Duna 
 Táncműhely – gála – 

részletek az Infant, 
Vendégszerető,  
Kövek éneke, Metszetek, 
Barlang, Madárasszonyok  
és Kötéltánc  
c. előadásokból

19.00 Kulisszatitkok a tánc
világából – tánc-talkshow 
Juhász Zsolttal
Beszélgetőtársak: Bozsik 
Yvette, Kocsis Enikő,  
Mihályi Gábor, Lőcsei Jenő

20.30 Duna Táncműhely: 
 A tizedik vőlegény

JEGYÁRAK 
Gyerekelőadás:
800 Ft + kísérőtanároknak ingyenes
Gyerekelőadásra felnőttnek  
(ha nem kísérőtanár): 1200 Ft
Felnőtt: 1500 Ft
Diák/nyugdíjas jegy: 1200 Ft
Szombati napijegy: 
Felnőtt: 2500 Ft, 
diák/nyugdíjas jegy: 2000 Ft
Háromnapos bérlet: 
Felnőtt: 4500 Ft,
diák/nyugdíjas jegy: 3600 Ft

EGYÉB

Október 23. szerda 16.00 
Emlékezzünk együtt  
1956 hőseire!
16:00 óra „Törött rácsok”  

– Lehel Jenő fotókiállí-
tásának megnyitója  
a művelődési ház  
Galériájában

17:00 óra Ünnepi műsor,  
melyen közreműködnek:  
Lázár Csaba  
Kazinczy-díjas színművész,  
Kiss László népzenész, 
énekes és a Lenvirág  
Táncegyüttes

 Az ünnepi műsor után  
korabeli teherautó  
felvezetésével  
emlékező menet indul  
az OMSZK parkba  
a koszorúzás helyszínére  
a kopjafához, ahol  
együtt helyezzük el  
a megemlékezés virágait.

 
Hozzon egy mécsest, emlékezzünk 
együtt 56 hőseire!

Helyszín: Kós Károly Művelődési 
Ház Galéria és Bálterem

NOVEMBERI ELŐZETES

November 5. kedd 17.00
Filmklub

November 8. péntek 18.00
Borklub Szervező: Nyikos István  
30/954-9147 
E-mail: bacchus.studio@gmail.com 

November 9. szombat 8.00
Ládafia - Garázsvásár 

Asztaljegy: 1500 Ft 
Fogasjegy: 1000 Ft

November 9. szombat 14.00
Szent Korona délutánok

November 9. szombat 21.30
RockHáz: Hungarica klubkoncert

Belépőjegy elővételben 2000 Ft,  
a koncert napján a helyszínen  
2500 Ft

November 12. kedd 19.00
Laár András: Hogyan ne 
dögöljünk meg?  
- a buddhizmus tükrében

Belépő elővételben: 2000 Ft,  
a helyszínen 2500 Ft

November 16. 21.00
Nosztalgia Retro Party –  
Slágerek az 1970-es évekből – 
Freddie Mercury
Várjuk táncolni vágyó kedves 
közönségünket!

Jegy elővételben: 1500 Ft; 
helyszínen: 2000 Ft

Elérhetőségeink:
+36 (26) 401-069 

www.facebook.com/varjutar
www.koskarolymh.hu

VARJÚTÁR KÖNYVTÁR 

 Nyitva tartás:
 Hétfő 9.00-14.00
 Kedd 13.00-18.00
 Szerda Zárva
 Csütörtök 13.00-18.00
 Péntek 9.00-14.00

November 21. csütörtök 19.00
Hangfürdő
Belépő: 1000 Ft

November 21. csütörtök 18.00
Magyar Vándor 
Végvári Tamás  
– Kajakkal Európa körül
 

Belépő: 500 Ft

November 22. péntek 18.00
Aprók tánca

November 23. szombat 
Katalin bál
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KözéletÉrtékvédelem

n Különleges helyszínre vezetett 
mai utunk: a borház és mellék-
épületeinek egyedi értékei a hom-
lokzat, a tornác, az ablakok és a 
vakolatelemek mással össze nem 
téveszthető védjegyét adják a ház-
nak.  

A pincét az 1700-as években építet-
ték. A vendéglátást a dédnagyapám, 
Schieszl János kezdte a hátsó szárnyban. 
Az ablakmélyedésbe helyeztek egy olaj-
lámpást, az volt a világítás, két asztalt 
összetoltak, az volt a pult. A régi pincéből 
leválasztottak egy háromméteres részt, 
ott kezdték a borkimérést 1896-ban. 
Egyik évben a filoxéra járvány kipusztí-
totta a hegyen a szőlőt. A hiányzó termés 
pótlására nagyapám (szintén Konrád) 

Kecskeméten kezdett bérelni területeket, 
onnan származtak a borok. A borkimérés 
egyre népszerűbb lett, 1914-ben megépí-
tették az L-alakú épületet is, ez volt Kurtz 
János építész első mestermunkája. Volt 
egy szép fa tornácunk a zenészek szá-
mára, a mellette álló táncteremben mu-
latságokat rendeztek. Ekkor már konyha 
szolgálta a vendéglátást. Budakalászon 
nyolc kocsma volt akkoriban a faluban 
és mind a nyolc megélt belőle, nem volt 
versengés. Amikor nagymamám meghalt 
1939-ben, apám megkapta az üzletet. 
Nagyapa a Kőbányai úton borkereske-
dést vezetett, a Gyöngyös és Kecskemét 
környéki borainkat forgalmazták, az 
egész Dunakanyart ellátták. 

 
n Hogyan élték meg a kitelepítést 
és az azt követő időszakot?

Nagyapát 1946. február 22-én kite-
lepítették Németországba, a nevén lévő 
vagyont elvették. A vendéglő apám nevén 
volt, ezért maradt meg, a földek azonban 
elvesztek. Egy 30 kilogrammos batyu-
val ment el, sosem tudta megemészteni 
a tragédiát. Ezután nyolc évet élt még. 
Apámnak sikerült elintéznie, hogy itt 
maradhassunk. A borkereskedést az ál-
lamosítás idején vették el, ezt követően 
fokozatosan épült le. 1949 júniusában 
kaptunk egy értesítőt, miszerint 24 órán 
belül el kell hagynunk a házat. Egy lo-
vaskocsinyi holmit vihettünk magunk-
kal, a Duna-partra költöztettek minket 
a kétszobás Krecsányi villába, egy régi 
gyárigazgató családjához. Apám húgát a 

Kamp házba telepítették, én vele men-
tem, hogy onnan járhassak iskolába. 
Péntekenként jött értem apám lóháton, 
vele mentem haza hétvégére. Földes Béla 
párttitkár elhintette a pártbizottságon, 

hogy az osztályidegen Schieszl Sebőt hoz-
zuk vissza a saját házába bérlőnek, hadd 
szégyellje magát. Így kerültük vissza ide 
1950-ben. 12 lovaskocsinyi szemét gyűlt 
össze, nekünk kellett elhordani. Addig a 
KISZ elődszervezete, a Szabadságharcos 
Szövetség használta irodának. A gyö-
nyörű, 3,5 méteres régi jégszekrényünk 
ritkaságszámba ment. Az országban a 
miénken kívül egy ilyen darabot őriz egy 
múzeum. A Dunáról felhordott jéggel 
töltöttük fel. 75-80 lovaskocsi jég fért a 
jégvermünkbe, abból láttuk el a boltot 

Mesélő védett épületek
Budai út 83-85, Schieszl Borház 

„Elhintették a pártbizottságon,  
hogy az osztályidegen Schieszl Sebőt 
hozzák vissza a saját házába bérlőnek, 
hadd szégyellje magát!”

Megtiszteltetés, hogy az egyik legrégibb budakalászi család képviselőjével személyesen beszélgethetünk, láthatjuk több 
generációra visszavezethető útjuk kanyarulatait, amely a történelmi idők viharaiban nem kevés buktatót rejtett. Kitartá-
suk, családjuk összetartó ereje és hitük mindvégig átsegítette őket a nehézségeken. Schieszl Konrád hivatásához fűződő 
kötődését mutatja, hogy egyeztetésünk során 79 éves kora ellenére a balatoni szőlőben egy traktor tetején veszi fel 
a telefont a szüret idején. Bokros teendői között is szakít időt az interjúra, a múlt tiszteletét nagyon fontosnak tartja.



XIII. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM  l  2019. OKTÓBER 7. 25

egész évben. Ezt az elvtársak szétverték, 
tönkretették. A négyméteres márvány-
lapból készült pultunkat összezúzták. A 
két nagy beépített hordó azért maradt 
meg, mert túl nagyok voltak ahhoz, hogy 
az elvtársak elgörgessék. Vegyeskereske-
dés lett a boltból, háztartási eszközöket 
árultak. Rajtunk kívül még öt család élt 
itt, köztük két ÁVO-s. Orbánék mellett 
Hajzerék kilenc gyerekkel egy helyiség-
ben laktak itt, a gyerekek egész nyáron 
meztelenül szaladgáltak az udvarban.  
A kommunista időkben a budakalászi 
négy kápolnából hármat leromboltak, 
a Koller családdal szemben álló maradt 
csak meg. A templomkertben virágból kis 
koszorúkat készítettek az asszonyok kö-
zösen. Apám nem kapott munkát, a kő-
bányában lovaskocsival követ fuvarozott. 
Az ott kitermelt követ a szovjet állam-
nak szállították jóvátételként. Apámnak 
sokat segítettem, pakoltuk a vagonokba 
a köveket. 1952-ben elkövetkezett a leg-
keményebb beszolgáltatási időszak. 24 
hold földünk maradt, ott gazdálkodtunk. 
A mostani Omszk-tó területén voltak a 
szérűskertek, a kévékbe kötött búzát, 
a megtermelt takarmányt ott tároltuk. 
Egyszer az egészet felgyújtották és apá-
mat gyanúsították vele. Szerencsére el-
rendeződött a dolog, pedig börtön járt 
volna érte. A beszolgáltatás leadó pontja 
a Lenfonógyár régi sportpályájánál állt, 
nagyjából a mai Ciklámen utca helyén. 
Iskolásként magam vittem haza a ma-
radék terményünket, ami kb. 20 kiló 
lehetett. Amit megtermeltünk, szinte 

mind elvették. Le kellett adnunk két ser-
tést és egy bikát is. Egyik karomon volt a 
kosár a tojással, a másikon a tejeskanna, 
hátamon az iskolatáska. Gyerekként is 
láttam a mérőműszeren, hogy manipu-
lálnak a zsírtartalommal, hogy többet 
kelljen beszolgáltatni. Amikor szóltam 
érte, majdnem kaptam egy fülest. 1952 

őszén apámat vesekővel műtötték, ettől 
kezdve papírja volt róla, hogy nem végez-
het fizikai munkát. Így felajánlottuk a 25 
hold földünket, hogy megszabaduljunk 
a beszolgáltatás alól.  Apám irodában, 
majd pincérként dolgozott. 1959-ben 
már vissza lehetett igényelni az államo-
sított házakat. Addigra úgy tönkretették 
ezeket, hogy az állam szabadulni akart 
tőlük. Visszakaphattuk a házunkat, ha a 
10 év alatt ráköltött összeget és az adókat 
visszafizetjük. Természetesen az okozott 
kárt nem vonták le a kiszámított 63.000 

forintból, ami nagy pénz volt akkor. A 
Schieszl vagyon egy része anyám révén 
megmaradt, Csillaghegyen volt szántó-
földünk. E terület értékesítéséből a saját 
házunk felét ki tudtuk fizetni, a másik 
felére részletfizetést kértünk.  Az öt lakó 
még mindig itt volt velünk. 1956-ban a 
két ÁVÓ-s eltűnt, a többiek szép lassan 
elköltöztek. A népboltot 1989-ben kap-
hattuk vissza, 30 év után.   

n Hogyan indult meg újra a ven-
déglátást itt?

1969-ben nyitottuk meg újra a bo-
rozót. Én a Bogdányi TSZ tagja voltam, 
akkor kezdődött az „új gazdasági mec-
hanizmus”, a régi öregek persze nem 
bíztak benne. A TSZ-en keresztül le-
hetett működni, ők levonták a maguk 
hasznát. Árulhattunk zsíros kenyeret, 
kolbászt. Mi főleg ezeken kerestünk, a 
boron ugyanis nem engedték. Politika-

ilag védtek minket, nem számítottunk 
már kuláknak. Jó kapcsolatban voltunk 
velük, összhangban dolgoztunk együtt 
1970-től egészen 1989-ig, amikor a TSZ 
tönkrement. Ekkor lettünk önállóak. 
Lebontottuk az istállókat, az ólakat és a 
melléképületeket. Azelőtt nálunk minden 
héten csütörtökön disznóvágás volt. Au-
todidakta módon tanultam a borászatot, 
láttam a műveleteket, ott voltam amikor 
derítettek vagy fejtettek. A legelső szőlő-
met 1981-ben ültettem hidrofúróval. Új 
módszeremet később a környékbeliek is 
átvették.  

n Hogyan élte meg a forradalmi 
időket? Hogyan alapított csalá-
dot?

Az 1956-os forradalom idején gim-
nazista voltam, elszöktem biciklivel 
Budapestre. Akkor a Mester utcán már 
feküdtek a halottak, lehetett hallani az 
ágyúdörgést. Barátommal annak a ház-
nak a sarkán álltunk, amit elvittek a lö-
vedékek. Később befogott apám, otthon 
kutat kellett ásnom, hogy legyen alibim. 
A forradalom után a gimnazisták fekete 
stüszikalapban mentek iskolába Kos-
suth címerrel és MUK felirattal, ami azt 
jelentette: „márciusban újra kezdjük”. 
Ezért engem a gimnáziumból kirúgtak, 
az igazgató párttag volt. Elmentem szer-
számgéplakatos tanulónak, később estin 
érettségiztem, ott ismertem meg csodála-
tos, leendő feleségemet, Ilonát 1965-ben. 
Elvittek katonának Nagyatádra, utána 
tudtunk csak esküdni. Anyai nagybátyám 
püspökhelyettes volt Vácott. 1956 után 
kizavarták őt a városból és eltiltották a 
misézéstől. Idősként egyedül maradt, 
elvállaltuk a gondozását. Nejemmel így 
kerültünk mellé Vácra, ahol nagyon bol-
dog 39 évet éltünk együtt. Sokat tanul-
tunk tőle, rendkívül művelt volt. Lányom 
és fiam is ott született. Onnan jártam 
ide dolgozni, 40 éven át. 2014-ben köl-
töztünk vissza Budakalászra. Fiamat, 
Konit (Ifj. Schieszl Konrád) kiskorától 
érdekelte a vendéglátás, sokat járt ide 
velem dolgozni. Egyszer kisfiúként Vác-
ról utánam szökött komppal egyedül. A 
borházat, a tradíciót és a tudást fokoza-
tosan adtam át neki. Boldog vagyok, hogy 
jó köztünk az együttműködés, eltérő vé-
lemény esetén is mindig közös nevezőre 
jutunk! Büszke vagyok családunkra és 
arra az értékre, amelyet évszázadok óta 
őrzünk és adunk folyamatosan tovább!
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Óvodai hírekRendezvényeink

SzeptemBEERfeszt a Lupán – esőben is lelkesen
Vidám hangulat és ízletes sörök vár-

ták mindazokat, akik az esős idő elle-
nére kilátogattak az első alkalommal 
megrendezett, városi szervezésű Lupa 
sörfesztiválra.

Fellépett a Kamp Kapelle és a Die 
Mondschein fúvószenekar, valamint a 
Donauknie sváb táncegyüttes. A Pedro-
fon együttes swing és rock&roll dalla-
mokat hozott az estébe és mozgatta meg 
alaposan a vendégeket. A táncparketten 
neves boogiebajnok is megcsillogtatta 
tudását, valamint egy vidám lánycsapat 

is csatlakozott a gyakorlott, táncoslábú 
közönséghez. Az este hangulatát a ZZ 
Copy, a ZZ Top tribute társulat kon-
certje alapozta meg. A tóparti étter-
mekben bajor és tengerparti ételeket 
kóstolhattak a vendégek.

A sört Rogán László polgármester 
csapolta. A nyári strandélmények után 
új hangulatát ismerhettük meg a Lup-
pa-tónak és lehettünk ismét együtt a 
város most bevezetésre került izgalmas, 
új helyszínén.

A 2013-as dunai árvízben jól vizs-
gázott a budapesti Hajógyári-szigeten 

telepített lengyel szabadalmú tömlős 
rendszerű mobilgát. A vízzel töltött gát-
rendszer egyszerűsége, mobilitása és 
gyorsasága révén rövid idő alatt telepít-
hető és megbízható védelmet nyújt. Ezt 
az eszközt ajándékozta most városunk 
számára a lengyel székhelyű Lubawa SA 
kizárólagos magyarországi képviselete, 
a Buklin Techno Kft. Máté István ön-
kormányzati képviselő közbenjárásával 
egy olyan eszközt ajánlott föl a cég, amit 

a város egy esetleges árvízi védekezés 
során tud használni. A tömlős rendszerű 
vízzel tölthető mobilgát egyéb havária 
helyzetekben is alkalmas a védekezésre: 
csőtörés, buzgárok, felhőszakadás esetén 
is alkalmazható.

Az eszköz működéséről 2019. 
október 9én 14:00 órakor az 
Omszk-tónál tart bemutatót a 
gyártó, ahová Prof. Jerzy Snopek Len-
gyelország magyarországi nagykövete is 
ellátogat. Az eseményre hívunk és vá-
runk minden budakalászi érdeklődőt!

Segítség az árvízi védekezésben
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Rendezvényeink

SzeptemBEERfeszt a Lupán – esőben is lelkesen

Idén tizennyolcadik alkalommal ren-
dezték meg az Európai Mobilitási Hetet, 
szeptember 16-22. között. Európa leg-
nagyobb közlekedési-környezetvédelmi 
kampányának célja, hogy népszerűsítse 
a környezetbarát és fenntartható városi 
közlekedést. Az idei év témája a gyaloglás 
és a nem motorizált közlekedés volt, ezzel 
a szlogennel: „Sétálj velünk!”

A Művelődési Ház és az Önkormány-
zat munkatársai e mottó jegyében Buda-
kalászon is szerveztek megmozdulásokat: 
a város legkisebb lakóival kezdték a prog-
ramsorozatot.  

A Önkormányzati rendészek egy időre 
lezárták és biztosították a Mályva utcát, 
ahol a Telepi Óvoda gyerekserege lelke-
sen birtokba vette a terepet. Egymás után 
születtek a színes krétarajzok a betonon, 

majd a kicsik láthatósági mellényben ver-
senyt futottak. A nevelők elmagyarázták 
a gyerekeknek a biztonságos közlekedés 
szabályait és felhívták a figyelmüket arra: 
rövidebb távokra a gyalogos és a kerék-
páros közlekedés a legmegfelelőbb. A 
gyerekek gyönyörű rajzait labdákkal és 
homokozójátékokkal jutalmazták a szer-
vezők.

Mai rohanó világunkban gyakran el-
felejtünk akár sétálni, akár meg-megállni 
egy pillanatra és körbenézni. A város, 
ahol élünk, szép és minden évszakban 
más arcát mutatja! A Mobilitási Hét a 

„Sétálj Budakalászon!”,  szeptember 21-i 
programmal folytatódott, amelynek célja 
szintén a mozgás, a séta népszerűsítése 
volt, valamint szűk környezetünk újra 
felfedezése. Budakalász Város nyolc kü-
lönböző pontján lehetett pecséteket gyűj-
teni és így városi ajándékokra szert tenni.

A sétát bármelyik állomásról kezd-
hették a résztvevők. Mindegyik állomá-
son (kivéve: Luppa-sziget) elérhető volt 
itiner, amit a szervezők adtak. Ezzel az 
itinerrel kellett végigmenni a pontokon 
és begyűjteni minél több pecsétet. Az 
állomások közt szerepeltek a legszebb 
budakalászi úticélok, úgymint a Kálvá-

ria-domb, a Sváb Tájház, a szerb orto-
dox templom, az ezeréves szerb kereszt, 
Szentistvántelep, az Omszk-tó, a Lup-
pa-sziget és a Duna-part. A program célja 
volt, hogy sétálva megismerjük a város 
nevezetességeit, kiemelt pontjait. Min-
den állomáson egy kis ismertetőt hallhat-
tak a sétálók, így bővülhettek ismereteik 
az adott nevezetességről. Néhány állo-
más kicsit messzebb esett egymástól, így 
sokan biciklivel keresték fel e helyeket. 
Ez alkalomból a Luppa-szigetre lehető-
ség volt ingyen átkompozni, mintegy két-
százan éltek a lehetőséggel. Köszönjük a 
részvételt!

A születésnap alkalmából Rogán László 
polgármester köszöntötte az intézmény 
dolgozóit és a gyerekeket. A Dr. Schult-
heisz Judit vezetésével működő alapítvány 
rengeteget tett a gyerekekért az elmúlt 15 
évben. Az intézmény dolgozói országos 
szinten is egyedülálló munkát végeznek.

Rogán László a rendezvényen el-
mondta: „büszke vagyok arra, hogy az in-
tézmény Budakalászon működik és örülök 
annak, hogy ezáltal sok budakalászi gyer-
meknek tudnak segíteni. Köszönöm vezető 
asszony és a ház dolgozóinak áldozatos és 
kitartó munkáját!”

Az intézményben egyedi terápiával és 
szabadalmaztatott saját gyógyítástech-
nikával segítettek már rengeteg kisgyer-
meknek. A kezelések során elsősorban 
neuro-hidroterápiát alkalmaznak, tehát a 
vízben, a víz segítségével fejlesztenek.

A születésnap alkalmából a ház egy 
könyvmegállót, egy könyvkuckót szeretne 
létrehozni a Sport utca felőli oldalon, „tégy 
egy könyvet – végy egy könyvet” filozófi-
ával működtetve a könyvtárat. A jótékony 
célú könyvgyűjtéshez Rogán László is 
hozzájárult: „bízom benne, hogy sokan 
csatlakoznak majd a kezdeményezéshez 

és egy igazi színfoltot, egy új lehetőséget 
biztosít majd a könyvmegálló a budakalá-
sziaknak és az erre sétálóknak egyaránt. 
Kívánom, hogy sok gyermek fejleszté-
séhez, gyógyulásához járuljon hozzá az 
intézmény és kívánom azt is, hogy az új 
kezdeményezés is sikerrel járjon!”

15 éves a Cseppek háza

Aszfaltrajz- és futóversennyel kezdődött a Mobilitási Hét

Sétálj Budakalászon!
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n NYITNIKÉK ÓVODA

Ovikezdés szeptemberben 
Alig érezzük még, hogy vége van a 

nyárnak, de már a szeptember is elmúlt. 
Ősz van, már láthatóan is. Az ovikertben 
hullanak a levelek, előkerültek a kis ge-
reblyék, vége a mezítlábas homokozás-
nak, lassan a homokozókra is ponyva 
kerül. Még élvezzük a napsütéses kintlé-
teket, még le tudjuk venni a pulcsit a dé-
lelőtti levegőzésnél, és nagyon kellemes 
sétaidő van. Ki is használjuk! 

Mostanra összeszoktak a csoportok, 
a kicsik beilleszkedtek a közösségbe, 
és örömmel vesznek részt a színes őszi 
programokon. Ilyenkor általában a köz-
ponti téma az oviban a szüret, az őszi 
gyümölcsök és termések. Diót formá-
zunk, almát gyurmázunk, szőlőt festünk, 
körtét rajzolunk és még sorolhatnám azt 

a sok kézműves tevékenységet, amiket az 
óvónénik terveznek a gyerekek örömére. 
Van rengeteg őszi mondóka és vers is 
a tarsolyunkban, és persze szervezünk 
őszi „tanulmányi” sétákat, kiránduláso-
kat, hogy a gyerekek örömteli, izgalmas 
tapasztalatokat szerezzenek. Van olyan 
csoport, aki almát szedni ment, van 
olyan, aki szőlőt, és óriási érdeklődés 
volt az óvoda hagyományos Szüreti Mu-
latsága iránt is, ami szeptember közepén 
került megrendezésre. 

Hagyományos program, hagyomá-
nyos tevékenységekkel, ami a kicsiknek 
mindig új, és mindig nagy élvezettel pré-
selik a mustot, hordják a diót, alkotnak 
az asztaloknál, szaladgálnak és táncol-
nak a programzáró táncházban. Az idén 
sem volt ez másképp. Sok-sok család vett 
részt a mulatságon, és sok-sok kicsi me-

sélte napokig az élményeit a szervezők 
nagy örömére.

Szeretnénk megköszönni a szülőknek 
a rengeteg segítséget, a felajánlott de-
korációkat, hangosítást, süteményeket, 
szőlőt, és minden egyebet, amivel színe-
sebbé és vidámabbá tették a Szüreti Mu-
latságot. Az óvónéniknek, dadusoknak és 
minden dolgozónak pedig a sok munkát, 
amivel hozzájárultak a sikerhez. Találko-
zunk jövőre is!

Átadták a 2019-es Junior Prima díjat tíz tehetséges 30 év 
alatti művésznek a Magyar Népművészet és Közművelődés ka-
tegóriában 2019. szeptember 20-án Budapesten.

Elismerésben részesült Dömény Krisztián citerás népzene-
tanárunk és András Orsolya népdalénekes, népzenész, Bacsó 
Lilla táncművész, néptáncpedagógus, Bencze Mátyás népze-
nész, népi hegedűs, Demeter Anita bőrműves; Klitsie-Szabad 
Boglárka mesemondó, néprajzkutató, Marton-Bőczy Boglárka 
nemezkészítő, Sánta-Bíró Anna és Németh Antal táncművész, 
néptáncpedagógus, valamint Széles Zsolt faragó.

A szakmai szervezetek jelöléseiből öttagú zsűri választotta ki 
a díjazottakat. Fontos szempont volt a döntésnél, hogy az alkotó 
tevékenységen kívül melyik jelölt fordít nagy hangsúlyt arra, 
hogy saját területén a fiatalokat is képezze, tudását átadva hoz-
zájáruljon az adott hagyomány, mesterség fennmaradásához. A 
kiemelkedő tehetségek díszes emlékplakettet kaptak, valamint 
kétmillió forint pénzjutalomban részesültek.

A Zeneiskola épületbővítésére két neves énekes, Vágó Zsu-
zsi és Sándor Péter jótékonysági musicalkoncertet ajánlott fel 
2019. október 26-án szombaton 19 órakor a Kós Károly Mű-
velődési Ház Báltermében. Minden érdeklődőt szeretettel vá-
runk!

Zeneiskolai hírek
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n KALÁSZ SULI

n SZENTISTVÁNTELEPI ISKOLA

Becsöngettek 

A nyári szünet mindig nagyon gyorsan 
elröpül, de valljuk be, augusztus végén már 
minden diák és pedagógus számára hiá-
nyoznak az iskolában eltöltött napok.

Tanévnyitó ünnepségünkön az intéz-
ményünkbe érkezett régi és új diákokat, 
tanárokat idén is a második évfolyam tanu-
lói köszöntötték műsorukkal. Az időjárás 
kedvezett, így az udvaron nyitottuk meg a 
tanévet. Miután közösen meghallgattuk a 
Himnuszt, a másodikosok verse hangzott 
el, amellyel az elsős kisdiákokat köszöntöt-
ték. Végh Attila igazgató úr beszédét köve-
tően az ötödik évfolyam tanulói feltűzték új 
diákjainknak az iskola kitűzőjét és Kelemen 
László atya megáldotta a 2019/2020-as 
tanévet. Becsöngettek.

Az ünnepség után – hagyományainkhoz 
hűen – a második osztályosok egy pohár 
kakaóval és kaláccsal vendégelték meg az 
első osztályos tanulókat. A műsorban sze-
replő diákokat Kovács Zsófia tanító néni 
készítette fel.

Minden kedves diákunknak és kollé-
gánknak eredményes tanévet kívánunk!

Svábház Projektnap 2019
Idén szeptember 12-én rendeztük meg 

a Svábház-projektet. Wágnerné Kati néni 
és segítői kedvesen fogadtak minket. Idén 
is a 3., 4. és 5. évfolyam német nemzetiségi 
nyelvet tanuló kisdiákjai fedezhették fel a 

gyönyörű tájházat. Állomásokon haladva 
töltötték ki a némettanáraik összeállított 
feladatlapjait, majd jutalomként finom sütit 
és szörpöt kaptak. A gyerekcsapatok évfo-
lyamszinten versenyeztek egymással, ennek 
első helyezettjei:

I. Tiger 3.a 
I. Wolf 4.a és Deutsche Kinder 4.b
I. Schildkröten 5.b
Remek élmény volt a gyerekeknek és fel-

nőtteknek egyaránt. 
Köszönjük szépen! 

Németes munkaközösség

Akadályverseny

 A leendő első „a” osztályosok kicsit ko-
rábban vették birtokukba az iskolaudvart 
tanulótársaiknál.  Augusztus végén óriási 
kalóz akadályversenyen vettek részt szüle-
ikkel, leendő tanítóikkal. Miután megvéd-
ték kincseiket és  „rummal” megitatták a 
szomjas kalózokat, elkészítették saját ágyú-
golyóikat. Ezek után már csak a „tenger” 
gyümölcseinek felismerése és az ellenséges 
armada legyőzése volt hátra. A játék kincs-
kereséssel zárult, majd mindenkit ünnepé-

lyesen kalózzá avattunk. Végül nagyon jól 
esett a pihenés, a szülők készítette finom-
ságok, italok elfogyasztása és a kellemes 
beszélgetés.  Anita néni, Timi néni

Szurkoltunk a magyar csapat-
nak

Iskolánk röplabdásai (22 fő alsó és felső 
tagozatos diák) 2019. augusztus 28-án a 
helyszínen tekinthették meg Magyaror-
szág-Horvátország mérkőzését a felnőtt 
röplabda Európa-bajnokságon.

A Papp László Budapest Sportarénában 
fergeteges hangulatban szurkolhattak a 
gyerekek. Nagyszerű volt átélni, milyen egy 
világverseny légköre, hogyan játszanak egy 
nemzet válogatott játékosai. Életre szóló 
élménnyel gazdagodtunk mindannyian. A 
diákokat Végh Attila, iskolánk igazgatója 
és Vetró Mátyás tanár úr kísérte el az ese-
ményre.

Segíteni és együtt lenni jó
Ahogy elkezdődött az új tanév, a 3.a 

osztályos diákok azonnal belecsöppentek 
az események sűrűjébe. Emmer Edit néni 
megszervezte, hogy kedd délutánonként 
kertszépítéssel foglalkozzanak a gyerekek. 
Gyomláltak, gereblyéztek, takarítottak a 
közösség nagy megelégedésére. Ismét meg-
tapasztalták, hogy segíteni jó. A jól vég-
zett munka jutalma finom uzsonna volt. A 
gyerekek a Diós szülők meghívásának kö-
szönhetően a Luppa-szigeten jártak. Duna, 
napfény, jó közösség. Kell ennél jobb tan-
évkezdés?

Örömteli új tanévet kíván mindenkinek 
Emmer Edit, Nógrádi Anikó, valamint a 3.a 
osztály!

A 2019/2020-as tanévet 523 tanuló 
kezdte meg iskolánkban, köztük 66 első 
osztályos kisdiák. A tanévkezdésre minden 
feltétel adott volt: a nyári karbantartási 

munkálatok elkészültek, a nevelőtestület is 
teljes volt.

Nagy örömünkre szolgált, hogy nyár 
elejére elkészült sportpályát már birtokba 
vehették a gyerekek. A hivatalos átadás sze-
repét betöltő tanár-diák „gálamérkőzést” 
mindazon szervezetek, testületek képvi-
selőinek részvételével, illetve jelenlétében 
rendeztük, akik támogatták a sportpálya 
építését. A kibővített tanár csapatban helyet 
kapott Pál József az Önkormányzat illetve 
a Polgármesteri Hivatal, Dr. Pápa Ádám a 
Váci Tankerületi Központ, Olsen Christer, 
a Szentistvántelepi Iskoláért Alapítvány, 

valamint Kovács Krisztián a szülők képvi-
seletében. 

Mellettük természetesen az iskola pe-
dagógusai is pályára léptek: Jeli Gergely, 
Jolsvai Frigyes, Kiss József, Kovács Kristóf 
Áron, Pápai Péter Mátyás és Szabó László 
Márton. A meccs kezdőrúgását Rogán 
László, Budakalász polgármestere és Ve-
rebélyi Ákos, a Váci Tankerületi Központ 
igazgatója végezte el. Az izgalmas, hangula-
tos és fordulatokban bővelkedő mérkőzést 
végül a diákok nyerték, ahogy a pálya építé-
sének is ők az igazi nyertesei.



BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ30

Óvodai hírekKözélet

n Honnan, hová jutott a Duna Táncműhely 20 
éves fennállása alatt?  

A Duna Táncműhely első darabját, Infant címmel Bu-
dakalászon mutattuk be, melynek nem várt, elsősorban 
szakmai sikere lett. Ezen felbuzdulva készítettük el A tize-
dik vőlegény című előadást, mely már a közönség körében 
is komoly érdeklődésre tett szert. Onnantól kezdve nem 
volt olyan év, hogy ne lett volna táncműhelyes bemutató. 
Később a Nemzeti Táncszínházban kerültek át bemutató-
ink és nagyon sok külföldi helyszínre is eljutottunk. 

n Milyen jövőbeli terveitek vannak?
Folyamatosan dolgozunk és folyamatosan szövögetjük 

a terveket. Újabban fiatal, már valamilyen produktumot 
felmutató fiatal alkotóknak igyekszünk lehetőséget biz-
tosítani az alkotásra. Így kerül sor decemberben Ágfalvi 
György, a Magyar Állami Népi Együttes asszisztense és 
táncosainak előadására, melynek bemutatója szintén a 
Nemzeti Táncszínházban lesz Keep in Touch címmel. Na-
gyon izgalmasnak ígérkezik.

n Mikor láthatnak titeket legközelebb a budaka-
lásziak?

A húsz éves jubileumunkat a Kalászi Kortárs Táncta-
lálkozó keretei belül fogjuk megünnepelni, sőt teljesen 
e köré szerveztük az egész fesztivált.  Lesznek meghí-
vott vendég előadók, akik valamilyen szinten kötődnek a 
Táncműhely működéséhez, de alapvetően táncműhelyes 
darabokat láthat a közönség. A csúcspont a nagy sikerű A 
tizedik vőlegény című darabunk lesz. Várunk mindenkit 
szeretettel október 17-19. között a Kós Károly Művelődési 
Házba, ahol régi és új táncműhelyes darabokat egyaránt 
láthat a közönség.

20 éves fennállását ünnepli  
a Duna Táncműhely 

A Duna Táncműhely 1999-ben alakult azzal a céllal, hogy az au-
tentikus néptánc és a kortárs tánc elemeit vegyítve, a néptán-
cot sajátos formanyelvként használva hozzon létre innovatív 
kortárs előadásokat. Előadásaik azt kívánják bizonyítani, hogy 
a néptánc más korok és műfajok elemeivel, gondolkodásmód-
jával ötvözve képesek a holt hagyományőrzés helyett tovább 
vinni és átadni az élő és megújulni képes tradíciót. 
A társulat idén húsz éves fennállását ünnepli, melynek kapcsán 
az Önkormányzat félmilliós támogatást nyújtott a szervezetnek, 
hogy méltóképpen ünnepelhessék meg a jubileumot. Juhász 
Zsolt vezető koreográfust, a Budakalász Kultúrájáért Díj kitün-
tetettjét az évforduló kapcsán kerestük meg.



XIII. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM  l  2019. OKTÓBER 7. 31

Budakalászi cserkészek Nyugat-Virginiában

Idén nyáron rendezték meg a 24. 
Cserkész Világtalálkozót az Egyesült 
Államokban, Nyugat-Virginiában. A 
budakalászi Szent István Cserkészcsa-
patból kilencen Az utazás finanszírozá-
sához 500.000 Ft-tal az Önkormányzat 
is hozzájárult, ezúton is köszönjük a tá-
mogatást!

Az esemény célja az volt, hogy a világ 
minden tájáról érkező cserkészeknek 
és kultúráiknak találkozási lehetőséget 
biztosítson, hogy együtt ünnepelhessük 
sokszínű, de mégis egységes cserkésze-
tünket, és olyan élményekkel térjünk 
haza, melyek az itthoni nevelő mun-
kánkhoz sok új ötletet, motivációt tesz-
nek hozzá a továbbiakban. 

A találkozóra a készülődést a legtöb-
ben egy évvel, sokan évekkel az utazás 
előtt megkezdték. Ez a felkészülés leg-

inkább csapatépítő hétvégékből állt, hi-
szen a Magyar Dzsembori Csapatot is az 
ország különböző pontjairól válogatták 
össze. A csapatvezetőség tagjai sokat 
foglalkoztak az utazás részleteinek ki-
dolgozásával, a csapat pénzügyeivel és 
arculatával, megjelenésével, illetve a 
magyar kultúrát bemutató kiállítás ösz-
szeállításával.

A rendezvény hivatalosan tizen-
két napig tartott, ezt az időt egy óriási 
cserkészparkban 150 másik nemzettel 
együtt töltöttük el. Napjaink különböző 
fakultatív programokkal teltek. Választ-
hattunk különböző sportprogramok 
közül, mint a rafting vagy a biciklizés, 
de végigjárhattunk kiállításokat is, amik 
vagy a különböző nemzetekről szóltak, 
vagy olyan témákat érintettek, mint a 
fenntarthatóság és napjaink környezet-
védelmi aktualitásai.

Esténként a tábor boltjából választott 
alapanyagokból vacsorát főztünk, és azt 
általában valamelyik szomszédunkkal 
megosztva fogyasztottuk el. Ezek a más 
nemzetekkel közös vacsorák nagyon jó 
hangulatban teltek, és jó alkalmak vol-
tak ismerkedésre, ami a találkozó alap-
vető céljai közé tartozott.

A tizenkét nap alatt az összes részt-
vevő – azaz negyvenezer ember – ösz-
szesen háromszor gyűlt össze, ezek a 
nyitó- és a záróceremónia, valamint 
egy Unity Show nevű ünnepség voltak. 
Ezeken jobban megismerhettük a szer-
vező országok (az Amerikai Egyesült 
Államok, Mexikó és Kanada) cserké-
szetét, illetve olyan hírességek léptek 
színpadra, mint Bear Grylls, a Broad-
way énekesei vagy a Pentatonix együt-
tes. Köszönhetően a szervezőknek, a 
záróceremónia - többek között - igazán 
látványos tűzijátékkal kápráztatta el a 
táborozókat, így méltó lezárása volt az 
ott töltött napjainknak.

A magyar csapat tagjaiként a talál-
kozót követően még lehetőségünk volt 
az Egyesült Államok vagy Kanada kü-
lönböző nagyvárosait, nemzeti parkjait 
bejárni. Ezek öt-tíz napos, fakultatív 
programok voltak a magyar delegáció 
vezetőinek szervezésében.

Ha megkérdeznék tőlünk, miről szólt 
a világtalálkozó, azt hiszem azt mon-
danám, hogy rengeteg találkozásról, 
megdöbbenésekről, saját korlátaink 
megismeréséről, hasonlóságokról és 
különbségekről, ebből adódóan tole-
ranciáról, az ételek sokszínűségéről, az 
érzésről, hogy a tömeg tagjai vagyunk és 
az érzésről, hogy cserkésznek lenni jó!

Közélet

A KSH egészségügyi felmérést végez
A Központi Sta-

tisztikai Hivatal 
országos felmé-
rést hajt végre 
2019. szeptember 
16. és december 
16. között, a Sta-

tisztikai Adatfelvételi Program 
részeként. Az egészségi állapottal, 

egészségüggyel foglalkozó felmé-
rés során kérdőívekkel keresik 
meg az előzetesen kiválasztott ala-
nyokat. Az ország 510 településé-
ről 10 470 személyt választottak 
ki a véletlen mintavétel szabályai 
szerint, akiket a KSH névre szóló, 
válaszadásra felkérő levéllel kere-
sett meg szeptemberben.  

A felmérés első két hetében lehet 
kitölteni a kérdőívet az interneten.  
Az ezt követő időszakban fényképes 
igazolvánnyal rendelkező összeírók 
keresik fel azokat, akik személyesen 
szeretnének válaszolni. A válaszadás 
önkéntes. A felmérésben résztvevők 
utazást, valamint az internetes kitöltők 
sportszerutalványt nyerhetnek.

Nachrichten / Hírek

A Magyarországi Néme-
tek Családfakutató Egye-
sülete 2019. október 26-án 
(szombaton) 10 órától 12 
óráig tartja soron követ-
kező konferenciáját Bu-
dakalászon, a Kós Károly 
Művelődési Házban.

Az egyesület elsősorban a 
magyarországi németek szár-

mazásával foglalkozó családfakutatók szer-
vezete. Fő célja a kutatók egy szervezetbe 
tömörítése, egymás kutatási tevékenysé-
gének megismerése által az információ-
csere elősegítése, a kutatáshoz szükséges 
szakmai segítségnyújtás és a tudományos 
háttér biztosítása. Érdeklődési körükbe 
tartozik ezen kívül a svábság története, 
helytörténet, a történelmi segédtudomá-
nyok (címertan, pecséttan, stb).

Előadások: 
– Kónya Zsuzsanna: Budakalászi sváb gyö-
kereim
–  Sz. Tóth Judit: A sorokon túl – az anya-

könyvek néprajzos szemmel
– Wágnerné Klupp Katalin: Őseink nyo-
mában

A konferencia előadásai ingyenesek.
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„A Lenfonógyár bejáratánál becsöngetés 
előtt árultam a kertben termett zöldséget”

A helyi szerb egyházközösség méltó képviselőjével találkozunk az Idősek Klub-
jában, ahol Krucsay Erzsi már felkészülten vár. Az egyik félreeső szobában he-
lyezkedünk el, hogy nyugodtan beszélgethessünk boldog és szomorú évekről, 
életutakról és kultúrák találkozásáról.

n Mire emlékszik gyerekkorából? 
Mesélne származásáról? 

Budakalászon születtem 1949-ben, 
magyarországi szerb családba. Az it-
teni szerbség 400 évvel ezelőtt érkezett 
Mohács, Dunaújváros, a Csepel-szi-
get, Budapest környékére. Apám és 
anyám révén is, egymástól függetlenül 
is Vészics vagyok. A Kőbányai úti ház-
ban éltünk szüleimmel, nővéremmel 
és nagymamámmal, ami ma papírbolt. 
Az út végén a Holló-forrásnál terültek 
el bőven termő bolgárkertjeink. Ter-

mesztettünk retket, hagymát, salátát, 
babot, paradicsomot. Miután nagyma-
mám már nem tudott kimenni a piacra, 
mert agyvérzést kapott, rám bízták az 
árusítást. Én nyitott, közlékeny lány 
voltam, testhez álló feladat volt szá-
momra. Az iskolakezdés előtt kiálltam 
hajnalban a Lenfonógyár bejárata elé a 
munkásoknak árulni a retket, hagymát 
a reggelijükhöz. Amikor mind elfogyott, 
indulhattam a suliba.  

n Hogyan ismerte meg a férjét? 
Miként élte meg eltérő kultúráik 
találkozását?

Mindkettőnk számára fontos volt a 
sport. A kézilabda hozott minket össze, 
aktívan jártunk edzésekre és az itt kiala-

kult társaság is gyakran tartott klubdél-
utánokat, ahol törzstagok voltunk. Négy 
éven át udvarolt nekem ez a helyes fiú, 
ismerkedtünk, gyakran hazakísért, majd 
megkérte a kezemet. Akkoriban nagyon 
ritka volt a nemzetiségek közti vegyes 
házasság. A családunkban én voltam a 
renitens, hogy magyar fiúhoz mentem 
hozzá 19 évesen. Férjem is tősgyökeres 
budakalászi volt, az ő házukban kezdtük 
meg közös életünket a Budai úton, a régi 
Klement-házban. 1978-ban lebontottuk 
az utcafrontot és újraépítettük. Két cso-
dálatos fiunk született, Ferenc és János. 
Nagyon fontosnak tartottam számukra 
mindkét kultúra átadását. Az ortodox 
alkalmak mellett a katolikus ünnepe-
ket is tartottuk. Régen karácsonykor 
csak az állatokat láttuk el, a mosás, a 
takarítás tilos volt. Anyanyelvemhez, 
kultúrámhoz mindig ragaszkodtam. 
Helyben dolgoztam a Lenfonógyárban, 
majd később a postán, innen mentem 
nyugdíjba. Férjem minőségellenőrként 

dolgozott a Ganz Villamosipari Mű-
veknél. Már több, mint két éve tolóko-
csiba kényszerült, állandó felügyeletet 
biztosítottam számára sokáig, de so-
kadik agyvérzésemet követően, amikor 
kórházba kerültem, ellátását már csak 
az idősek otthona tudta felelősséggel 
vállalni, azóta is gyakran látogatjuk. 
Feldolgozhatatlan tragédia, hogy tüdő-
embólia következtében idén februárban 
elvesztettük szeretett nagyobbik fiamat, 
Ferencet. Csak remélni tudom, hogy 
szülőként ebből a helyzetből még talpra 
állhatok. Kisebbik fiamtól, Jánostól, 
családtagjaimtól és az idősklubtól ren-
geteg lelki segítséget kapok, nélkülük 
nem boldogulnék.  

n A helyi szerb közösségnek aktív 
tagja?

Budakalászon a mi családunk, a 
Vészics, a Belos család a régebbi szerb 
családok közé tartoznak, ezért nagyon 
fontosnak tartom, hogy amit tudunk 
értékeket, átadjuk. Az Iván-napi koszo-
rúkötést is rendszeresen megtartjuk, ide 
még a svábok, magyarok is eljárnak. A 
szerb egyházközösségnek is tagjai va-
gyunk, az új szerb pópával közvetlen a 
kapcsolatunk. Fiam, János a Rozmaring 
Szerb Táncegyüttes zenésze, így gyak-
ran összejövünk nálunk a táncosokkal. 
Legutóbb hajnalig tartó, jó hangulatú, 
közös ajvárfőzés rendeztünk. Ilyenkor 
örömmel tölt el, hogy hozzám fordulnak 
a receptért, a tanácsért, a trükkök elsa-
játításáért. Nagyon boldog vagyok, hogy 
családom fiatalabb tagjai tovább ápolják 
majd a régi hagyományos szerb kultúrát 
itt Budakalászon!

Időseink emlékeznek – hallgassuk őket amíg lehet!

Erzsi néni férjével

Bolgárkertek, Kőbányai út

Anyakönyvi hírek
Szeretettel köszöntjük  
Budakalász legifjabb polgárait!

Újszülöttek Takách Boldizsár Gáspár
Wieszt Ármin Károly

Jó egészséget kívánunk nekik!
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AZ EGÉSZSÉGKLUB PROGRAMJAI

www.bkegeszsegklub.hu
bkegeszsegklub@gmail.com

Az őszi tófutásra pályázatot nyújtot-
tunk be a generali a biztonságért
alapítványhoz. Ennek keretében az
alapítvány két szűrőbuszt küld a hely-
színre, melyekben térítés nélkül ve-
hetünk igénybe érszűkület, érfal
merevség és testösszetétel vagy (vá-
lasztás szerint) csontsűrűség mérést. 
Ezúton köszönetet mondunk Garami
Lászlóné Margónak a most már rendszeres-
nek mondható tihanyi nyaralás szerve-
zéséért, valamint Deutsch Józsefnek és
Deutschné Mirk Ildikónak, akik ezen az
őszön is lehetővé tették, hogy 17 klubtár-
sunk egy hetet eltöltsön a tihanyi szent
erzsébet alapítvány üdülőjében. A fo-
gadáson túl vendégül is látták, valamint
a csomagok fuvarozásával is segítették
tagjaink utazását.

A szokásos rendszeres tornaóránkon kí-
vül bottal vagy bot nélkül gyalogló/sétáló
csoport indult. Találkozás: keddenként 9-
kor a Tanító utca déli végénél a tóparton.

Kézműves óra keddenként 16 és 18 óra
között Lukácsné Klárival. Igény esetén Szend-
rényi Julika is indít csoportot. várjuk a je-

lentkezőket kreatív alkotó  óráinkra,
mindkét csoportba.

október 10-én 17 órakor KlubNap Lon-
tainé Hegymegi Erzsébettel a klubházban.
október 24. 17h A kulturális szekció
klubnapja a faluházban. Dr. habil.
Faragó Eszter PhD folytatja előadás so-
rozatát: Közös történelmünk a Habs-
burg házzal. Az aktuális előadás címe:
Konfliktusok és megbékélések.
November 7. 17h A kulturális szekció
klubnapja a faluházban. Dr. habil. Fa-
ragó Eszter PhD előadása.
November 21-én 17 órakor KlubNap Lon-
tainé Hegymegi Erzsébettel a klubházban.

Az október 23-i és a november 1-jei ün-
neptorlódás miatt október végére nem
tudunk orvosi előadást beütemezni.
Novemberi előadásunk témája a cukor-
betegség lesz, ezért a szokásos hónap végi
időpontot előrehozzuk a Cukorbetegek
világnapjára, november 14-re. A ren-
dezvény 16 órától 18 óráig tart. Címe:
“Cukor nélkül édesen”. sütött süti süti-
verseny, előadások, bemutatók. Helyszín:

Kreatív foglalKozás

KlubNapoK

orvosI előadás

Kós Károly Művelődési Ház. A rész-
letes programot a helyben szokásos
módon: a város, a Művelődési Ház és az
Egészségklub honlapján, facebook olda-
lán és plakátokon tesszük közzé.
A szervezésben közreműködik a szent-
endrei Egészséges Városért Közalapítvány, a
Szentendre és vidéke Praxisközösség, a
Szentendrei járási Egészségfejlesztési Iroda
és a Kós Károly Művelődési Ház.

október 16. szerda: árpád-kilátó
Indulás: Hév Budakalász 8:26, majd a
Batthyány tértől a 11-es busszal a Nagy-
bányai út végállomásig. Onnan gyalog a
zöld félkör jelzésen az Árpád kilátóhoz (800
méter). vissza másik útvonalon, a kék jel-
zésen gyalog (1,3 km) a Fenyőgyöngye ét-
teremhez, majd onnan a 65, 65A busszal a
Hév megállóhoz.
November 6. szerda: Kaán Károly-kilátó
Indulás: Hév Budakalász 8:26, majd a Széll
Kálmán térről a 22-es vagy 22A busszal a
Szépjuhászné gyermekvasút megállóig,
majd gyalog a kilátóhoz (850 m). vissza
másik útvonalon (1,9 km), majd busszal a
Szentlélek térig. 
Szervező: Kecskés Éva tel: 341 358 vagy 06/70
2542906. E-mail: kecskes.eva@t-online.hu

KIráNdulás

mozgáslehetőség
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Egészség

Rogán László polgármester szep-
temberben két újszülöttet – Dorinát és 
Zsombort – és családjaikat köszöntötte. 

A hét hónapos Dikter Dorina nagyon 
vidám, könnyen barátkozik és anyu-
kája beszámolója szerint az étvágyával 
sincs gond. A család Óbudáról, illetve 

Ürömről költözött a több lakrészes bu-
dakalászi házba, ahol három generáció 
él együtt, így Dorinának sok-sok figye-
lem jut. Adrienn, az édesanya elmondta, 
hogy nagyon tetszik nekik a budakalászi 
aktív közösségi élet, a városi rendezvé-
nyeket is rendszeresen látogatják. 

Szlivka Zsombort és szüleit is szep-
temberben kereste fel Rogán László ott-
honukban. Zsombor két fiútestvére után 
érkezett a családba. Zsombi édesanyja 
is ebben a házban nőtt fel, de új család-
jával Budapesten kezdték életüket. A 
nagyszülői háttértámogatás és Budaka-
lász szeretete azonban visszahozta őket 
Kalászra. Zsombi már hét hónapos és 
nagyon jókedvű, élénk baba. Testvérei, 
szülei, nagyszülei között igazi szerető 
családba érkezett.

Sok boldogságot és jó egészséget kí-
vánunk mindkét családnak!

A személyes köszöntést a védőnőknél 
kérhető nyilatkozaton lehet igényelni. 
Polgármester úr köszönti az újszülöttet 
és a szülőket, a látogatáskor városi aján-
dékcsomaggal lepjük meg a családokat.

Újszülöttek köszöntése



A tudomány egy híres személyisége 
egyszer azt nyilatkozta, hogy logiku-
san gondolkodó természettudóshoz a 
Krisztus-hit illene, már csak abból az 
egyszerű megfontolásból is, hogy sem-
mit nem veszít, ha mégsem igaz, viszont 
üdvösséget, öröklétet, mindent elveszít, 
ha mégis igaz, sőt, kárhozat lesz az osz-
tályrésze. Jóllehet a hit sosem volt ilyen 
szerencsejáték-igazság kérdése, Bandi 
bácsi jobb létre szenderülése ezt juttatta 
eszembe. Miért? Az utolsó időkben még 
jó néhányan meglátogattuk, ha el tudott 
jönni istentiszteletre, megölelgettük, 
aztán már kevesebben mentek hozzá, 
fogták a kezét, majd csak szűk kör ma-
radt, aki az ágyánál imádkozott. Végül 
az útról kis mellékutcába tért, immár 
egyedül, aminek homályba vesző mé-
lyén a végső „checkpoint Charlie”-nál* 
fázós-vacogva ki kellett lépjen ebből az 
életből. Azt mindenki tudja, hogy egyi-
künk sem kísérheti el szeretteit ezen az 
úton. A Krisztus nélkül élő ember tehát 
csak abban hihet, hogy magányosan, 
mindentől elhagyatva kell kilépnie az 
élet-park túlsó kapuján. Ám a keresz-
tyén ember a szentírás ígéreteibe ka-
paszkodva hiszi, hogy azon az utolsó 
sikátoron mégsem magában kell vé-
gigmennie. (Ezt vette észre a logikusan 

gondolkodó tudós is.) A barátok s roko-
nok oldaláról ugyan le kell válnia az em-
bernek, de ott Krisztus szegődik mellé. 
Pontosabban fogalmazva Krisztus ott is 
mellészegődik, vele marad. Bandi bácsi 
azon az ösvényen, az ő ösvényén, nem 
egyedül haladt. Krisztusa támogatta őt. 
Bod Péter, erdélyi lelkipásztor a Krisztus 
eljövetelével kapcsolatos legfontosabb 
bibliai tanítást így foglalta össze több 
mint kétszáz évvel ezelőtt: „A mi Urunk 
Jézus Krisztusnak négy adventusa va-
gyon. Először, midőn testben megjelent. 
Másodszor, midőn a szívbe bészáll és az 
embert megtéríti. Harmadszor, midőn 
halála óráján elmegyen az emberhez, 
és negyedszer, midőn eljön ítéletre.” 
Bandi bácsi életében kézzelfogható volt 
a második eljövetel. Jézus ezt mondja 
a Jelenések könyvében (3:20) „Íme, az 
ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki 
meghallja a hangomat és kinyitja az 
ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorá-
lok, ő pedig énvelem”. Bandi bácsi pedig 
megtette ezt az adventi ajtónyitást. Így 
lett keresztyén, „Krisztus-forma” ember, 
aki szenvedélybetegségétől megszaba-
dulva maga is eszköze lett az Istennek 
az embermentő misszióban. Pál apos-
tol írja: „Mert a vele való közösségben 
mindenben meggazdagodtatok (...)” 

Bandi bácsi is példázza ezt: felragyogott 
előtte Krisztus személye, megváltozott 
az élete, gondolkozása és olyan képes-
ségeket kapott Istentől, amikkel mások 
javára és Isten dicsőségére tudott élni. 
Ez a kegyelem isteni. És nem kell vízum 
neki, hogy ég és föld határán átkeljen, 
hiszen Krisztus első eljövetelekor mind-
annyiunk felé kiáradt. Az evangélium 
pedig érthetően szól arról is – leginkább 
talán a Lukács evangéliuma 16. részé-
ben, a szegény Lázár és a gazdag ember 
példázatában –, hogy aki itt ebben a 
földi életben hitbéli közösségben élt az 
Úr Jézussal, aki tehát a bibliai képpel 
élve kitárta előtte az ajtót és vele vacso-
rázott, az Őhozzá megy halála óráján is. 
Ez a harmadik advent így teljesedik be 
a számára. Annak a kezébe kerülünk, 
akinek a kezében most van az életünk. 
Akit a gonosz szorongat, az az ő zsákmá-
nya marad. Aki Jézus átszögezett kezére 
bízta az életét, az valóban Őhozzá megy. 
Bandi bácsi biológiai meghalása ezt az 
igét hirdette. Fáj, hogy nincs velünk, 
sajog a szív a gyásztól s hiányzik Kati 
mellől a templompadból – de hiszem, 
hogy Bandi bácsi már jobban tudja mit 
jelent ez a pár szó: „A miket szem nem 
látott, fül nem hallott és embernek szíve 
meg se gondolt, a miket Isten készített 
az őt szeretőknek” (1Kor. 2:9)  
  

Glasz Péter, presbiter

Élet keresztyén szemmel

Aki igét hirdetett, mikor búcsút intett
Emlékezés Laár Endrére

Katolikus hírek

A ma ajándék, könnyen átérezzük, 
ha kinyitjuk szemünket és észrevesz-
szük, mennyi minden természetes 
számunkra. A ma ajándék, rádöbben-
hetünk akkor, mikor látjuk a korlátokat, 
nehézségeket.

A „ma ajándék, legyen a holnap is” 
mottóval szervezte a Karitász Közösség 
a teremtésvédelmi hetet. A hét a csoport 
védőszentjének ünnepéhez, Szent Fe-
renc napjához kötődött, ami a világon a 
teremtésvédelem hete, a napja meg Ma-
darak és Fák Világnapja egyben.

Szent Ferenc híres művében, a Nap-
himnuszban adott hálát a teremtett 
világ szépségéért, rendezettségéért. 
Mikor elolvassuk, feltűnhetnek benne 
mind a rokoni viszonyok említése, mint 

például bátyának a nap, víz húgunk, föld 
anyánk, ami a kötődést, függést fejezi ki 
számunkra. Másrészt szépek a jelzők, 
megszemélyesítések, „hasznos ő, oly 
drága, tiszta és alázatos” vagy „szép 
ő és erős, hatalmas és vidám”. Milyen 
számunkra a millió színben pompázó 
ősz? Megállunk? Rácsodálkozunk?  
A ma ajándék, mennyi mindent ad ne-
künk.

Legyen a holnap is ajándék. Ötle-
tek, előadások, elgondolkodtató képek, 
statisztikák, alkotások segítettek ben-
nünket abban, hogy felismerjük, mit 
készítünk az utókornak, mint örökség.

Egyéni szinten, talán mindenki fog-
lalkozik a témával, vannak bevált ötle-
tek, kitapasztalt praktikák. Ha szóba 
jönnek, szívesen megosztjuk másokkal, 
viszont sokszor érezhetjük azt is, egye-
dül vagyunk vele, keveset érhetünk 
el. Jean Vanier a közös gondolkodás 

fontosságára hívja fel 
figyelmünket: „A közös-
ség abban különbözik 
a baráti társaságtól, 
hogy a közösségben szó-
ban is megfogalmazzuk 
egymáshoz való tarto-
zásunkat és kapcsola-
tunkat, kinyilvánítjuk 
céljainkat és azt, hogy 
milyen szellemben egye-
sülünk. Mindnyájan fel-
ismerjük, hogy felelősek 
vagyunk egymásért, és 
hogy ez a kapcsolatunk 
Istentől ered, Isten ajándéka. Ő válasz-
tott ki minket, és hívott össze a szeretet 
és a kölcsönös gondolkodás szövetsé-
gébe.”

Bízom benne és jó volt megélni, hogy 
a mai napot sokan ajándéknak élik meg 
és nyitottak voltak arra, hogy tegyenek 
azért, hogy a holnap is az legyen. 

A ma ajándék,  
legyen a holnap is

* Checkpoint Charlie híres határátkelő volt Kelet- és Nyugat-Berlin között, amikor még állt a fal. 
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Sport

BMSE foci hírek

Kézilabda hírek 

Javában folyik a bajnokság, 
minden korosztályban elindul-
tak a küzdelmek. Csapataink 
becsülettel helytállnak és ragyo-
gó eredményeket érnek el. Já-
tékosaink tudják, hogy budaka-
lászi labdarúgóként példát kell 
mutatniuk, akár küzdelemről, 
akár sportszerűségről van szó. A 
Magyar Labdarúgó Szövetség is 
felfigyelt az egyesület tevékeny-
ségére. Megbízta klubunkat, 
hogy a térségben mi rendezzük 
meg az U-11 és az U-13-as kor-
osztály számára a Bozsik tor-
nákat. Nem kis kitüntetés ez 
városunk számára, több száz gyermek és 
szülő látogatja e tornát. Természetesen 
az egyesület rangsora is változott, hisz 
mint egyik alközpont, több támogatásra 
jogosult és játékosaink elvi értéke is erő-
södött. Nagy szerepe van e dicsőségben 

edzőinknek, akik fantasztikus munkával 
járultak hozzá a sikerhez. Örömhír, hogy 
Budakalász legkisebb korosztálya is bővül 
és sok apróság csatlakozik egyesületünk-
höz. A szülők is érzik a sport fontosságát 
és látják, hogy a BMSE alkalmas gyerekeik 

egészséges életre neveléséhez. Jó 
hír, hogy felnőtt csapatunk még 
veretlen és minden esély megvan 
arra, hogy a századik évfordulóra 
ismét megye egyes csapat legyen. 
Szurkolóink támogatására to-
vábbra is számítunk, mindenkit 
várunk, jöjjön el a mérkőzésekre, 
buzdítsák a csapatot és legyenek 
büszkék, hogy a város, ahol él-
nek, ilyen remek sportembereket 
nevel a jövő számára. Megkap-
tuk a határozatot, elkezdhetjük a 
klubház és az új öltözők építését 
az Önkormányzat segítségével. 
Megköszönném Rogán László 

polgármester úrnak és a Képviselő-testü-
letnek a támogatást, hisz nélkülük nem 
valósulhattak volna meg terveink.

Sárosi Tibor, BMSE elnök

A szeptember 17-i Budakalász - MOL-
Pick Szeged férfi kézilabda-mérkőzés Ro-
gán László polgármester kezdőlövésével 
indult, aki maga is évekig kézilabdázott. 
A meccs rendkívül izgalmas volt. Az első 
félidőben végig vezetett a Budakalász, és 
a második félidő is nagyon szoros volt. 
Végül 27-33-ra a Szeged nyert. Rendkívül 
jó eredmény ez, hiszen a Szeged múlt heti, 
Barcelona elleni meccse is hasonló ered-
ménnyel végződött! 

Az NBI-es budakalászi kézilabda-
csapat következő meccsei a szezon-
ban: 
•  október 23.: Budakalász Kézilabda Zrt – 

Váci KSE
•  december 7.: Budakalász Kézilabda Zrt – 

Mezőkövesd

A csapat felelősségvállalási program-
ja keretében a hazai mérkőzéseken ado-
mánygyűjtést szervez az idei szezontól. 
Olyan szervezeteket szeretnének támo-
gatni, akik munkája elengedhetetlen vá-
rosunk szűkebb környezetében, vagy akár 
országos viszonylatban. A klub első ilyen 
kezdeményezése a szeptember 17-i, Buda-
kalász – MOL-PICK Szeged mérkőzésen 
volt, ahol a Magyar Mentőkutyás Szerve-
zetek Országos Szövetségének gyűjtöttek 

adományokat. Október 23-án a Pomázi 
Állatmenhely számára kérnek felajánlá-
sokat, decemberben pedig rászoruló csa-
ládokat szeretnének segíteni az adomá-
nyokkal. 

Szervezeti változások is történtek a 
klub életében. A Budakalász Kézilabda 
Zrt.-t ettől az idénytől hármas igazgató-
ságitagság vezeti: Egressy Gábor, Hajdu 
Gábor és Dr. Czina József. 

A férfi kézilabdacsapatot fiatal tehetsé-
gekre építették. A 21 éves Gábor Marcell 
a Cegléd csapatától, míg Hrabák Miksa az 
NBII-es Budakalász SC-től igazolt Buda-
kalászra. Nyáron néhány játékos távozott: 
Koncz András a svéd Sävehofba igazolt, 
Bohács Sándor a Ferencvárosba, a job-
bátlövő Leimeter Csaba Csurgón folytatja 
pályafutását, míg Tóth Kristóf az NBII-es 
Üllőhöz írt alá. 
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