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Önkormányza   hírek 

A budakalászi óvodákban nagy fi gyel-
met szentelnek a pedagógusok nevelési 
munkájuk során arra, hogy a kicsikkel 
megszerettessék a különféle mozgásos 
tevékenységeket. Az ehhez szükséges fel-
tételek megteremtését az Önkormányzat 
is fontos feladatának tekinti és támogatja 
is mindezek megvalósítását. 

Az Ovi-Sport Alapítványt nyolc évvel 
ezelőtt Buzánszky Jenő, az Aranycsapat 
egykori játékosa hozta létre. A legendás 
labdarúgó 2016-ban elhunyt, örökö-
seként fi a folytatja a tevékenységét. Az 
alapítvány gondozásában és az Önkor-
mányzat támogatásával az első Ovi-Foci 
pályát Budakalászon a Telepi Óvodában 
adták át 2012-ben. Egy évvel később 
pedig a Nyitnikék Óvoda Pomázi úti 
telephelyén is épült pálya. A szervezet 
ötéves fennállásának ünnepségét is vá-
rosunkban szervezték többek között a 
világhírű játékvezető, Várhidi Péter rész-
vételével. A legjobb pályaátadó ünnep-
ségért járó díjat pedig a Parlamentben 
vehették át a budakalászi óvodások.

A legújabb sporttevékenységgel ösz-
szefüggő fejlesztésekről Grünvald Tímea, 
a Nyitnikék Óvoda vezetője számolt be. 
Az óvodavezetés szorgalmazta, hogy a 
Szalonka utcai tagintézmény udvarán is 
helyet kapjon egy ilyen remekül használ-
ható futballpálya. A 6x12 méteres kültéri, 
műfüves, palánkkal körülvett és hálóval 
fedett pálya újabb teret ad a szabadidős 
labdajátékokhoz. A projekt megvalósu-
lása után egy olyan multifunkcionális tér 
jöhet létre, amely lehetővé teszi az óvo-
dás gyermekek szabad levegőn végzett 
sokoldalú, élménygazdag mozgásfejlesz-
tését. 

Az Ovi-Sport Alapítvány telepí-
tette műfüves sportpályák önrésze 
4.500.000 Ft, mely összeg jelentős ré-
szét, 3.985.000 Ft-ot az osztrák Jung-
bunzlauder cég által kiírt pályázaton 
nyerte el a Budakalászi Nyitnikék Óvoda, 
a fennmaradó összeget Budakalász Város 
Önkormányzata biztosítja. A közelmúlt-
ban érkezett hír szerint a Nemzeti Ovi-
Sport Programra benyújtott pályázat 
pozitív elbírálásban részesült. A támo-
gatási szerződés alapján 2019. június 
30-ig telepítik a pályát, így hamarosan a 
Szalonka utcai tagintézmény óvodásai is 
használatba vehetik az új, műfüves fut-
ballpályát. 

Büszkén mondhatjuk, hogy a fejlesz-
tésnek köszönhetően Budakalász min-
den óvodájában lesz Ovi-Foci pálya!

Minden bizonnyal változtak a kor-
mányzati tervek az MO-s autópálya 
hiányzó, nyugati szektorának meg-
építésével kapcsolatban. Sajtóhírek 
szerint a budai hegyeken keresztül 
vezető szakasz koncepciója már nem 
szerepel az országos területrendezési 
terv térképén, továbbá a Budaörs-Bu-
dakeszi-Nagykovácsi-Budapest II. 
kerület közötti rész is kimaradna a 
rendezési tervből.  

Az M100-as jelzésű gyorsforgalmi 
út – amely az M1-est köti össze Esz-
tergommal – fejlesztésének terve 
viszont megtalálható a nemzetgaz-
dasági szempontból kiemelt jelentő-
ségű fejlesztéseket tartalmazó listán. 
Ez a tervezett nyomvonal mintegy 20 
kilométerrel nyugatra részben meg-
ismételné az MO-s nyugati szakasz 
ívét. A Budapestet körülölelő autó-
pálya-gyűrű az új tervek szerint is be-
zárulna, de alakja kör helyett inkább 
zsák formát venne fel.

Mindez az MO-s északi szektorá-
nak (a 11-es és a 10-es főút közötti 
szakasz) elkészültét nem érinti. Ezen 
pályaszakasz megépítését előkészí-
tették, a kivitelezését pedig 2023-ra 
tervezik.

Amint arról többször hírt adtunk, 
Magyarország Kormánya a vezetékes 
gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot 
felhasználó háztartásokat egyszeri, ter-
mészetbeni támogatásban részesíti. 

A Katasztrófavédelmi Hatóság mun-
katársai vizsgálat vagy helyszíni szemle 
formájában ellenőrzik a kérelmek 
megalapozottságát – ezen ellenőrzé-
sek jelenleg is zajlanak. Miután a helyi 
önkormányzat megkapta a szükséges 
pénzügyi fedezetet, kiválasztja azo-
kat a vállalkozásokat, amelyektől a tü-
zelőanyagot beszerzi. Ez után kerülhet 
sor a tűzifa szétosztására azon lakosok 
között, akik a támogatást igényelték. 

A Kormány által fi nanszírozott re-
zsicsökkentés mellett Budakalász Város 
Önkormányzata is rendszeresen juttat 
tűzifát a budakalászi rászorulóknak.

Minden óvodában lesz Ovi-Foci pálya! Új útépítési 
elképzelések 
a régióban 

Az ellenőrzések befejeztével felgyorsulhat 
a téli rezsicsökkentés végrehajtása 

Budakalász Hivatalos Közösségi Oldala
Információk, hírek, események, 

rendezvények első kézből:

facebook.com/budakalaszvaros
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INTERJÚ Rogán László polgármesterrel

A Képviselő-testület legutóbbi ülésén számos jelentős kérdésben 
döntö  ek a képviselők. A 18 napirend közül most a legfontosab-
bakat említjük. Emelle   megtudjuk, hogy mivel készül a város a 
budakalásziaknak a hónap végén.

Kalászi disznótoros fesztivállal 
kezdődik az idei 
rendezvényszezon

 Módosította a Testület a városi 
díjak adományozásának rendeletét. 
Miért volt erre szükség? 

A díjak legutóbbi értékelése során több 
javaslat is felmerült az elismerések bírá-
latával, kiadásával kapcsolatban. Gyakor-
lati tapasztalat alapján javasoltuk, hogy 
legyen lehetőség egy kategóriában két díj 
kiadására is, mivel gyakran egy díjra több 
érdemes jelölt is van. Leggyakrabban a Ki-
váló pedagógus díj odaítélésénél vagyunk 
nehéz helyzetben. Emellett többször 
előfordult, hogy a beérkezett jelölésnél 
inkább egy másik díj odaítélését tartjuk 
indokoltnak, ezért most belevettük a ren-
deletbe, hogy a bíráló bizottság más, a jelö-
léstől eltérő díjat is megítélhessen, tehát a 
díjak között legyen átjárhatóság. Emellett 
technikai okok miatt a jelölés kiírására és 
a bírálatra egy hónappal korábbi időpont-
ban kerül majd sor. Idén is arra biztatom 
a kalásziakat, hogy küldjenek javaslatokat, 
hogy a városért kiemelkedő munkát végző-
ket elismerhessük. Idén beadási határidő 
március 22.

 Több, mint húsz év után lemon-
dott főépítészi posztjáról Turi At-
tila. Mi ennek az oka?

Főépítész úr a Magyar Művészeti Aka-
démia Építőművész tagozatvezetőjeként 
és a Magyar Építész Kamara alelnökeként 
fontos tisztségeket tölt be, így sajnos fő-
építészi pozíciójára nem tud kellő időt 
fordítani. Úgy érzi emellett, hogy a kor 
kommunikációs kihívásainak utódként 
javasolt kollégája jobban eleget tud tenni. 
Utódának Kassai-Szoó Dominika építészt, 
a Polgármesteri Hivatal korábbi főépítészi 
referensét javasolta.

Turi Attila az elmúlt több, mint 20 év 
alatt Budakalászon hatalmas jelentőségű 
munkát végzett. Számos középület ter-
vezése fűződik a nevéhez városunkban. 
A Faluház tervezésével 1996-ban egy élő, 
otthonos közösségi fészket teremtett a bu-
dakalásziaknak. Ő álmodta meg az ún. gu-

bókkal díszített bölcsőde színes épületét, 
ami az otthoni élet barátságos kiterjesztése 
lehet a kisgyermekek számára. Ő tervezte 
a város központjának jellegzetes épületét, 
a Takarékszövetkezetet és a Gyógynö-
vénykutató üzemépületét is a Luppaszi-
geti úton. A tóparton megmutatta, hogyan 
lehet emberi léptékű, a tájba illeszkedő, 
ugyanakkor a kor elvárásainak is megfe-
lelő társasházat építeni.

Főépítészi munkásságának köszönhe-
tően Budakalász meg tudta őrizni építé-
szeti hagyományait, értékeit és homogén 
szerkezetét ebben az építészeti értékrendet 
hosszú ideig nélkülöző országos helyzet-
ben. Nevéhez fűződik emellett a Telepü-
lésképi Arculati Kézikönyv ötlete is, amit 
azóta már minden településen elkészítet-
tek a főépítészek. Úgy gondolom, hálásak 
lehetünk, hogy főépítész úr ennyi ideig 
szívén viselte városunk sorsát. Kívánom, 
hogy alkotásaival, kreatív ötleteivel sokáig 
gazdagítsa az országos építészeti kultúrát! 
Kívánok ehhez jó egészséget neki!  

 Ha már az építészetnél tartunk, 
rangos eseménynek adott otthont a 
Művelődési Ház februárban. A Ma-
gyar Művészeti Akadémia tartotta 
Budakalász Magja című pályázatá-
nak értékelését városunkban.

Óriási megtiszteltetés, hogy a neves 
szervezet budakalászi témát választott 
tavalyi pályázata tárgyaként, és a bíráló 
bizottságban a zsűri elnöki szerepét betölt-
hettem. A fi atal építészek feladata az volt, 
hogy a Kálvária domb kulturális-közös-
ségi tér funkciójára készítsenek építészeti 
és tájépítészeti tervet. A pályázat nagyon 
sok fi atal fantáziáját megmozgatta és a díj 
történetében egyedülálló számú, összesen 
27 pályamű érkezett. Elszomorító ugyan-
akkor, hogy egy ilyen országos jelentőségű, 
ennyi tehetséges pályázó kreativitását be-
mutató és az ország legjelentősebb építé-
szeinek részvételével zajló eseményt egy 
csoport politikai célú, rosszindulatú ál-

hírek gyártására használja föl, azt állítva, 
hogy Önkormányzat beépítené a területet. 
Ezt visszautasítom és úgy gondolom, ez a 
hozzáállás méltatlan városunkhoz, a témá-
hoz és az egyházra nézve is. 

 Új pályázatot nyújtott be a város 
illegális hulladéklerakók felszámo-
lására.

Az Innovációs és Technológiai Mi-
nisztérium írta ki a pályázatot illegális 
hulladéklerakók felszámolására. Bár foko-
zottan ügyelünk városunk tiszta, rendezett 
állapotára, időről-időre kialakulnak ilyen 
helyszínek. A maximálisan elnyerhető 
támogatási összeg 3 millió forint. Bízom 
benne, hogy sikerül nyernünk a pályázaton 
és ezzel is hozzájárulunk városunk további 
rendezettségéhez.

 Elkezdődik a rendezvényszezon. 
Milyen eseménnyel kezd Budaka-
lász?

Nagy örömmel jelentem be a városunk 
10. születésnapját ünneplő rendezvény-
sorozat első eseményét, a Kalászi Disznó-
toros Fesztivált. A rendezvényt idén első 
ízben szervezzük és bízunk benne, hogy si-
kert arat majd a kalásziak körében. Az óri-
ási érdeklődésre tekintettel annyi változás 
történt, hogy a kalászi lakcímkártyával ér-
kezők számára lesz ingyenes az esemény, a 
más településekről érkezők 1.990 forintos 
belépővel tudnak részt venni. A fesztivá-
lon minden lesz, ami szem-szájnak ingere. 
Sistereg majd a grillen a hurka, kolbász, 
rotyog az üstökben a hús és a máj, pirosan 
sül a kemencében az oldalas, szól majd a 
zene. A feldolgozásban gyakorlott böllérek 
lesznek segítségünkre. Emellett a kalászi 
nemzetiségek és a meghívott csapatok is 
sok fi nomsággal készülnek! Várunk szere-
tettel minden budakalászit február 23-án a 
Művelődési Házba, egy igazi vidéki disznó-
toros fesztiválra!

2019. február 6.
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Képviselő-testüle   döntések – 2019. január 31.

Elidegenítési rendelet módosítása
A lakások elidegenítésekor fi gyelembe 

vehető vételár kedvezmény mértéke 2018. 
december 1-től 20%-ról 5%-ra módosult 
2 éves tartozásmentesség esetén. Mivel 
a rendelet módosítása előtt is voltak már 
megkezdett értékesítési eljárások, a mos-
tani módosítás lehetővé teszi ezen bérlők 
számára a magasabb kedvezmény érvénye-
sítését.

Az óvodai jelentkezésről szóló rende-
let módosítása

A rendelet módosítását jogszabályi vál-
tozások és az óvodavezetők jelzése indo-
kolta. A módosítás elfogadását követően, 
az óvodai beiratkozás időpontját a testület 
minden év március 31-ig határozza meg, az 
óvodavezetők javaslata alapján.

Városi díjak adományozásáról szóló 
rendelet módosítása

A témához kapcsolódó információ a 
polgármesteri interjúban található 
a 3. oldalon.

Javaslat új főépítész megbízására
A témához kapcsolódó információ a 

polgármesteri interjúban található 
a 3. oldalon.

 A Budakalászért Közalapítvány kura-
tóriumának és ellenőrző szervének 
megválasztása, az alapító okirat mó-
dosítására

A kuratórium és a felügyelő bizottság 
tagjait az alapító kéri fel négy évre. A tiszt-
ségviselők megbízatása az elmúlt év végén 
lejárt, ezért a Közalapítvány kuratóriumá-
nak és felügyelő szervének megválasztása 
az alapítvány folyamatos működésének 
érdekében szükséges. A kuratórium el-
nöke Kroó József, a Településképi és Kör-
nyezetvédelmi Bizottság tagja, ellenőrző 
szervének vezetését pedig Varga Gábor, a 
Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
tagja látja el. 

Pályázat kiírása a nem közművel ösz-
szegyűjtö   háztartási szennyvíz elszál-
lítására 

A vízgazdálkodásról szóló törvény alap-
ján az Önkormányzat köteles gondoskodni 
a településen található szennyvízbekötés 
nélküli ingatlanoknál a háztartási szenny-
víz begyűjtésének szervezéséről és elle-
nőrzéséről. A Képviselő-testület erre írt ki 
pályázatot.

Pályáza   indulás
A témához kapcsolódó információ a 

polgármesteri interjúban található 
a 3. oldalon. 

Javaslat hulladékkezelési közszolgál-
tatási szerződés meghosszabbítására

A város a Zöld Bicske Nonprofi t Kft.-vel 
fennálló szerződése meghosszabbítható 

négy alkalommal 12 havi opciós lehető-
séggel. A jelenlegi jogi szabályozásban és 
gazdasági környezetben nem indokolt köz-
beszerzési eljárás elindítása, ezért a testü-
let egyhangúlag megszavazta a szerződés 
meghosszabbítását.

Javaslat közterület elnevezésre
A Kántor utcáról nyílik egy út, mely 

eddig nem rendelkezett utcanévvel. Az ön-
kormányzati tulajdonú utat az egyik lakos 
kezdeményezésére a Képviselő-testület 
nevezte el. Az utca a bizottság javaslata 
alapján az Apát utca nevet kapta.

Korszerűsíte   vízkorlátozási terv elfo-
gadása

A DMRV Nyrt. megküldte a Korszerű-
sített Vízkorlátozási Tervet testületi elfo-
gadásra. A terv felsorolja a vízkorlátozás 
eseteit, a korlátozás idején az ellátásért 
felelős szervezeteket, azok feladatait, a 
jogszabályi felhatalmazásokat. Tartal-
mazza továbbá a vízkorlátozás fokozatait, 
az azokkal együtt járó korlátozásokat, a 
korlátozás alatt tiltott tevékenységeket, és 
a vízkorlátozás mértékét. 

Együ  működés a nemze  ségi önkor-
mányzatokkal

A helyi önkormányzatnak és a nemze-
tiségi önkormányzatnak együttműködési 
megállapodást kell kötnie a helyiséghasz-
nálatról, a működés feltételeiről, a fel-
adatok ellátásáról. A Képviselő-testület 
2014-ben jogszabály szerint, a nemzetiségi 
önkormányzatokkal megkötötte az együtt-
működési megállapodást, melyet felül kell 
vizsgálni. A nemzetiségi önkormányzatok 
az együttműködésen változtatni nem kí-
vánnak, azt változtatás nélkül fenn kíván-
ják tartani.  

Óvoda intézményvezetői pályáza  ki-
írás

A Telepi Óvoda vezetőjének megbí-
zása 2020. július 31-én jár le, azonban az 
óvodavezető szeretne élni a nők kedvezmé-
nyes nyugdíjba vonulásának lehetőségével. 
Ennek megfelelően a vezetői állásra nyil-
vános pályázatot kell kiírni.

Beruházás a Sportcsarnokban 
Budakalász Város Önkormányzata, a 

Kaláz Kft. és a Dunakanyar Létesítmény-
üzemeltető Kft. (DLÜ Kft.) 2012-ben kö-
tött bérleti szerződést a Sportcsarnokra. A 
DLÜ Kft. új beruházást kíván végrehajtani, 
amely magában foglalja a tetőszigetelést, 
öltöző- és irodahelyiség festést, a világítás 
felújítását, öltözők, irodák és mosdók fel-
újítását, regenerációs helyiség kialakítását. 
A beruházás összértéke bruttó 272.277.394 
Ft. A beruházással kapcsolatban a DLÜ 
Kft. kérte a Testület jóváhagyását.

Beszámolók elfogadása
A polgármester igazgatási hatáskörű 

és a Népjólé   Bizo  ság átruházo   ha-
táskörű döntései

Önkormányzati rendelet alapján a 
polgármester jár el az átmeneti segélyek, 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatások, 
temetési segélyek, valamint az újszülöttek 
támogatása ügyében. Átmeneti segély-
ben 2018-ban 52 fő részesült, rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatásban pedig 21 
gyermek. A temetési segélyt összesen 6 al-
kalommal fi zetett a város. Újszülöttek tá-
mogatását 54 esetben igényelték a szülők. 

Közterület-foglalási, valamint behaj-
tási hozzájárulási ügyekben a pol-
gármesterre átruházott hatáskörű 
döntések

A helyi környezet és természet védel-
méről szóló önkormányzati rendelet alap-
ján és a közterület-használat rendjének 
szabályozásáról szóló rendelet alapján az 
önkormányzati hatósági ügyekben átru-
házott hatáskörében a polgármester jár 
el. A rendeletek a következő eredménnyel 
jártak 2018-ban:

Közterület foglalási engedélyek
A város területén 2018-ban 145, míg 

2017-ben 129 közterület foglalási en-
gedélyt kérelmeztek. Ez kb. 13%-os 
emelkedést jelent. Az engedélyezési eljá-
rások során az Önkormányzat számlájára 
841.966-Ft közterület foglalási díjat fi zet-
tek be a kérelmezők.

Behajtási engedélyek 
A tavalyi évben 178 behajtási hozzá-

járulást adott ki a Hivatal építőanyag be-
szállításával, építési törmelék (konténeres 
hulladék) elszállításával kapcsolatban. A 
behajtást szabályozó rendelet 2018. au-
gusztus 1-én lépett hatályba, előtte az új 
rendelet megalkotásáig nem kellett behaj-
tási engedélyt kérni. A behajtási hozzájá-
rulási eljárások során (öt hónap alatt) az 
Önkormányzat számlájára 10.152.000.-Ft. 
díjbefi zetés történt.

A Településfejlesztési és Környezetvé-
delmi Bizo  ság átruházo   hatáskörű 
döntései

A Bizottság 2018. évben a Képvise-
lő-testület által átruházott hatáskörökben 
az alábbi döntéseket hozta:

A TKB „Szép kert, gondozott környezet” 
című pályázaton kilenc pályázó kertjét dí-
jazta.

A bizottság a település területén lévő 
helyi védettséget élvező épületek és épít-
mények felújításának támogatására pá-
lyázatot hirdetett meg. A védett épületek 
homlokzatfelújítására az elmúlt évben egy 
pályázat érkezett. A pályázónak a bizottság 
500.000 Ft-os önkormányzati támogatást 
ítélt meg. 

A Képviselő-testület valamennyi hatá-
rozata és az egyes napirendek előterjesz-
tései teljes terjedelemben megtalálhatók 
a város weboldalán a Képviselő-testületi 
ülések és Határozatok menüpontban.
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Elhullott rókatetemet találtak az 
Önkormányzati Rendészek a Budai út 
Budapest felé eső végén. A rendészek 
azonnal értesítették az Önkormány-
zattal szerződésben álló Szalkay Nö-
vényvédelmi Kft.-t. Az állati tetemek 
elszállításával is foglalkozó cég munka-
társai ezt követően egy órán belül elvit-
ték a helyszínről az állatot.

A cég ügyvezetője, Urbán Csaba el-
mondta, hogy az elhullott róka egyes 
kategóriájú (legmagasabb fokozatú) ve-
szélyes hulladéknak minősül. Ebben az 
esetben az eljárási protokollnak megfe-
lelően az állatot az előírt védőfelszerelés-
sel és tárolással Gödöllőre, az átmeneti 

hulladéktárolóba szállították. A róka 
ezt követően a solti fehérjefeldolgózóba 
kerül, ahol égetéssel semmisítik meg 
a tetemet. Az ügyvezető kérdésünkre 
elmondta, hogy az elhullott állatok ve-
szettségét kérésre szokták vizsgáltatni 
akkor, ha ember hozzáért a tetemhez. 
Ebben az esetben ez nem állt fent.

A pórul járt rókát valószínűleg a Bu-
dapest-Budakalász közötti közúton egy 
autó üthette el és az állat az árokig ju-
tott. Megkérdeztük az Önkormányzat 
vadkár elhárítással megbízott vadászát 
is a rókák életterének bővüléséről. A 
szakember elmondta, hogy az állatok 
valóban egyre közelebb merészkednek 
a lakott területekhez. Az ember közel-
ségét azonban nem keresik. Ha egy állat 
túlzottan barátságos, az mindenképpen 
gyanús jel, ahogyan a habzó száj és a fur-
csa tekintet is. Ezek a jelek veszettségre 
utalnak, így mindenképpen kerüljük az 
állatot és hívjunk segítséget.

Változatos természeti adottságai kö-
zött Budakalász vizes élőhelyekkel is 
rendelkezik. Az Omszk-tó és a patakok 
közelében nádasokat is találunk. Ezeket 
a területeket fontos szakszerűen kezelni.

A nád élőhelye a vizek partmenti 
területei, a lápos, mocsaras területek. 
Ökológiailag fontos szerepe van, ugyan-

akkor élőhelyének elmocsarasodásához 
is hozzájárulhat, így az ellenőrzött nád-
vágás hasznos. Ennek egyik feltétele a 
jó erős fagy, ami kemény jégpáncélt hoz 
magával a vizeken.

Így most a hideg időben levágták a 
nádat a Cserkészgrund mögötti terüle-
ten az önkormányzati zöldkarbantartók, 
akik télen is sok hasznos munkát végez-
nek. A keletkezett zöldhulladékot külön 
összegyűjtve szállítják el. Az ökológiai 
egyensúly fennmaradása érdekében a 
nádas egy része érintetlenül maradt.

Az Omszk-tónál és a patakok mellett 
az időjárás függvényében szintén rend-
szeresen elvégzik a nád vágását.

Elhullo   róka az árokban

Nádvágással a rendeze  ségért

Építkezések alkalmával vetődik fel 
gyakran a kérdés a csapadékvíz elve-
zetéssel kapcsolatban. Szeretnénk erre 
vonatkozóan többféle gazdaságos, kör-
nyezetbarát és szabályos módszert be-
mutatni. Hasznos tudni emellett, hogy 
kormányrendelet is előírja, hogy telken 
belül kell kezelni az ingatlanon keletkezett 
csapadékot és azt közterületre kivezetni 
nem szabad.

Az egyik engedélyezett mód a szik-
kasztás. Itt fontos szempont, hogy az ál-
lékonyságot ne veszélyeztesse a módszer, 
azaz a ház fala, a szomszéd kerítése stabil 
maradjon, ne süllyedjen meg a talaj. A 
módszer lényege, hogy a gyökérzónában 
lefektetnek egy perforált csőrendszert, az 
apró lukakon kifolyik a talajba a víz, majd 
ezt beborítják geotextíliával, hogy ne mo-
sódjon bele a föld. A kialakításhoz min-
denképp kérjük szakemberek véleményét!

Másik lehetőség a telken belüli tárolás 
módszere. Az év során jelentős mennyi-
ségű esővíz gyűjthető össze, ezt pedig ér-
demes locsolásra használni. Mindenképp 
gazdaságosabb, mint csapvízzel öntözni 
és a növények számára is kedvezőbb. 
Az esővíz lágy víz, ami öntözésnél azért 
előnyös, mert a vízkő nem rakódik ki a 
levelek felületére. Létrehozhatunk túlfo-
lyóval rendelkező ún. hibrid tárolót, így a 
felesleget azonnal el is szikkasztja a rend-
szer. A tartályra akár napelemmel mű-
ködtetett szivattyút is lehet telepíteni, így 
még tovább csökkenthetjük a felhasznált 
energia mennyiségét. Több ezer literes 
tároló szerkezetek is léteznek, melyeknek 
használatát nem kötik engedélyhez. A ha-
sonló csapadékvíz tároló rendszereket a 
kertépítés, tereprendezés előtt érdemes 
kialakítani.

A fent felsoroltak mindenképp környe-
zetbarát és öko-tudatos megoldások, töre-
kedjünk ezekre!

Április 1. és november 30. között 
minden első és harmadik szombatot 
követő hétfőn és kedden: ahol hétfőn 
gyűjtik a vegyes hulladékot, ott a zöld-
hulladékot kedden, és fordítva. (A mat-
rica felragasztható bármilyen 120 literes 

zsákra, 1 méternél rövidebb, 0,5 méter-
nél nem nagyobb átmérőjű, szorosan 
összekötött gallykötegre, vagy a zsákot 
árusító helyen a Hulladékudvarban, 
zöldhulladékos zsákra cserélhető.)

Zöldhulladék szállítás

Zöld ZónaZöld hírek 

Csapadékvíz elvezetés 
okosan
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ÁLLÁS

Álláslehetőségek a város intézményeiben:

•  védőnő – Budakalász Város Önkormányzata
•  konyhai dolgozó – Kalász Suli Általános Iskola
•  konyhai kisegítő – Szentistvántelepi Általános Iskola
•  takarító – Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár
•  kertész-karbantartó – Budakalászi Polgármesteri Hivatal

További információ a budakalasz.hu oldalon az állások menüpont alatt 
található.

Már több mint négyezren követik közösségi oldalunkat

Immár ötéves tartalmas múltra te-
kinthet vissza Budakalász Hivatalos Kö-
zösségi Oldala. A kommunikációs felület 
azzal a küldetéssel jött létre, hogy aktu-
ális, friss és közérdekű helyi informá-
ciókat nyújtson a város lakói számára. 
Interaktivitása révén folyamatosan ér-

keznek hozzászólások, vélemények nap, 
mint nap. 

Oldalunkon intenzív hírközlést vég-
zünk, naponta három-négy városi hírt 
jelenítünk meg. Jelentkezünk riportok-
kal, képes beszámolókkal, videókkal, 
helyi vonatkozású témákban. A paletta 
széles: önkormányzati, közéleti, zöld, 
rendészeti, sport, oktatási, egészség-
ügyi és egyházi hírekről értesülhetnek 
nálunk. Fontosnak tartjuk, hogy a lakó-
helyükön zajló eseményekről a polgárok 
mielőbb, első kézből, hiteles formában 
értesüljenek. 

Az információáramlást emellett más 
városi közösségi oldalak is támogatják. 

A polgármesteri hatáskörű témákról, 
döntésekről Rogán László saját oldalán 
számol be. Rendészeti eseményekről a 
Budakalászi Önkormányzati Rendészet 
új felületén olvashatnak. Szép budaka-
lászi fotóikat a Szép Otthonunk Buda-
kalász fotócsoportban oszthatnak meg 
egymással az érdeklődők. Így mindenki 
megtalálja a maga érdeklődésének meg-
felelő közösségi felületet.

A Budakalász Hivatalos Közösségi 
Oldalának jelenleg mintegy 4.100 kö-
vetője van. Arra biztatunk mindenkit, 
hogy csatlakozzon a városi online közös-
séghez, hogy minden helyi hírről azon-
nal értesülhessen!

Járhatóak voltak az utak a hóban 

Az elmúlt hetek során városunk-
ban többször előfordult erőteljes ha-
vazás, ónos eső és fagy egyaránt. A hó 
nem maradt meg ugyan hosszú ideig, 
de annál több munkát adott a síkos-
ságmentesítésben. Mind a Közút Zrt. 
kezelésébe tartozó utaknál, mind pedig 
a város saját útjain a munkálatok a ha-
vazás kezdetén és a fagy beállta előtt el-

kezdődtek. Prioritást a gyűjtő- és a nagy 
lejtésű utak kaptak. Emellett a Hivatal 
munkatársai folyamatosan pótolták a 
város több pontján elhelyezett sótároló 
edényekben a síkosságmentesítő anya-
got. Sajnos a felhívás ellenére nem min-
denhol álltak be az autókkal az udvarra. 
Ezeken a helyeken a munkagépek csak 
többszöri próbálkozás után tudták elvé-
gezni a munkát. 

Két alkalommal kisebb baleset is elő-
fordult. A Felsővár utcában egy reggel 
egy ideig nem lehetett közlekedni, mivel 
egy autó megcsúszott és keresztbe for-
dult. A Hegyalja utcában egy gépkocsi 
vezetője nem az útviszonyoknak meg-
felelően haladt és a vízelvezető árokba 
csúszott. Szerencsére személyi sérülés 
egyik esetben sem történt.

A kommunális adófizetési kö-
telezettség Budakalász kül- és bel-
területén minden magánszemély 
ingatlantulajdonos részére kötelező. 
A kommunális adó rendjét és mérté-
két szabályozó önkormányzati rende-
let a város honlapján megtalálható.  

A Budakalászi Polgármesteri 
Hivatal szeretne lehetőséget adni 
önkéntes, utólagos kommunális adó-
bevallásra minden olyan adóalany 
számára, akiknek ezt bármely okból 
idáig még nem volt módja megtenni. 
Az önkéntes, utólagos kom-
munális adóbevallás azért elő-
nyös, mert 2019. március 31-ig 
mulasztási bírság és késedelmi 
kamat mentesen megtehető. 
Ehhez a város honlapján (budaka-
lasz.hu) az adóügyi nyomtatványo-
kat kell letölteni és benyújtani. A 
bevallással kapcsolatosan felmerülő 
kérdéseiket a Hivatal Adó Osztálya 
ügyfélfogadási időben személyesen és 
telefonon keresztül is megválaszolja. 
Lehetőség van továbbá az info@bu-
dakalasz.hu e-mail címen kérdéseket 
feltenni, amelyekre szintén elektro-
nikus úton soron kívül válaszolunk. 
Minden érintettet kérünk, hogy éljen 
a lehetőséggel! Együttműködésüket 
ezúton is megköszönjük!

Felhívás önkéntes, 
utólagos kommunális 
adóbevallásra

Önkormányza   hírek



XIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM    2019. JANUÁR 
14. 7

„BUDAKALÁSZ  DÍSZPOLGÁRA”  díj
adományozható annak a személynek, aki kiemelkedően jelen-
tős munkájával, vagy egész életművével mind a városon belül, 
mind pedig országosan, vagy nemzetközi viszonylatban olyan 
általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a település 
jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi 
magatartása miatt köztiszteletben áll.  A díszpolgári címmel 
díszoklevél és emlékplakett jár. A díj átadására az augusztus 
20-i ünnepségen kerül sor.

„BUDAKALÁSZÉRT   EMLÉKÉREM”  díj
adományozható azoknak a személyeknek, személyek csoport-
jának, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik vagy 
amelyek a város fejlesztésében, társadalmi, szociális, kul-
turális és gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedően 
hasznos munkát végeztek, és ennek révén a település értékeit 
növelő, maradandó eredményeket értek el. Az emlékérem 
mellé díszoklevél és emlékplakett jár. A díj átadására az au-
gusztus 20-i ünnepségen kerül sor.

„dr. MILOSEVITS PÉTERNÉ” BUDAKALÁSZ  KÖZOKTATÁSÁ-
ÉRT díj
annak a személynek adható, aki a város köznevelése minő-
ségi színvonalának emelésében elméleti vagy gyakorlati tevé-
kenységével járult hozzá, vagy a budakalászi köznevelés terén 
egyéb módon maradandót alkotott. Az emlékérem mellé dísz-
oklevél és emlékplakett jár. A díj átadására a városi Pedagógus 
napon kerül sor.  

„BUDAKALÁSZ KIVÁLÓ PEDAGÓGUSA” díj
adományozható az önkormányzati és állami fenntartásban 
működő, helyi nevelési, oktatási intézményekben foglalkoz-
tatott óvoda- vagy iskolapedagógusnak, aki kiemelkedő szín-
vonalú oktató-nevelő munkát végez, végzett és eredményesen 
járult hozzá a gyermekek, tanulók képességeinek kibontakoz-
tatásához. A kitüntető címhez díszoklevél és emlékérem jár, a 
díj átadására a városi Pedagógus Napon kerül sor.  

„BUDAKALÁSZ  SPORTJÁÉRT” díj
adományozható annak a személynek, aki a sport terén nyújtott 
kiemelkedő teljesítményével Budakalász hírnevét öregbíti. A 
díjat az a személy kaphatja, aki Budakalász sportéletében a 
helyi sportért kiemelkedő tevékenységet végez vagy végzett. 
Az elismeréshez díszoklevél és emlékplakett jár, a díj átadá-
sára a városi augusztus 20-i ünnepség keretében kerül sor. 

„BUDAKALÁSZI POLGÁROK EGÉSZSÉGÉÉRT” díj
adományozható annak a személynek, aki Budakalászon hosz-
szú ideje, legalább 5 éve az egészségmegőrzés, egészségfejlesz-
tés, a megelőzés és tájékoztatás területén – ideértve a szociális 
ágazatot és a bölcsődei ellátást végzőket is – kifejtett mun-
kássága révén elismerésre méltó tevékenységet végez vagy 
végzett. Az elismeréshez bronzplakett, díszoklevél jár, a díj 
átadására a városi Semmelweis Napon kerül sor.

„KÖZTISZTVISELŐI DÍJ” 
adományozható annak a közigazgatásban dolgozó személy-
nek, aki Budakalászon több éven át kiemelkedő munkát vég-
zett, emelve ezzel a közszolgálati tevékenység színvonalát, és 
általános elismerést vívott ki az ügyfelek és a szolgáltatást 
igénybevevők körében. A díszoklevelet a városi Köztisztviselői 
napon a Polgármester adja át.

„KALÁSZI PAJZS ÉRDEMÉREM” 
adományozható a rendvédelemmel, közbiztonsággal foglal-
kozó és a helyi szinten mértékadó módon feladatot ellátó ál-
lami, önkormányzati, rendvédelmi szerv vagy civil szervezet 
tagjának, illetve civil személyként a rendvédelem és közbiz-
tonság terén kiemelkedőt nyújtó természetes vagy jogi sze-
mélynek. Az elismeréshez díszoklevél és emlékplakett jár, 
a díj átadására a városi augusztus 20-i ünnepség keretében 
kerül sor. 

„BUDAKALÁSZ KULTÚRÁJÁÉRT”  díj
adományozható annak a személynek, aki a társadalom- és 
természettudományok, a kulturális élet, az irodalom, a művé-
szetek (a népzene, a néptánc, a színház, a képző- és iparművé-
szet, az építőművészet, a fi lm- és fotóművészet, kortárs zene, 
tánc) terén művészi színvonalon végzett alkotó tevékenységet, 
a város kulturális életének fejlődéséért végzett kiemelkedő te-
vékenységet, a közművelődés területén több éven keresztül 
maradandó értéket teremtett. Az elismeréshez díszoklevél és 
emlékplakett jár, a díj átadására a városi augusztus 20-i ün-
nepség keretében kerül sor. 

„JÓ TANULÓ, JÓ SPORTOLÓ” díj
az ifjúság testi, szellemi nevelése, fejlesztése érdekében 
egyenlő hangsúlyt fektet a gyermekek tanulmányi és spor-
teredményeinek ösztönzésére. A díjat egy Budakalászon élő, 
és/vagy a város általános iskolájának 5-8. évfolyamán tanuló 
gyermek kapja, aki az aktuális tanévben élen járt a sportban 
és tanulásban egyaránt. A díjjal díszoklevél, bronzplakett és 
30.000 Ft értékű sportszer vásárlási utalvány jár.

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a városi díjak adományozásáról szóló 14/2011.(IV.04.) 
sz. rendelete értelmében az alábbi díjak jelöltjeire kér és vár javaslatokat, jelöléseket:

Az elismerések odaítélésére Budakalász lakosai közül bárki javaslatot tehet. A javaslatokat legkésőbb 2019. már-
cius 22. napjáig, a „Jó tanuló, jó sportoló” díj esetében 2018/2019. tanévet követően 2019. június 30. napjáig lehet 
személyesen vagy postai úton eljuttatni a Budakalászi Polgármesteri Hivatal (2011 Budakalász, Petőfi  tér 1.) ügyfél-
szolgál a tá ra. A javaslatokat a 14/2011.(IV.04.) önkormányzati rendelet 1. számú, illetve a „Jó tanuló, jó sportoló” díj ese-

tében a 2. számú mellékletét képező NYOMTATVÁNYON kell indoklással, méltatással (lega-
lább 1000 karakter) elkészíteni és benyújtani, úgy, hogy az a díjátadásakor alkalmas 
legyen a díjazott érdemeinek ismertetéséhez. Az ajánlást szerkeszthető formában  e-mai-
len (info@budakalasz.hu) is be kell nyújtani. (További információ: www.budakalasz.hu)

Budakalász, 2019. február 6.                                                     Budakalászi Polgármesteri Hivatal

www.budakalasz.hufacebook.com/budakalaszvarosa közösségért!2011 Budakalász, Petőfi tér 1. +36 26 340-266, 340-514 info@budakalasz.hu

Zöld ZónaHIRDETMÉNY
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Kék hírek

Budakalászi kék hírek első kézből

Budakalász Hivatalos Közösségi Ol-
dala mellett most egy új városi kommu-
nikációs csatornát ajánlunk a polgárok 
fi gyelmébe. A felmerülő rendészeti és 
karbantartási esetek azonnali felkutatá-
sát és megoldását követhetik itt nyomon. 
Nap mint nap friss híreket szolgáltatunk 
olyan eseményekkel kapcsolatban, mint 
például útzár, lopás, csőtörés, életmen-
tés, baleset vagy kóbor kutya. A rendé-
szeti hírek mellett a városban előforduló 
esetleges karbantartást igénylő hibák 
feltérképezéséről és korrigálásáról is 
beszámolunk. Interaktív felületünkön 
számos hír jelenik meg és rengeteg hoz-
zászólás érkezik napi rendszerességgel. 
Érdemes követni naprakész friss bejegy-
zéseinket első kézből ezen az oldalon is! 
Elérési címük: facebook.com/budakala-
szirendeszet 

Graffi    a házfalon

A Sport utcai gyárépület utcafronti fa-
lait nemrég sárgára festette tulajdonosa, 
így eltűnt a korábbi csúnya látvány, a sok 
falfi rka. A friss felületen sajnos most újra 
graffi  tik láthatók több helyen is. A látvány 
lehangoló. A kézjegy alapján az „alkotó” 
Hawer, az ő nevével a város más terüle-
tein is rendszeresen lehet találkozni. A 
lakók jelzései alapján a HÉV környékén 
is gyakran „alkot”. Hasonló cselekmé-
nyekkel magántulajdont rongálnak meg, 
így eljárás kezdeményezhető.

Életveszélyes a jégre menni!

Az Önkormányzati Rendészek több 
alkalommal is láttak néhány gyereket 
az Omszk-tó jegén. Korábban is beszá-
moltunk arról, hogy mekkora veszély-
lyel jár mindez. A természetes vizeken 
a legnagyobb hidegben is előfordulnak 
melegvízű befolyások, amelyek miatt 
e részeken a legnagyobb hidegben 
sem alakul ki vastag jégréteg. Kérünk 
minden szülőt, hogy ha korcsolyázni 
szeretnének, a jégpályára vigyék gyer-
mekeiket! Ha a vékony jég a tavon be-
szakad, minimális az esély a túlélésre! 
(Lásd „Búvárok az Omszk-tó jégtáblái 
közt” című cikkünket a 12. oldalon.) 
Mindenki legyen óvatos és a kijelölt pá-
lyán élvezze a jeget! 

Szabályellenes égetés

Szentistvántelepről kért segítséget 
egy lakó, aki közvetlen környezetében, a 
Rózsa utca és a Szegfű utca környékén 
érzett füstöt. Gyanúja szerint valamelyik 
szomszédja tüzelhetett szabályellene-
sen. A lakkozott fafelület égetésekor szú-

rós szag keletkezett, amely elárasztotta a 
bejelentő lakását is. Az Önkormányzati 
Rendészek a helyszínen ellenőrizték a 
bejelentést és azonnal intézkedtek.

Az egészséges levegő mindannyiunk 
érdeke. Ezért döntött úgy az Önkor-
mányzat immár három éve, hogy a kerti 
hulladékok égetését megtiltja. A nem a 
kertből származó anyagok elégetése ma 
Magyarországon bűncselekménynek 
számít, hiszen az elégetett műanyagok, 
lakkozott, festett faanyagok elégeté-
sekor olyan egészségre káros anyagok 
kerülnek a levegőbe, amelyek megrövi-
díthetik az életünket. Ha szúrós, égett 
szagot éreznek, vagy látják, hogy valaki 
a tiltás ellenére éget, jelezzék az Önkor-
mányzati Rendészeknek!

Kidöntö  e az összes pollert

Óriási port kavart a hír, hogy egy 
nyergesvontató nagy értékű kárt oko-
zott nemrég a Budai úton. A fehér te-
herautó hosszú vontatmányával akarta 
bevenni a kanyart a Petőfi  téren a Dam-
janich utca felé. Az ügyben szakértőket 
is megkerestünk, akik elmondták, hogy 
a kamera rögzítette felvételen jól látható 
módon a sofőr túl szűken kanyarodott 
az élelmiszerbolt előtt. 

A vezető nem állt meg és nem jelent-
kezett az ügy kapcsán. Rendszáma alap-
ján a Rendőrség vele szemben eljárást 
kezdeményez. Az okozott kár százezres 
nagyságrendű, személyi sérülés nem 
történt.

Az Önkormányzati Városrendészet 
telefonszámát a továbbiakban is bát-
ran és bizalommal hívhatják, hiszen ők 
a lakosságért dolgoznak.

A telefonszám: +36 (70) 314-6104, 
hívható minden nap 8 és 20 óra között.

Javasoljuk, hogy minden budakalá-
szi mentse el a telefonjában a számot!



XIII. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM    2019. FEBRUÁR 11. 9

Értékvédelem

 Mikor épülhetett ez a villa, Kati? 
Kik éltek itt? 

Az épület eredeti tervrajza 1911-ben 
készült, a következő években épült a ház. 
Édesanyám két nagynénje és férjeik épí-
tették, Hózer Károly és Krausz Károly. 
Két család élt itt, közös ebédlőt és kony-
hát használtak.  A két néni sváb szárma-
zású Szeiler lány volt.  

 Mesélne szüleiről? 
Apukám Ecker Ferenc 1945-ben ke-

rült ide, mint albérlő. Anyukám egyszer 

látogatóba jött a rokonaihoz, így ismer-
kedtek meg a szüleim és 1946-ban össze 
is házasodtak. Anyukám szövőnő volt, 
apám épületasztalos és méhész. A hatal-
mas kertünkben tartottuk a méheket, a 
termelői mézünk ismert volt a faluban. 
Bátyám 1947-ben született, én 1949-ben, 
ide ebbe a házba. A nagynénik halála 
után rengeteget dolgoztak a ház szépíté-
sén a szüleim. 

 Mi az Ön foglalkozása?
Pénzügyi területen dolgoztam, ké-

sőbb, mint női szabó. A családban a 
férfi ak viszont mind asztalosok. Százéves 
bútorokat őrzünk, amiket még a nénikék 
hoztak magukkal költözésükkor. Férjhez 
mentem és Szentendrén éltünk sokáig. 
Apukám halála után költöztünk ide visz-
sza. Lányom Hajnalka és párja újíttatták 
fel a házat. Velük és unokáimmal élek 
most itt.

 Az erre látható vasút sori fáknak 
történetük van. Elmeséli?

A házunk előtti gesztenyefasort édes-
apám 1947-ben ültette, bátyám szüle-
tésének évében. Az iskola oldalán álló 
hársfasort az első világháborús elesett 
hősök tiszteletére telepítették. Ahány 
hősi halott volt, annyi fát ültettek az em-
lékükre. Sajnos ma már kissé megfogyat-
kozott a számuk, mégis öröm erre sétálni 
a százéves öreg hársfák közt.

 Milyen gyerekkori emlékeid 
vannak, Hajni?

Emlékszem, hogy a Vasút soron és 
az Ady Endre utcában búcsút rendeztek 
minden évben Mária napkor. Volt kör-
hinta, céllövölde, mézeskalács, törökméz. 
Ilyenkor felvettük a legszebb ruhánkat és 
úgy sétáltunk oda, ahol mindig kaptunk 
vásárfi át. Szép emlékek ezek.

Mesélő véde   épületek 25.
Vasút sor 36. 

Vendéglátóink Szaniszlóné Ka   és lánya, Dénes Hajnalka a pa  nás Vasút sori 
házban. A tágas belső tereket bejárva beszélgetünk, szidolozo   rézedények, 
százéves farago   bútorok közö  . A ház véde   értékeit képezik az ablakok és 
a homlokzat.

Elkészült a pilisi térséget bemutató 
arculati kézikönyv tervezete. A Telepü-
lésképi Arculati Kézikönyvhöz hasonló-
an a régiós kézikönyv iránymutatást ad 
a térség építészeti értékeiről. 

A kiadvány szerzőinek bemutatóját 
tekintették meg az érdeklődők a Műve-
lődési Házban.

A könyv a Miniszterelnökség hát-
térintézményének, a Lechner Tudásköz-
pontnak a megbízásából készült és a Pilis 
térség 24 települését fogja össze. 

A történelmileg és földrajzilag is egy-
betartozó térség különlegessége, hogy 
a középkori királyi erdő határvonala 
megegyezik a Pilisi Tájvédelmi Körzet 
mai határával. A Pilisi Királyi Erdő Eu-
rópában az egyetlen egységes állapotban 
megmaradt királyi erdőbirtok. Nem vé-
letlen, hogy a régió a világörökség váro-

mányosai között szerepel.
Ezen terület építészeti karakterének 

megfogalmazására vállalkozott a most 
elkészült Építészeti Tájegységi Arcula-
ti Kézikönyv, az ÉTAK. A kiadványban 
mind az egyezőségeket, mind a külön-
bözőségeket megtaláljuk. A könyv be-
mutatja a különböző lakóhelyek jelleg-
zetességeit, például a hegyi vagy a városi 
építészet jellemzőit. A magánépületek 
mellett a középületekre, ipari épületekre 
is iránymutatást ad. Napjaink praktikus 
kérdéseit is tárgyalja, így például a nape-
lemek vagy a parabolaantennák elhelye-
zését. Emellett az épületfelújításban is 
szeretne segítséget nyújtani. Ötleteket ad 
a kockaházak vagy a nagy méretű házak 
felújítására.

A közterületek kialakításához is sok jó 
példát mutat be.

A kiadvány hamarosan honlapunkon 
is megtekinthető.

A  végleges kézikönyvet 2019. 
február 26-án  ünnepélyes konfe-
rencia és kiállítás keretében mu-
tatják be szerzők a Művelődési 
Házban 9 órai kezdettel. A szerve-
zők érdekes előadásokkal várják 
az érdeklődőket.

Elkészült a régiós arcula   kézikönyv
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Építészet

23 év után búcsúzik főépítészi 
posztjától Turi A   la 

Több, mint két évtizede tisztelt meg 
Budakalász Képviselő-testülete, amikor 
rám bízta a falu főépítészi feladatait, 
tapasztalva a Faluház közönség sike-
rét és értékelve az építés alatt kifejtett 
erőfeszítésemet. 1996-ban még jóval 
kevesebb településnek – és még keve-
sebb falunak – volt olyan vezetése, akik 
fontosnak tartották a település karak-
terének megtartását, helyreállítását, 
az agglomerációban kikerülhetetlen 
épített környezeti változások kulturált 
mederbe terelését. A megtisztelő felké-
rést egy feltétellel vállaltam: ha tervez-
hetek Budakalászon és több műfajban 
megmutathatom, miként gondolom 
a település fejlesztését, arculatát, ka-
rakterét alakítani. Makovecz Imre ta-
nítványként és közeli munkatársaként 
nem is gondolhattam ezt másképp, mint 
a megmaradt – sokszor csak torzókban 
átsejlő – értékek újraélesztésével, óva-
tos átértelmezésével. Olyan épületekkel, 
közterületekkel, melyeket az arra sétáló 
természetesnek, magától érthetőnek ér-
zékel, egy százéves folyamat organikus 
részeként fog fel, ugyanakkor megáll-
va, tüzetesebben megvizsgálva érzékeli 
annak mai voltát. Helyes – a helyből 
fakadó, a Genius Loci kisugárzását hir-
dető – és korszerű – azaz a mai kornak, 

igénynek, technológiának – megfelelő, 
teremtő alázattal készült művekkel kí-
vántam példát mutatni mind a település 
polgárainak, mind az építész szakmá-
nak. 

A húsz év alatt ebben nem alkudtam, 
ugyanakkor számos kompromisszumot 
kötöttem annak érdekében, hogy mind 
az építtető Gazda – legyen az család, 
vállalkozó, vagy maga az Önkormány-
zat – minőségben, maradandót alkotva 
el tudja készíteni beruházását és a tele-
pülés közössége is természetes elemnek 
ítélje az alkotást. Kis dolgokkal kezdtem 
– és nem egyedül, mindig egy lelkes cso-
port tagjaként – mert meggyőződésem 
volt, s ma is az, hogy nincsenek igazán 
kis dolgok: egy útszéli kereszt a telepü-
lés elején, egy beköszönő tábla, kút a Já-
nos utcában vagy egy krumplitárolónak 
használt Úrnapi kápolna megmentése 
ugyanolyan fontos a léleknek, a helyi-
dentitás éltetésének, mint egy üzemépü-
let, lakóház együttes vagy középület 
vagy a városháza felújítása. 

Egy kicsiny hely, ahol megnyilvánul 
a rend, a kultúra, s mely mellett elha-
ladva vagy netán megállva emelkedik 
a szem horizontja, tágul a mellkas, s a 
szellem friss levegője szökik a tüdőbe. 
Most már elárulhatom: ez volt a lényeg, 
a kimondhatatlan érzés, az otthonosság 

hangulata – és nem a házak vagy terü-
letek. Azok „csak" eszközök, a millió szó, 
akarat, energiaráfordítás mellett az 
egész a közösségépítésért volt, mert nem 
ér semmit a szép város, az éltető hagyo-
mány, a csinos ház, ha nincs benne élő 
közösség. Ezért készültek példát mutató 
szándékkal a lakhatás különböző váll-
fajait megmutató beépítések, épületek 
– társasház a Szentendrei úton, sorház 
a Mályva utcában, „városi" házak a tó-
parton és számos családi ház –, hogy 
a látható, tapintható valóság legyen a 
mérték. Jó vagy rossz, ennek eldöntése 
a közösség dolga: kaptam érte hideget 
és meleget, de ez így természetes.

Sokakkal dolgoztam együtt, s oldot-
tunk meg közös akarattal, jól szerve-
zett munkával, a belátható jobb jövő 
egy fix pontjára szegezve tekintetünket 
megoldhatatlannak tűnő feladatokat, s 
megtapasztalhattuk, hogy ahol kevés a 
gondolat vagy akarat a partnerek ré-
széről, ott nekünk kell azt szelíden pó-
tolni, hogy ne sértsük meg önérzetüket. 

Lehetetlennek tűnt, hogy egy mul-
ti kereskedelmi cég helyi kővel borítsa 
fémdoboza bejáratát, hogy előnevelt 
és igényes növényzettel, fenntartható 
öntözőrendszerrel telepítse környeze-
tét, hogy egy gyorsforgalmi út primitív 
gerenda hídja kapuzat legyen, hogy egy 
kis, elhanyagolt utca a lakók közös aka-
ratával újuljon meg, s ott legyen pad, 
szemetes, fa és virág, ahová szeretnék. 
Ezt ma tudományosan közösségi terve-
zésnek hívják, akkor mi egyszerűen csak 
csináltuk, mert így tartottuk helyesnek. 

Turi Attila főépítész 1996 óta egy kis megszakítással tele-
pülésünk főépítésze. Ez idő alatt jelentős energiabefek-
tetéssel sikerült a település hagyományos, egységes képét 
megőrizni, az épületek Budakalászra jellemző megjelenését 
kialakítani annak ellenére, hogy a közelmúlt építési kultú-
rája, az épített környezettel kapcsolatos közízlés nem ked-
vezett e folyamatnak. Turi Attila óriási elhivatottságának, 
szakmai tapasztalatának, felkészültségének és szellemisé-
gének köszönhető Budakalász mai kisvárosi, hagyományo-
kat tisztelő, ugyanakkor az újat, az ideillőt befogadó képe. 
A főépítész most több évtizedes működése után kérelmezte 
tisztsége alóli felmentését. Elköszönő levelében az elmúlt 
két évtized munkáját foglalja össze: 

Tisztelt Polgármester Úr!
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A Magyar Művészeti Akadémia 
(MMA) Építőművészeti Tagoza-
ta hat éve hirdet pályázatot fiatal 
építészek számára, valamely föld-
rajzi terület élhető, közösségépítő 
hasznosítására. A legutóbbi kiírás 
Budakalász egyik büszkeségéhez, a 
Kálvária dombhoz kapcsolódott és 
a „BUDAKALÁSZ MAGJA – 2018″ 
címet kapta, amely a város számá-
ra igen nagy megtiszteltetést jelent 
és jelentett. 

Fontos tudni, hogy a pályázat egy-
fajta ötletbörze, szellemi torna a fiatal 
építész tehetségek számára, ahova építé-
szeti-tájépítészeti eszközök által megfo-
galmazott javaslatokat nyújthatnak be a 
pályázók. A pályamunkák tartalmát sem 
Budakalász Város Önkormányzata, sem 
a Magyar Művészeti Akadémia nem kap-
csolja lehetséges kivitelezés vagy közvet-
len megvalósítás céljához.

A pályázat győzteseinek járó díjakat a 
közelmúltban adták át, a bíráló bizottság 
elnöke Rogán László polgármester volt. 
A kiírás 27 fiatal csapat fantáziáját moz-
gatta meg és mindannyian időt, energiát 
nem kímélve dolgoztak ki rendkívül kre-
atív és látványos terveket. 

A díjazott pályaműveket bemutató 
kiállítás, az első 10 helyezett tablója és 
makettje február 11-ig tekinthető meg 
a Kós Károly Művelődési Házban. Ha-
marosan az összes pályamunka is meg-
ismerhető lesz egy virtuális kiállítás se-
gítségével, amely néhány napon belül az 
MMA honlapjáról érhető majd el. 

Átadták a 
„Budakalász Magja” 
építésze   
pályázat díjait

Lehetetlennek tűntek ezek, de mégis 
lehetségessé váltak. S mert a való-
ság a legjobb példa követőkre talált. 
Értékfelismerésből, vagy mert ez a 
módi: mindegy, de kezdtek normális, 
a föld színeit mutató családi otthonok 
épülni, rendes, a szimmetria főrend-
szeréből kiinduló, a Kárpát-meden-
cei ar chetípust tükröző házak épülni, 
melyek felül nehezek (vörös cserép) 
és alul könnyűek (világos színűek) 
voltak. Kialakult egy közmegegyezés, 
melyben a feltűnő dolgokat a közösség 
is illetlenségnek élte meg, s ez az élő 
közösség egyik ismérve.

Húszonegy-két év alatt sokat vál-
tozott a világ, s benne Budakalász. 
Faluból város lett, megtartva karak-
terét és fejlesztés-
re váró hiányait 
is. Ezidőben – egy 
egyenletes és irá-
nyított gyarapo-
dással – lakossága 
megduplázódott, 
elsősorban a fővá-
rosból kiköltözők 
révén, köszönhe-
tően a rendezett 
környezetnek is. 
Megváltozott az 
emberek, közös-
ségek egymáshoz 
való viszonya, a 
személyes találko-
zásokról áttevő-
dött egy virtuális térbe, s a személyes 
találkozások is virtuális színezetet 
kaptak. A fél évszázada gazdálkodó 
faluból peremváros lett, ambivalens 
elvárásokkal és egészséges tettvágy-
gyal, természetszeretet és frusztráció 
elegyével fűszerezve. 

Húszonegy-két évvel ezelőtt a pél-
damutatáson, a kultúra tiszteletén 
alapuló főépítészi rendszer volt cél-
ravezető. Nagytiszteletű zsűri doye-
nekkel, példamutató épületekkel. Ma 
a tágabb értelmű, a virtuális térben 
– is – jelenlévő kapcsolattartás a 
domináns, a polgárok az informáci-
órobbanás korában igénylik a belete-
kintést, bevonást – függetlenül annak 
értelmétől. Ez nem rossz vagy jó, egy-
szerűen ilyen a társadalmi környezet, 
ilyenné vált a Világ, vagy ilyenné tet-
tük közösen. Ehhez a feladathoz más-

fajta képességek kellenek, mint ami-
vel én rendelkezem, más hozzáállás 
szükséges: nem elég a példamutatás 
adta tekintély, az állandó megszólí-
tás, kommunikáció szükséges. Erre én 
nem vagyok alkalmas, illetve ponto-
sabban: van, aki ezt nálam sokkal job-
ban képes csinálni, nem lenne helyén-
való elvenni a lehetőséget a várostól, 
hogy kiterjessze kapcsolatát az épített 
környezet alakítás területén. 

A közösségi környezetalakítás az 
elmúlt évtizedekben is sok ember ösz-
szehangolt munkája volt, s kell lennie 
a jövőben is. A számos kiváló ember 
közül, kivel együttműködtem Budaka-
lászon, mellőzve a felsorolást – elke-
rülve azt, hogy akit netán kihagynék  

vagy megsértem 
–, egy személyt 
hadd említsek 
meg: ő Kas-
sai-Szoó Domi-
nika, egykor ta-
nítványom, majd 
m u n k a t á r s a m , 
ma szellemi tár-
sam egy önként 
vállalt külde-
tésben: sajátos 
történelmünk s 
a nagyvilág im-
pulzusaitól ero-
dált Szülőföldünk 
fényének visz-
szaállításában és 

éltetésében. Sok dolgot vittünk végbe 
közösen, mostanság a TAK és térségi 
arculati kézikönyvek jelenleg is folyó 
pilisi munkáját.

Tisztelt Polgármester Úr!
A történet, a közös út íve a Faluház-

tól a város Pro Architectura díjig hú-
zódik és sok munkát, eredményt foglal 
magába. Engedje meg, hogy átadjam 
a főépítészi feladatokat elkötelezett 
kollégámnak, Kassai-Szoó Dominiká-
nak, akit a továbbiakban is – mint ta-
nácsadó, a tervtanács tagja – segíteni 
kívánok, szolgálva a továbbiakban is 
Budakalász közösségét építészeti és 
társadalmi szerepvállalásomból ere-
dő munkámmal. Kérem fogadja bizal-
mába!

Budakalász, 2018. december 12.

Turi Attila Ybl díjas építész 
Magyar Művészeti Akadémia Építőművész tagozatvezetője 

Magyar Építész Kamara alelnöke 
Főépítészi Kollégium Elnökségi tagja 

Pest megyei Építész Kamara Elnökségi tagja

Turi Attila Ybl díjas építész
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ÉpítészetKözélet

Búvárok az Omszk-tó jégtáblái közt

Rendkívüli eseménynek lehettek 
szemtanúi az Omszk parkban sétálók 
nemrég. A metsző hideggel mit sem tö-
rődve a jeges vízbe szakképzett búvárok 
merültek. A Fővárosi Katasztrófavé-
delem Búvár mentőegysége végezte itt 
ismét gyakorlatát, új eszközeiket tesz-
telték. Tevékenységükről, egységük fel-
adatairól, a mentési munka kihívásairól 
Marosvári Csaba búvárt partraszállását 
követően kérdeztük.

 Az ország mely régiójában kap-
nak feladatokat? 

Főként Pest megye területére riasz-
tanak minket, de országosan is kérhetik 
a segítségünket. Mi vagyunk az egyet-
len hivatásos magyar búvárszolgálat, a 
többi szervezet önkéntes alapon műkö-
dik, vagy civil szerveződés.

 Mely esetekhez hívják Önöket?  
Fő tevékenységünk a vízhez köthető 

műszaki mentés, személykeresés, gép-
kocsikiemelés. Jégről mentés is gyakran 

előfordul télen, nemrég kutyát men-
tettünk. Segítséget nyújtunk a rend-
őrségnek is, legyen szó bűntárgy- vagy 
eszközkeresésről. Kutattunk már tele-
font és hangtompítót is. Hajómentés-
nél is dolgoztunk már, lékesedés miatt. 
Máskor egy épületnél az alagsort árasz-
totta el a víz. Hídról mentéshez is riasz-
tanak minket, ha látják, hogy mászik fel 
a hídra valaki, már előre biztosítjuk a 
mentő és a mentendő személyt.

 Életmentés esetén hogyan ala-
kul a sikerek aránya? 

Nehéz vízből életet menteni, hiszen 
csak néhány perc áll rendelkezésre. 
Minket leginkább eltűnt személyhez 
riasztanak, ott már életmentésről nem 
beszélhetünk. Télen több időnk van, 
ilyenkor tudunk inkább életet menteni. 
Itt nem fuldoklásról beszélünk, ha a 
bajba jutott tud kapaszkodni, a kihűlés 
veszélye áll fenn.

 Milyen emlékezetes esetekkel 
találkozott az elmúlt időben? 

Néhány éve a budakalászi bányata-
vaknál novemberben valaki beevezett 
gumicsónakkal a tóra, ám az leeresz-
tett és a férfi  nem tudott kijönni. Éppen 
meg tudtuk menteni. Máskor a budai 
rakpartról hajtott egy nő a Dunába. Itt 
a többi egységgel együtt sikerült időben 
odaérni, kiemeltük a kocsival együtt, 
újraélesztették. A Luppa-tónál nyáron 
történt egy vízbefúlás, mire kiértünk, a 
strand saját búvárai már megtalálták a 
szerencsétlenül járt férfi t.

 Találtak már a víz alatt érdekes 
tárgyakat? 

Az Omszk-tóban hasonló gyakorlato-
zás közben autóra leltünk. Értesítettük 
a rendőrséget, kiderült, hogy a gépkocsi 
lopott volt. Azóta elszállították. Egy vízi-
bicikli viszont mindmáig ott található a 
víz alatt. 

 Hogyan küzdenek meg a beve-
téseken érzékelhető pszichológiai 
nyomással? 

Amennyire lehet, hozzászoktunk. Aki 
nem bírja, az nem is jelentkezik, vagy 
hamar távozik a pályáról. Elhivatott-
ságra van szükség, hasonlóan az egész-
ségügyi területhez. Amikor tűzoltónak 
állunk, elfogadjuk, hogy halottakkal 
és balesetekkel fogunk találkozni. Ha 
trauma ér, pszichológushoz fordulha-
tunk, és folyamatosan szűrnek is min-
ket. Mindenkinek van olyan esete, amit 
soha nem fog elfelejteni.

 A téli balesetmegelőzéssel kap-
csolatban mire hívná fel legin-
kább a fi gyelmet? 

Nyílt vízen korcsolyázni csak a ki-
jelölt helyen szabad, illetve ahol enge-
délyezték. Sokan nem hiszik, de a nyílt 
vizeken előfordulnak meleg befolyások, 
emiatt akármilyen hideg van, ott sosem 
fagy be rendesen a víz. Éppen ez történt 
a Velencei-tavon is, ahol néhány éve a 
mínusz 15 fok ellenére szakadt be egy 
férfi  korcsolyával. Ameddig tudta, törte 
a jeget maga körül, aztán nem bírta to-
vább, meghalt. Kérjük, tartsák be a sza-
bályokat, vigyázzanak testi épségükre! 
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A Lenvirág Táncegyüttes az ország legjobbjai között  

Budakalász méltán büszke nép-
táncosaira, a népzenei és nép-
táncoktatás közel fél évszázados 
hagyományokra tekint itt vissza. 
Legutóbb a Lenvirág Táncegyüttes 
részesült különleges elismerés-

ben: ifjú táncosait meghívták az 
egyik legrangosabb néptáncbemu-
tatóra hazánkban. Az Ifjúsági Nép-
táncantológiára február 23-24-én 
kerül sor Békéscsabán.

A táncegyüttes 44 éve alakult Szabó 
Ferencné Erzsi néni vezetésével. A hosz-
szú évek alatt az együttes számos díjat 
kapott, fellépéseikkel több kontinensen 
is jártak. Az együttest jelenleg Horti 
Réka és Leidinger Dömötör vezetik, 
munkájuknak köszönhetően nagyon 
aktív utánpótlás-nevelés folyik több kor-
osztályos csoportban is. 

A koreográfi át, amely bejutott 2018. 
év legjobbjai közé, Szabó Szilárd és 
Németh Ildikó állították össze, akik a 
táncosok tanításában is segédkeztek, az 
egyik korábbi együttesvezetővel, Markó 
Fruzsinával egyetemben. A „Lobboga-
tás” című előadás egy szakrális népszo-
kást, a Szent Iván-éji tűzugrást jeleníti 
meg. 

Helyben legközelebb február 16-án, 
a Népi Művészetek Éjszakáján talál-
kozhatunk a táncosokkal, a moldvai 
táncházban pedig magunk is bekapcso-
lódhatunk a táncos-zenés mulatságba.  

Szélesebb kínálat, bővített nyitvatartás – nyit a vasbolt

Játék a fellegekben

A város szívében évtizedek óta mű-
ködő vasbolt bérlőváltásáról adtunk 

nemrég hírt. Liptákék boltja 30 év alatt 
fogalommá vált Budakalászon, a hagyo-
mányokat az új bérlők is szeretnék foly-
tatni.

A bérlőváltást megelőzően az Önkor-
mányzat az épületet korszerűsíttette, 
homlokzatát felújíttatta. További fej-
lesztéseket a bérlő végzett. Az árukész-
letet is átvették, emellett szélesítik a 
kínálatot és bővített nyitvatartást is ter-
veznek. Áttekinthetőségre törekednek 

majd. A korábbi tulajdonos házaspár 
beszállítói körét is megadta az új bér-
lőnek és a zárás előtti utolsó hetekben 
betanulni is jártak az üzletbe. Igyekez-
nek újként felelősséggel helytállni és 
megfelelni az elvárásoknak. Először az 
első üzletrészt, a barkácsboltot nyitják 
meg. A hátsó egység is innen lesz meg-
közelíthető, ahol illatszert és vegyi árut 
is vásárolhatnak majd a vevők.

Újabb szabadidős tevékenységgel 
bővül a lehetőségek tárháza az Omszk 
parkban.  Budakalászon a bevásárló-
központok területén 2019 februárjában 
nyitja meg kapuit Magyarország leg-
nagyobb trambulin- és élményparkja, 
amely rengeteg izgalmas játékkal várja 
az aktív kikapcsolódásra vágyó családo-
kat, kicsiket és nagyokat egyaránt. 

  Az élménypark 3.800 m2-nyi terü-
leten nyújt remek kikapcsolódást gye-

rekeknek, felnőtteknek, családoknak 
és baráti társaságoknak. Négyemeletes 
játszóvár, nagy trambulinozó, felraga-
dós fal, csúszdák, kosárcsata ketrec, 
nindzsa pálya, zsúrozási lehetőség, ren-
dezvényterem, csocsó és biliárd, emel-
lett sportolóknak fenntartott, kvalifi kált 
trambulinok várják a vendégeket.

Közélet

Közmeghallgatás
A Német Nemzetiségi Önkormányzat 

2019. február 15-én (pénteken) 18 óra-
kor a Kós Károly Művelődési Házban 
közmeg hallgatást tart.

A Budakalászi Német Nemzetiségi 
Egyesület 18.15-től szervezi éves rendes 
közgyűlését.

Megemlékezés a kitelepítés 73. év-
fordulóján

A kitelepítés évfordulója alkalmából 
2019. február 24-én (vasárnap) 15 óra-
kor megemlékezés lesz a Kalászi temp-
lomban, majd azt követően a kitelepítési 
emlékműnél.

Tisztelettel várjuk a megemlékezőket!

Farsangi Traccsparty
A Kós Károly Művelődési Házban 

2019. március 5-én (húshagyó kedden) 
18 órától zenés farsangi traccspartyt tar-
tunk. Zene: „Trio S” Pilisvörösvár. A be-
lépés díjtalan, a jókedv kötelező!

Nachrichten / Hírek
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Időseink emlékeznek – hallgassuk őket amíg lehet!

Vendégünk 
Dr. Vámos A   la, 
az első szabadon választo   
budakalászi polgármester

„Van, aki ma is 
nagyfőnöknek szólít.”

An  k könyvek, festmények, kézimunka, cse-
répkályha. Meleg o  honában beszélgetünk a 
nagy tudású kutatóval, volt polgármesterrel. 
A házat az élő helyi történelem lengi körül. A 
rendszerváltás éveiben tapasztalható buda-
kalászi poli  kai légkörről, hatalmi viszályok-
ról, az új remények éveiről mesél.

 Kérem, meséljen családjáról 
és arról, hogyan került Budaka-
lászra! 

Budapesten születtem 1939-ben. 
A házunkat saját kezűleg építettem. A 
Belvárosban nőttünk fel mindketten 
feleségemmel, Reischl Gyöngyvérrel, 
aki angol-orosz szakos tanár. Ő két évig 
tanított is a Szentistvántelepi Általános 
Iskolában. Egy régi budakalászi kol-
légám meglátogatása alkalmával sze-
rettünk bele a faluba. Batthyányi utcai 

telkünket 1974-ben vettük meg és két 
év múlva költöztünk ki. Elsőszülött lá-

nyunk ekkor volt egyéves. Később még 
négy gyermekünk született, másodszü-
lött fi unkat nagy szomorúságunkra élet-
tel össze nem egyeztethető szívfejlődési 
rendellenesség miatt elvesztettük. Négy 
lányunk van és büszkén mondhatom, 
hogy 15 unokánk. Gyermekeink közül 
egy teológus, három pedagógus pályára 
lépett. A helyi egyházközösségnek hosz-
szú idő óta vagyunk aktív tagjai. 

 Mi a szakmája?  
Műszaki Egyetemet végeztem, villa-

mosmérnök vagyok. Geofi zikai területen 
dolgoztam sokáig kutatóként. 

 Emlékei szerint milyen légkör 
jellemezte a rendszerváltás idő-
szakát?

Akkor, 1989-ben 1956-hoz hasonló 
nagy lelkesedés lett úrrá az embereken, 
mindenki várt valamit. A temesvári for-
radalom idején, Ceausescu elűzésekor 
a Lenfonó HÉV-megállóba vonultunk 
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ki gyertyát gyújtani. A földtörvényt is 
nagyon várták az emberek, mindenki 
szerette volna az elvesztett ingatlanát 
visszakapni. Ez bizonyos területek ese-
tén nem volt egyszerű, 
mert például a szerbek 
zöldségesföldjéből kavi-
csbánya lett, majd később 
Omszk-tó. Volt, akinek a 
földje a Lenfonó Kultúr-
ház területén terült el, az 
is beépítetté vált. A kár-
pótlás végül csak később 
valósult meg, országos 
szintű rendezéssel.

 Hogyan lett polgármester? 
Tagja voltam a Budakalászi Baráti 

Körnek, melyet a régi moziban alapított 
körülbelül kétszáz fővel Harcsa Lajos, 
későbbi polgármester. A Kalász Újság 

alapítói közt is jelen voltam. Az újság 
üléseit lent tartottuk Pály Tóni éttermé-
ben a Táncsics utcában. Aki számított 
a közéletben, mindenki 
bejárt a szerkesztőségbe. 
Innen ismertem Parlagi 
Endrét, eleinte jó kap-
csolatban voltunk. Ere-
detileg nem akartam a 
választáson indulni.  Ő, 
mint az MDF elnöke kért 
meg erre. Maga nem él-
hetett a lehetőséggel, 
mert akkor indult be a 
vállalkozása és ez kizárta 
a polgármesterséget. Végül 35%-al meg-
nyertem a választást.  

 Milyen tervekkel indult? 
Sok minden várt megvalósításra. Ott 

volt a mostani Művelődési Ház kérdése. 
A kultúrház eredetileg a Lenfonógyáré 
volt, ők bocsátották a falu rendelkezé-
sére, ha kevés volt a férőhely a Pomázi 
úti Művelődési Házban. A Lenfonógyár 
a világháború előtt kb. 1.500 fős üzem 

volt, a Kádár korszakban élte csúcsát, 
ekkortájt 2.500 fős vállalkozásként mű-
ködött, később 200-300 főre apadt a 
munkások száma. Félő volt, hogy eladják 

a kultúrházat ide gennek. 
Mozgalom indult, hogy 
írjon a polgármester kér-
vényt felsőbb szintekre, 
hogy adományozzák az 
épületet a falunak. Ma-
gántulajdonként ez nem 
volt valószerű. Végül 
megvette a település 15 
millió forintért a hozzá-
tartozó sportpályákkal 
együtt. A másik fontos 

dolog az Omszk-tó melletti terület érté-
kesítése volt. Rengeteg ajánlat érkezett, 
végül kialakult a bevásárlóközpont terve 
és áruházat létesített itt a Cora. Szintén 
akkor zajlott Somogyi József szobrász-
művész munkája, a Szent 
István bronzszobor állítása. 
Várhalmi András képviselő és 
Harcsa Lajos kezdeményezte, 
a szervezők közt volt Vígh 
Zoltán, a város későbbi dísz-
polgára is. A szentistvántelepi 
egyházközségi tagok adakozá-
sából és a Szent István Alapít-
vány támogatásával valósult 
meg az elképzelés. Az egész 
Lenfonógyár sorsa is kérdés 
volt, hiszen óriási adósságot halmoztak 
fel. Egy hektáros területet segítettem 
eladni a Schmalhofer Légtechnikai Kft.-
nek, így tartozásaik egy részét e bevétel-

ből törlesztették. Kovács 
Ádámot – a Celladam 
rákellenes szer feltalá-
lóját, ismerősömet – én 
hoztam Budakalászra. 
Kovács mindvégig ki-
tartott amellett, hogy a 
Celladam hatásos és csak 
az orvosi lobbi ellenál-
lása miatt nem futhatott 
be nagyobb karriert.  Ő 
vette meg a gyárat és lett 

belőle Kovács Ádám Művek. 1992-es le-
mondásom után nála dolgoztam tovább, 
mint elméleti fi zikai kutató. Elmondha-
tom, hogy nyugodtabb közegbe kerül-
tem az elkövetkező 16 évre.

 Miért csak két évig volt polgár-
mester? 

Komoly hatalmi harcok folytak, vi-
szályok zajlottak. A képviselő-testület 
koholt vádakkal fegyelmit szervezett 

ellenem, felére akarták csökkenteni a 
fi zetésemet. Kénytelen voltam ügyvédet 
fogadni. Kiderült, hogy az egész eljárás 
jogtalan volt, a képviselő-testület nem 
indíthatott pert a polgármester ellen, 
erre az jogosult, aki őt kinevezte, tehát a 
lakosság. Lemondásomat követően tar-
tottunk egy ülést a lehetséges utódokkal. 
Dr. Liszafeld Gabriella képviselő itt el-
mondta, hogy reméli, bárki lesz az utód, 
ugyanúgy küzd majd a korrupció ellen, 
mint én. Ezután a testület rágalmazá-
sért büntetőeljárást kezdeményezett 
ellene és a Váci Rendőrkapitányságon 
állították elő bűnügyben. Gabriella vas-
tag irathalmazzal igazolta állítását, így a 
rendőrség nem tett végül büntető felje-
lentést. 

 Úgy tudom, egészsége megsíny-
lette ezeket az éveket. 

Nagyon feszült ülések voltak. Az egyik 
után nagyon magas 
lett a vérnyomásom 
-200 körüli-, és be-
vérzett a szemem. 
Több műtéttel pró-
bálták helyreállítani, 
mégis elvesztettem 
fél szememre a látá-
somat. Azóta is na-
gyon vigyáznom kell 
az ép bal szememre. 
Mostanra a vesém 

nem működik, dialízisre járok. Felesé-
gem és családom óriási támaszom.

 Bizonyára fi gyelemmel kíséri az 
utóbbi időben megvalósult helyi 
változásokat. Hogyan értékeli 
mindezt? 

A fellendüléshez kapcsolódó szlogent 
jól kitalálták, az elmúlt években valóban 
komolyan fejlődik a város. 

 Hogyan értékeli a település élén 
eltöltött időszakát? 

Érdekes két év volt, sok mindenbe 
bele lehetett látni. Az árnyoldaltól el-
tekintve jó szívvel emlékszem erre az 
időre, hiszen a csatában is előfordul, 
hogy megsérül a katona. Azt szerettem, 
ha találkozhattam a lakossággal, min-
denki bejöhetett hozzám, elmondhatta 
gondját-baját. A városban kedves visz-
szajelzéseket kapok a mai napig. Elő-
fordult, hogy a kipufogós nem engedte, 
hogy fi zessek, emlékezett rám. Van, aki 
ma is polgármester úrnak, nagyfőnök-
nek szólít.

„Ceausescu elűzé-
sekor a Lenfonó 
HÉV-megállóba 

vonultunk ki 
gyertyát 

gyújtani.”

„Az egyik 
feszült ülés 

után bevérzett 
a szemem és 
fél szememre 

megvakultam.”

„A képviselő-
testület 

koholt vádak-
kal fegyelmit 

szervezett 
ellenem.”
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KözéletRégészet

Budakalász ritka 
régésze   kincsei – 5. 
Római kor 
szakértőnk: 
dr. O  ományi Katalin, Phd. régész

Városunk értékes leletekben gazdag, ezért soroza tunk -
ban az eddig fellelt, helyi régésze   emléket mutatjuk be. 
A római kor bemutatása következik.

Római kor (1–4. század)

A római korban Budakalászon ment 
át a 2. században kőbe épített limes út, 
mely a Duna-parti erődöket, őrtornyo-
kat kötötte össze. Az egykori út É–D 
irányú kavicsos nyomvonala, a dunai 
kisföldeknél még néhány évtizeddel ez-
előtt látható volt. Az út keleti szélénél 
egy hengeres mérföldkő is előkerült a 
szántásból, melyre a korábbi felirat le-
törlése után, Diocletianus császár (284-
305-ig uralkodott) nevét vésték. (A 
mérföldkövek a limes út mentén az Aqu-

incumtól való távolságot mérték.) Egy 
másik mérföldkő a limes út és a Luppa 
csárda melletti őrtorony között félúton 
feküdt, jelezve, hogy itt egy útleágazás 
vitt a Duna-parti őrtoronyhoz.

A Duna-parti őrtorony láncolatának 
maradványait Budakalászon két helyen 
találták meg.  Pusztatemplomnál, a Ba-
rát-patak torkolatánál egy kisebb torony 
állhatott. Maradványai között lovast 
ábrázoló, katonai sírkő töredék maradt 
fenn. A másik őrtorony a Luppa csár-
dánál még ma is látható, bár az újkori 
beépítések eléggé tönkretették. Nagy 
Lajos ásatása 1932–34-ben egy kerítés-
fallal körülvett, négyszögletes őrtornyot 
hozott itt a felszínre. A külső falak mé-
rete 39x39 m, a belsőké 16,33x15,5 m. 
A torony belsejében négy oszlop tartotta 
az emeletet, ahová a bejárat két oldalán 
megtalált lépcső vezetett fel. A pillérek 
által tartott tetőszerkezet a padláson 
felhalmozott gabonával az égés követ-
keztében a torony belsejébe zuhant le, 

ezért az ásatáson mázsaszámra került 
elő a búza, rozs, köles és borsó. Több 
cserépedényben érintetlenül maradt 
meg a gabona. A késő római mázas és 
házi kerámia edényekből egész készle-
teket találtunk itt. Az ásatáson előkerült 
bélyeges téglák tanúsága szerint az őr-
torony I. Valentinianus császár (Kr.u. 
364-375) uralkodása alatt, valószínűleg 
Kr. u. 372 után épült. Túlélte a 380. évi 
limes átszervezést és valószínűleg az 5. 
század eleji barbár támadások egyike 
pusztíthatta el.

A katonaságon kívül civil lakos-
ság is megtelepedett Budakalászon a 
római korban, a Dunától távolabb eső 
részeken. Kisebb tanyaszerű település 
nyomai három helyen fi gyelhetők meg 
(a mai Csajerszka, Középső tanya és 
Gyógynövényipari Kutató Intézet terü-
letén). Ezek kora római, 2. századi kis 
telepek voltak. A Luppa csárdai késő 
római őrtorony alatt is lehetett egy ko-
rábbi, kisebb település a kerámia leletek 
alapján, mely az 1. század végétől a 3. 
század közepéig fennállt.  

A rómaiak által meghonosított új 
településforma, a kőépítkezéses villa 
gazdaság a 2. század második felében/
végén, a markomann háborúk  (a gótok 
vándorlása miatt a markomannok sze-
rettek volna római területre áttelepülni, 
ezt azonban Marcus Aurelius nem en-
gedte) után jelenik meg környékünkön. 
Az itt épült villák egy része talán az ún. 
vicus Vindonianushoz (Több kelta ere-
detű falu neve is ismert: Vicus Vindoni-
anus a mai Békásmegyer helyén, vicus 
Basoretensis a Kiscelli magaslaton fe-
küdt.) tartozott, melynek feliratait Bé-

kásmegyeren találták meg. Név szerint 
8 villatulajdonost ismerünk a vicus (ön-
rendelkezési joggal bíró, kereskedelmi 
központ, nagyobb falutelepülés) terü-
letéről. Talán egyikük Budakalászon la-
kott (Dolina).

Budakalászon a város belterületétől 
nyugatra, a Barát-patak két partján hú-
zódnak sorban ezek a villagazdaságok. 
Dolinán három helyen is kimutathatók 
kőépítkezés nyoma, és hozzá közel, Haj-
manicán (Barát-patak déli partján) is 
állt egy kőépület. Egy nagyobb bennszü-
lött telep gazdasági központja lehetett 
itt a 2–4. század folyamán, mely a 4–5. 
század fordulóján pusztult el. E nagy 
villagazdaság egyes részeit különböző 
időpontokban használták. 

Porticusos villa épületet (bejárat-
nál oszlopcsarnokkal) a patak mindkét 
partján tártak fel, az egyikben freskó 
és terrazzópadló (apróra zúzott kőből, 
téglából és mészből öntött padló) nyo-
mai, a másikhoz apszisos fürdő (félkö-
ríves záródású) helyiség is csatlakozott. 
Ez utóbbi épület virágkora a 4. század 
közepén lehetett. A leletanyagban igen 
sok kormeghatározást segítő érem, terra 
sigilláta (az ókor porcelánja: fényes, vö-
rösre égetett tálak Galliából és a Raj-
na-vidékről), 4. századi mázas edény, 
illetve 4–5. századfordulóra tehető besi-
mított kerámia szerepel. Sashegyi Sán-
dor (műkedvelő régész) az általa feltárt 
épülettől kelet felé agyagnyerő helyeket 
és kemencéket is megfi gyelt. Néhány 
2. századi ezüst dénár alapján elrejtett 
kincsleletet is feltételezett. Az érmek 
Marcus Aurelius császárhoz köthetők 
(161–180-ig uralkodott) a markomann 
háborúk idején rejthették el.

 Egy, a lelőhelyről mélyszántás során 
előkerült sírtábla feliratáról a villagaz-
daság 2. század végi–3. század eleji 
tulajdonosát név szerint is megismer-
hetjük. A sírkövön szereplő halott és 
egyben villa tulajdonos Septimius Avvo. 
A kövön még feleségét és két gyermekét 
is említik név szerint. A család a polgár-
jogát Septimius Severus (Kr.u. 193-211)
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Budakalászi emlékművek

Kárpátok őre szobor

A Sorskerék emlékmű bemutatását 
követően újabb helyszínre kalauzol-
juk olvasóinkat, ezúttal a Lenfonógyári 
HÉV-megálló kis parkjában járunk. Itt 
található a Kárpátok Őre szobor, melyet 
Trianon emlékműként is ismerhetnek. 
Erre naponta elhaladunk, emellett vá-
rosi ünnepségeknek is helyet biztosít 
a kis tér. Így a Nemzeti Összetartozás 
Napján és az adventi ünnepségeken is 
itt emlékeznek és ünnepelnek a városla-
kók. Az emlékművet Budakalász Város 
Önkormányzata állíttatta a békediktá-
tum 90. évfordulóján, 2010. június 4-én. 
A terveket Szczuka Attila készítette, a 
szobor alkotója Horváth-Béres János. 
A talapzatot alkotó kőtömb a budaka-
lászi mészkőbánya ajándéka. A szobor 
előtt kialakított területen térkövekből 
Nagy-Magyarország térképe rajzolódik 
ki, piros jelöléssel az emlékmű korábbi 
és jelenlegi városa – Kolozsvár és Bu-
dakalász – jelenik meg.  Néhai P. Szabó 
Ernő budakalászi publicista is hírt adott 
a szoboravatásról 2010-ben a Magyar 
Nemzetben megjelent cikkében:

„Lezsák Sándor országgyűlési kép-
viselő, az Országgyűlés alelnöke, a 
Nemzeti Fórum elnöke, Wittner Mária 
és Varga István országgyűlési képvi-
selők, valamint Tőkés László püspök, 
európai parlamenti képviselő avatta fel 
Budakalászon a nemzeti összetartozás 
napján A Kárpátok őre szobrot. A mű 
annak a Kolozsvárott felállított alko-
tásnak a másolata, amelyet 1919-ben 
leromboltak. Sok százra tehető azoknak 
az alkotásoknak a száma, amelyeket az 
első világháború után az új hatalom 
megsemmisített az anyaországtól el-

szakított terüle-
teken. Közéjük 
tartozik Kolozs-
vári Szeszák 
Ferenc (1881-
1919) A Kár-
pátok őre című, 
három méter 
magas faszobra 
is ,  amelyet 
1915-ben, Ferenc József születésnapján 
avattak fel a kincses város középpont-
jában, a Deák Ferenc utcában. Az alko-
tás azoknak a székely hősöknek állított 
emléket, akik ezer éven át őrködtek a 
Kárpátok szorosaiban. A rendszervál-
tozás után a kolozsvári lokálpatrióták 
mindent elkövettek, hogy a kocsányos 
tölgyből faragott mű másolatát felál-
líthassák, a román hatóságokkal szem-
ben azonban tehetetlennek bizonyultak. 
Néhány évvel később viszont a magyar 
kormány és a Történelmi Igazságtétel 
Bizottság kezdeményezésére, magán-
személyek támogatásával Horváth-Bé-
res János kaposszerdahelyi fafaragó 
mégis elkészíthette a másolatot, ame-
lyet Szilvásváradon állítottak fel 2002-
ben. A somogyi faragó most felállított 
budakalászi változatánál stilizált ma-
dárszárny alakú tető védi a háromszáz 
éves, lábon elhalt kocsányos tölgyből 
faragott művet.

Hogy éppen Kolozsvári Szeszák 
Ferenc művének másolatát állították 
fel Budakalászon, annak több szem-
pontból is jelentősége van. Nemcsak a 
nemzeti összetartozás érzésének a fon-
tosságára utal, a XX. századi magyar 
művészet elfeledett értékeire is felhívja 

a fi gyelmet, s arra a romboló tevékeny-
ségre is, amely korántsem fejeződött be 
a Trianon, illetve a második világhá-
ború utáni években.

A Kárpátok őre helyére egyébként 
1973-ban került új szobor, a capitoliumi 
farkas, amelyet Róma városa 1921-ben 
ajándékozott Kolozsvárnak, 1994-ben 
azonban ezt is eltávolították, hogy he-
lyet adjon a Memorandisták emlékmű-
vének.

A Kárpátok őre budakalászi ava-
tása alkalmat ad arra, hogy Kolozsvári 
Szeszák Ferenc életműve előtt tiszte-
legjünk. A Budapesten Stróbl Alajos 
növendékeként, majd Párizsban is ta-
nult művész sikeresen szerepelt a kor-
szak kiállításain, szoborpályázatain. 
Fő műve Arany János egész alakos 
szobra, amelyet Nagyszalonta számára 
készített. Maga is részt vett az első vi-
lágháborúban. A fáma nem szól arról, 
hogy betegség vagy harctéri sérülés 
volt-e halálának az oka – az azonban 
szimbolikus jelentőségű, hogy abban az 
évben hunyt el, amikor az új hatalom 
emberei A Kárpátok őrét széthasogat-
ták és tűzre vetették.”

császártól kapta, utónevük, azaz cog-
nomenjük alapján (Avvo, Avva, Atta) a 
bennszülött arisztokrácia tagjai lehet-
tek. 

A feltárt sírkő és egy síroltár töredék 
tanúsága szerint a villa mellett lehetett a 
temető is, néhány szórvány embercsont 
pedig már a csontvázas temetkezésre 
utal.

Budakalász és Békásmegyer határán 

K–Ny irányban hosszan elnyúló hegy 
tetején található egy római kori kőbá-
nya (Berdó bánya). Innen szállíthatták 
Aquincum, illetve Szentendre építkezé-
seihez a kőfaragók legkedveltebb nyers-
anyagát, a budakalászi mészkövet.

A római korból nemcsak a katonai, 
hanem a civil épületek egy része is meg-
érte az 5. századot. A katonai építmé-
nyek közül a Luppa csárdai őrtorony az, 

amelyik az 5. század első harmadában 
pusztult el. Besimított díszítésű kerá-
mia található még a Dolinai villagazda-
ságoknál, így itt is feltehető, hogy a 4-5. 
század fordulóján még lakták az épüle-
tek egy részét. Néhány kézzel formált 
töredék még későbbi, népvándorlás kori 
használatot is jelez itt. 
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 Miért választottad ezt a szak-
mát?   

Szerettem volna gyerekekkel fog-
lalkozni, eredetileg orvosnak, szü-
lésznőnek készültem, majd a Jóisten 
sugallatára lettem védőnő. A pályára 
15 éve kerültem és egyetlen percig sem 
bántam meg. Öröm számomra, hogy 
babákkal foglalkozhatok és megélhetem 
azt, hogyan nő fel egészségben egy kis-
gyerek. 

 Mik a fő feladataid?  
Pályám kezdetén sokkal hangsúlyo-

sabb volt a családlátogatás. Jelenleg a 
sok-sok életkorhoz kötött szűrővizs-
gálat miatt a hangsúly a tanácsadóban 
való találkozásra helyeződik. Munkám 
jelentős részét az önálló védőnői, il-
letve a gyermekorvosokkal közös ta-
nácsadások teszik ki. Hét éves korig 
16 alkalommal jelenik meg nálunk egy 
gyerek szűrésen, emellett havonta talál-
kozunk a csecsemőkkel családlátogatá-
sok során, illetve itt az Egészségházban. 

A nagyobbacskákkal (az ún. kisdedek-
kel) negyedévente van kapcsolatunk. Az 
ő korosztályukból már sokan közösségbe 
járnak. Tanácsadásra érkezve a védőnők 
mellett a gyerekorvosok is konzultálnak 
a szülővel. Ilyenkor elvégezzük a fi zi-

kális vizsgálatot, magasságot és súlyt 
mérünk. Beszélgetünk a helyes táplál-
kozásról, a mozgásfejlődésről, az egész-
séges táplálás szabályairól. Felmérjük a 
család működését és az anya lelkiálla-
potát. Felhívjuk a fi gyelmet arra, hogy 
várandósság és szoptatás alatt az anyu-
kának óriási felelőssége van életmódjá-
nak kialakításakor a csecsemőre nézve. 

A nevelési-oktatási intézményekbe 
évente minimum három alkalommal 
járunk fejtetű szűrést végezni.  Az isko-
lások kétévenkénti szűrővizsgálata is a 
tanácsadóban történik. Ekkor a védőnői 
szűrések mellett az iskolát ellátó orvos is 
megvizsgálja a gyerekeket.

 Milyen tendenciák fi gyelhetők 
meg a mai gyerekek fejlődésében?  

Tapasztalom, hogy egyre több kisgye-
reknél van fejlődési zavar a mozgás- il-
letve beszédfejlődés terén. Mostanában 
emelkedik az autizmus spektrumzavaros 
gyerekek száma. A probléma régebben 
is fennált, csak akkor még egyszerűen 
rossz gyerekként kezelték őket. Nehéz a 
kicsiket szakemberhez irányítani, szűk 
a lehetőség a fi nanszírozott ellátásra. A 
szülők egy része jelentős anyagi forrást 
mozgat meg a gyerekük fejlesztéséért, 
ezt nem mindenki tudja megtenni.

 Milyen nehézségek merülnek fel 
munkád során?  

A szülőkkel megküzdeni sokszor nem 
könnyű, nehezen szakítanak időt a szű-
rővizsgálatokra. Ez a jelenség a rohanó 
világ szüleménye. Nem érzékelik a vé-
dőnői találkozások jelentőségét. Később 
belátják, hogy ha akár egy kisebb látás-, 
hallás- vagy mozgásbeli eltérést is észre-
veszünk időben, az nagyon fontos lépés. 
Ha egy gyerek a látásvizsgálatnál nem 
tudja végigolvasni a táblát, rádöbben 
a szülő, hogy ő ezt otthon talán sosem 
vette volna észre.

 Mi a pályád szépsége?  
Csodás érzés, amikor a hozzám tar-

tozó pocaklakóból iskolás lesz és öröm-
mel köszön rám az utcán. Nekem ők 
nyújtják a feltöltődést, fantasztikus él-
mény ez számomra minden nap.

 Melyek a vezetői feladataid?  
Az Önkormányzattól forrást igénylek, 

költségvetést készítek, megrendelem a 
fogyó anyagokat. A kollégákat terelge-
tem, koordinálom a szakmai munkát, 
a munkáltatói jogokat azonban polgár-
mester úr gyakorolja.   

 Kiknek ajánlanád ezt a hiva-
tást? Milyen kvalitások szüksége-
sek hozzá?  

Gyerekszeretet és nagyfokú empátia 
kell ehhez a pályához. Emellett alázat, 
hogy jól segítsünk, de nem szabad túl-
zottan alárendelődni a problémának. 
Célunk, hogy ha egy szülőnek nehézsége 
van, a mi segítségünkkel, de önerőből 
oldja meg a helyzetet.

Óvodai hírekHivatások, szakmák képviselői Budakalászon 

Slezák Szilvia – védőnő

„Öröm számomra, hogy babákkal fog-
lalkozhatok. Megélhetem azt, hogyan 
nő fel egészségben egy kisgyerek.”

Új sorozatunkban érdekes pályákat szeretnénk 
bemutatni, egy-egy fontos hivatás, különleges 
szakma ismertetésével. A védőnők napi felada-
tai közé pillanthatunk be ezú  al. Slezák Szilvia 
vezető védőnővel beszélgetünk elköteleze  ség-
ről, hivatástudatról, szakmai kihívásokról.
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Közélet

A legkedvesebb 
budakalászi kedvenc 
– téli fotópályázat

A korábbi sikerekre tekintettel 
szerveztük meg téli, havas fotópályáza-
tunkat. A benevezett képeken kedven-
ceiket örökítették meg a versenyzők.  
A télnek nemcsak az emberek, hanem 
a házi kedvencek is örülnek, ezeket az 
élményeket szerettük volna megosztani 
oldalunk közönségével. A felvételek 

ezeket a vidám havas pillanatokat mu-
tatták be. Végül a közönség kimagasló 
fö lénnyel, 370 szavazattal értékelte 
a legjobbnak Ónody Kiss Annamária 
„Indy kutya első találkozása a hóval” 
című fényképét. A hovawart fajtájú 
kölyökkutyus éppen a díj átvételének 
napján volt hét hónapos, így szülinapi 
ajándék volt a nyeremény. A zsűri városi 
ajándéktárggyal jutalmazott továbbá 
minden versenyzőt a hangulatos képek 
beküldéséért. Köszönjük a lelkes rész-
vételt!

„Szép O  honunk Budakalász” 
fotócsoport képei

Madai Balázs

Nagyné Szűcs Anna

Czímer Mihály

Nyitrai Balázs
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Óvodai hírekÓvodai hírek

A végtelenbe és tovább… 

Egész életünket áthatja a játék. A já-
tékok szeretete. Vajon elgondolkodtunk 
már azon, mit csinálnak a játékok az 
óvodában, mikor lekapcsolja Erzsi néni 
a villanyt, és ráfordítja kívülről a zárban 
a kulcsot? 

Életre kelnek és boldogan elkezdenek 
várat építeni a kockák magukból, a babák 
levetkőztetik és felöltöztetik egymást, a 
bábok meseelőadást tartanak, az autók 
meg föl-alá gurulgatnak és tülkölnek? 
A tornateremben minden este 30 labda 
pattogtatja magát és a tollak, ceruzák 
készítik azt a sok színes rajzot, amiknek 
másnap nincs gazdája? Vagy mást csinál-
nak? Egymást dobálják a labdák, a babák 
veszekednek, a mackó pedig  panaszko-
dik, mert Józsika megint beletörölte az 
orrát alvás alatt? 

Mi történik a szétszedett, eltört já-
tékokkal, ők felfalják a többieket? Vagy 
Bálint bácsi asztalán megpróbálják egy-
mást újra összerakni, megszerelni, hogy 
ne kelljen egész éjszaka félni, fázni, dide-
regni?

Bármi lehetséges. Kicsi gyerekként 
is szerettük volna megfejteni, vajon mit 
csinálnak a játékok, amikor kis gazdáik, 
Andi, Kató, Gergő nem játszik velük. Mit 

érezhetnek kedvenc játékaink, mikor 
már nem Thomas,  gőzmozdony a menő, 
hanem a Star Wars, és anya egy hatalmas 
új Yoda mesterrel lep meg minket szüli-
napunkon.  Szomorúak, vagy befogadják 
és új barátként üdvözlik a jövevényt? No 
és Thomas? Ő a láda mélyére kerül?

Nagyon szeretnénk tudni. Egyszer biz-
tos ott alszunk az oviban és meglessük.  
Vajon észrevesznek? Meg se mozdulnak 
majd? Vagy megmozdulnak és akkor mi 
fogunk megijedni és kiabálni? – Anya, 
élnek a játékok… segítség…

Mi van akkor, ha nem történik 
semmi? Ha nem kelnek életre a játékok, 
csak ülnek a polcon  és nem csinálnak 
semmit? Nem, az nem lehet. Nekik is kell 
külön élet, mint a meseszereplőknek. Biz-
tos, hogy élnek a játékok! 

Az is biztos, hogy a mesénk után 
minden felnőttnek kedve lesz elővenni 
öreg maciját és jól megölelgetni. Leülni a 
szőnyegre és tologatni a régi Zaporozsec 
matchboxot, miután megszabadult a rá-
ragadt pókhálótól. Újra jó lesz gyereknek 
lenni és bocsánatot kérni a műtéten át-
esett, lekopaszított régi babájától.  

Mert gyereknek lenni jó. Mert az a 
jó, ha életünket áthatja a játék, a játékok 
szeretete, a gondoskodás, az összetarto-
zás. Mert mindenkinek van egy sosem 
feledett játéka. 

Toy story: február 28. március 
1., 17.00, Művelődési Ház nagy-
terme

Teca óvónéni (Katica csoport)

Téli örömök az oviban

A tél fehér, csillogó világa mindig el-
varázsolja a gyerekeket.  

Idén szerencsénk volt, elég sokszor 
esett a hó, sokszor láttunk zúzmarát a 
fákon, deres oviudvaron vizsgálódhat-
tunk, törögethettük a jégcsapokat, lehe-
tett szánkózni, meg hóembert építeni az 
udvaron, annál nagyobb mulatság nem is 
kell egy gyereknek.

 Ezekre az izgalmas játékokra idén 
januárban bizony többször is volt lehető-
ségünk. A hosszú téli szünet után is köny-
nyebben ment a visszaszokás az óvodai 
életbe, köszönhetően a tél varázsának. 
Ha csalódottak is voltak a gyerekek, mert 
nem állt össze a hó, hiszen túl porhanyó 
volt, a szánkó nagyon hamar megvigasz-
talta őket. Márpedig 3-4 szánkó mindig 
akadt a bejáratnál, köszönet érte a szü-

lőknek, akik havas napokon behozták 
a szánkókat. Érdekes módon ilyenkor 
minden gyerek rendkívül önzetlenné 
vált, és szívesen húzták-tolták többen is 
a társaikat, időnként felcserélve a szere-
peket. A szánkón pedig egyébként egy-
mással keveset játszó gyerekek is nagy 
barátok lettek, és nemegyszer hárman, 
négyen szorongtak egymás mögött egy 
szánkón, míg 2-3 társuk húzta őket ke-
resztbe-kasul az udvaron. Kijelenthetem, 
hogy a szánkó az egyik legjobb közösség 
kovácsoló eszközünk az óvodában. Öröm 
volt őket nézni.

Máskor sikerült hóembereket is építe-
nünk. Készültek kicsik és nagyok, álltak 
sorban egymás mellett daliásan, nagy 
barátságban, pont úgy, ahogy a gyere-
kek közösen hordták hozzá vödörszám a 
havat, hengergették, formázták, mit sem 
törődve a hideggel. Melyikünk ne emlé-
kezne még arra, milyen belehemperedni 
a hóba, és hóangyalkákat készíteni ka-
cagva? Szóval, kedves felnőttek! Ha reg-
gel bosszankodva néztek ki az ablakon, 
mert megint hó van, latyakos minden, 
csúszik az út, araszoltok a dugóban...jus-
son eszetekbe, hogy ez mekkora öröm a 
gyerekeknek!

Mayer Adrien

 NYITNIKÉK ÓVODA

 TELEPI ÓVODA

Iskolai hírek

 KALÁSZ SULI

Program a sajátos nevelési 
igényű gyerekek segítésére 

Iskolánk részt vesz a „Csillagbusz Inklú-
ziós Intervenciós Program” hatásvizsgála-
tában. A kutatást az MTA-ELTE Autizmus 
Szakmódszertani Kutatócsoport munkatár-
sai végzik.

A kutatási feltételek alapján a 3.c osztály 
vesz részt a programban. Az osztály szülői 
közösségének beleegyezésével, Simon Judit 
és Tarcsiné Duró Edit tanítók vállalták 
a program levezénylését Siposné Balogh 
Anna gyógypedagógus koordinálásával.  

A „Csillagbusz” program a sajátos ne-
velési igényű tanulók beilleszkedését, az 
osztályközösségek formálását szeretné 
megtámogatni gyakorlati ismeretek és esz-
közök átadásával.

Bízunk benne, hogy olyan ismeretet si-
kerül elsajátítanunk és kipróbálnunk a ku-
tatás keretében, amivel az iskolánkba járó 
autizmus spektrum zavarban és egyéb sajá-
tos nevelési igényben érintett tanulóink szá-
mára megkönnyíthető a kortárs közösségbe 
való beilleszkedés, a többi tanuló számára 
pedig stratégiát, segítséget nyújt az érintett 
tanulók elfogadásához.

Integráló iskolaként szerencsésnek 
mondhatjuk magunkat, hogy lehetőségünk 
van részt venni a „Csillagbusz” program-
ban.

 SZENTISTVÁNTELEPI ISKOLA

Bár a karbantartási, felújítási felada-
tokat jellemzően nem a téli hónapokban 
szokás elvégezni, iskolánkban a téli szünet 
idején mégis komoly munkálatok kezdőd-
tek. Iskolánk fenntartója, a Váci Tanke-
rületi Központ jelentős értékű vizesblokk 
felújítást engedélyezett, illetve a fenntartó 
támogatásával és Lukács Attila, Czabai Fe-
renc, valamint Fodor József budakalászi 
vállalkozók segítségével az iskola titkársága 
és az igazgatói iroda több mint öt év után 
visszaköltözhetett a főépületbe. 

Az irodák a jelentősen megnövekedett 
tanulólétszám miatt 2013 nyarán költöz-
tek ki a Budakalász Város Önkormányzata 
által felajánlott és felújított konténerekbe. 
Az iroda helyén akkor egy kis alapterületű 
tantermet tudtunk kialakítani. A főépület 
tavaly augusztusban átadott bővítése lehe-
tővé tette, hogy a korábbi tanterem helyén 
újra kialakítsuk az irodák helyét. 

A főépület földszinti mosdói a téli szü-
netben megkezdett munkálatoknak kö-
szönhetően teljes átalakításon mennek 
keresztül. A fi ú és lány mosdó közös fa-
lainak áthelyezésével mindkét nem szá-
mára egy nagyobb kapacitást biztosító, 
igényesen felújított, esztétikus vizesblokk 
áll majd rendelkezésére. 
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Dobogós helyezés országos 
rajzversenyen

Az Országos Széchenyi Könyvtár által 
kiírt Miniátort Budára! című pályázaton 
iskolánk tanulói is részt vettek. Karsai Lora 
(6. b) munkájával az 5-6. osztályos diákok 
között 3. helyezést ért el. Mátyás királyról 
készített kódexlapját saját korcsoportjában 
több mint 250 beérkezett pályaműből vá-
lasztották ki. A díjat ünnepélyes keretek kö-
zött 2019. január 19-én egy jelmezes bálon 
veheti át Lora. Neki és tanárának, Tőke Fe-
rencnek is szívből gratulálunk!

Havas élmények
Január elején Ausztriában síelt néhány 

diákunk. Kőszegről utaztak naponta a 
szomszéd országba, hogy lecsúszhassanak 
Mönichkirchen leejtőin. Délelőttönként 
Nagy Zsófi a tanárnő és Végh Attila igaz-
gató úr oktatta a gyerekeket a síelésre, dél-
utánonként pedig szabadon csúszkálhattak 
a hóesésben. Esténként közös játékokkal, 
csocsózással, szaunázással töltötték az időt 
a diákok és a családok.

A tábor végén versenyt rendeztek. A cso-
portban voltak olyan gyerekek is, akik idén 
vettek részt először síelésen. A sítáborban 
ők is nagyon jól érezték magukat, élmé-
nyekkel gazdagodtak.

„Nemze   a diákokért”

Petőfi  Sándor 1844 telén írta meg azt a 
művét, amellyel országos ismertséget szer-
zett. A János vitéz népszerűsége megjele-
nése óta (1845-től) töretlen. A Kalász Suli 
ötödikes tanulói is izgatottan készültek ja-
nuár 24-én az elbeszélő költemény színpadi 
változatának megtekintésére, a Nemzeti 
Színházba.

Az előadáson az 5. b és 5. c osztályos ta-
nulók vettek részt a „Nemzeti a diákokért” 
program keretében. A gyerekek Petőfi  alko-
tásával a színházi feldolgozás megtekintése 
előtt a magyarórákon már megismerkedtek.

A mesei motívumokkal átszőtt költe-
mény szövegéhez 1904-ben Kacsóh Pongrác 
írt zenét, majd 1973-ban Jankovics Marcell 
készített rajzfi lmet. Legyen szó dal- vagy 
mesejátékról, egészen biztos, hogy nincs 
olyan magyar ember, aki ne ismerné és sze-
retné Kukoricza Jancsi csodás történetét. 
Az egyszerű, népies tisztaság diákjainkat is 
lenyűgözte. Tanulóink modern, zenés be-

avató színpadi feldolgozást tekintettek meg.

Szép helyezések német nyelvi 
versenyeken

Iskolánk diákjai több kategóriában értek 
el kimagasló eredményt. Száznál is több 
csapat mérte össze tudását.

A Herbst in den DACH-Ländern orszá-
gos levelezős csapatversenyen Junior 1 ka-
tegóriában az 5.c csapata 7. helyezést ért el. 
A csapat tagjai: Schuster Maximiliam, Nagy 
Boglárka, Kovács Lázár, Okányi Csenge. 

Erste Schritte kategóriában az 5.b csa-
pata – Zámbó-Digruber Léna, Mészáros 

Botond, Nagy Márton, Bencze Zoltán – 18. 
helyezett lett.

Az 5.c csapata ebben a kategóriában is 
versenyzett. A diákok – Gregus Mira, Hers-
ics Dorka, Király Gergő és Hornung Villő - a 
25. helyezést érték el.

A gyerekeket Németh Nikolett tanárnő 
készítette fel.

Gratulálunk a szép eredményekhez!

Az év első heteiben még egy jelentős, 
nagyságrendileg tizenöt millió forint ér-
tékű beruházás előkészítésének utolsó 
fázisába érkeztünk. Rogán László polgár-
mester úrral és a Váci Tankerületi Köz-
pont igazgatójával, Verebélyi Ákossal bő 
két évvel ezelőtt megkezdett egyeztetés 
eredményeképpen várhatóan még ebben 
a tanévben elkészül a korábbi gázcsőtörés 
miatt használaton kívül helyezett, majd az 
épületbővítési munkálatok okán elbontott 
aszfaltos sportpálya, azaz a „ketrec” helyén 
az új gumiburkolatú sportpálya. A beru-
házás keretén belül rendezzük a főépület 
északi szárnya és az udvari „lapostetős” 
épület közötti terület csapadékvíz-elvezeté-
sét, kicseréltetjük a sportpálya alatt húzódó 
szennyvízcsatornát, és egységes térburko-
latot kap nem csak a sportpálya környe-
zete, hanem a „B” épület előtti előkert is. A 
sportpálya és környezetének megújításához 
jelentős összeggel járultak hozzá az isko-
lánkba járó gyermekek szüleihez köthető 
vállalkozások és a Szentistvántelepi Iskolá-
ért Alapítvány is. 

Január 10-én a Filharmónia 
Magyarország 2018/2019-es tanévi, 3 
részből álló ifjúsági sorozatának második 
hangversenyén vehettünk részt a budaka-
lászi iskolásokkal, mely a „Mesék az arany 
hangszerek birodalmából” címet viselte. 
A mese „főszereplői” voltak: a trombiták 
(Kresz Richárd és Pálvalfi  Tamás), a kürt 
(Benyus János), a harsona (Sztán Attila) 
és a mély hangú tuba (Bazsinka József). 
A változatos műsorösszeállítás segítségé-
vel az előadók elkalauzoltak bennünket a 
reneszánsz és a barokk zene világába: kép-
zeletben királyi vadászaton, udvari ünnep-
ségeken vehettünk részt, és megszólaltak 
a csatába hívó és királyt üdvözlő fanfárok 
is. Számos érdekességet is megtudhattak 
a gyerekek a hangszerek történetéről és 
működéséről.

A Zeneiskola Alapítványának jóvoltá-
ból a Szentistvántelepi Általános Iskola 1.a 
és 1.c osztálya ingyen élvezhette az előa-
dást.

Január 29-én, kedden a Dankó Rádió 
– melynek csatorna igazgatója Eredics 
Gábor, egykori igazgatónk – Jó reggelt 
kívánok! c. műsorának élő közvetítése a 
Kalász Művészeti Iskolából szólt. A műsor-
ban felléptek és iskolánk életét bemutatták 
növendékeink és tanáraink. 
Előzetes: 

2019. február 18-án, hétfőn és 21-én, 
csütörtökön 17 órakor Kamarazenei záró-
hangversenyeken hallhatjuk a növendé-
kekből álló kisebb kamaracsoportjainkat 
és nagyobb együtteseinket. 

Az ifjúsági bérlet harmadik – utolsó 
– koncertje február 27-én (szerdán) dé-
lelőtt 9 órakor lesz „Népzenei kalandok” 
címmel, a Retno együttes előadásában, 
amelyen közel 20 népi hangszer kerül 
bemutatásra, és – igazodva iskolánk pe-
dagógiai programjához – a népzene és 
komolyzene kapcsolata is hangsúlyos sze-
repet kap. Koncertjeinkre minden érdek-
lődőt szeretettel várunk!

Zeneiskolai hírek

Programok leendő elsősöknek – 
Kalandozás az iskolában
● 2019. február 23., szombat 

Kalandos, játékos délelőtt, melynek során 
az óvodás gyermekek, szüleik, és akár testvé-
reik is megismerkedhetnek az iskola dolgo-
zóival és az épület minden zegzugával. Erre 

a foglalkozásra legkésőbb 10:00 óráig érkez-
zenek meg, mert a később jövők nem tudnak 
bekapcsolódni minden állomás feladatába.

2019. március 21. vagy 28. 08:00-10:00 
A tanító nénik a leendő elsős gyerekek 

számára tartanak foglalkozást. (Regisztráció 
szükséges.)

23
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Anyakönyvi hírek

Egészség

Szeretettel köszöntjük 
Budakalász januárban született 
legifjabb polgárait!

Görbicz Zoé Anna
Horváth Levente
Jancsovics Vilmos
Nagy Velasco Lourdes
Stefán Milán
Szikra Botond
Szorcsik Vencel
Tari Dániel

Jó egészséget kívánunk nekik!

Újszülöttek
• 2019. február 13-án 18 órakor 

A sürgősségi ellátásról
szóló előadásunk

Helyszín: Szentendre, Regionális Környe-
zetvédelmi Központ (REC), Ady E. út 9. 
Előadó: Dr. Szedlák Miklós oxyológus 
szakorvos 
Téma: Megtudhatjuk, mit jelent és hogyan 
működik napjainkban a sürgősségi ellátás.

A praxisközösség következő rendezvé-
nyét az Egészségklubbal karöltve tartjuk:

• február 28-án 18 órakor a 

„Vészhelyzet 
a praxisközösségben” 

címmel a Kós Károly Művelődési Házban.

Előadók: Dr Rácz Katalin, Dr Szente Szil-
via, Dr Kollár László 

Az előadást gyakorlat is követi. A ren-
dezvény különlegessége lesz, hogy gyermek 
újraélesztést is tanítanak.

Mindenkit szeretettel várunk!

A praxisközösség nevében:
Dr. Gál Katalin

háziorvos

A Szentendre és Vidéke 
Praxisközösség februári előadásai

Február 13. szerda - MAKOVECZ-HÁZ
(Bp. XII. Városkúti út 2. és KÚTVÖLGYI
KÁPOLNA (Bp. XII. Galgóczy utca 45.)
Indulás: Hév Budakalász  8:46, majd a
6-os villamossal a Széll Kálmán térig,
onnan a 128-as busszal a végállomásig.
Program: A Makovecz-ház megtekin-
tése vezetéssel. Utána megnézzük a
közelben lévő, érdekes múltra vissza-
tekintő Kútvölgyi Kápolnát és környe-
zetét. A program ingyenes.
Február 27. szerda - PETŐFI IRODALMI
MÚZEUM. Indulás: Hév Budakalász
9:06, majd az M2-es metróval.
Program: A FÖLTÁMADÁS SZOMORÚSÁGA
című,  Ady Endre halálának 100. évfor-
dulója alkalmából rendezett emlékkiál-
lítás megtekintése.
Belépő: 800 Ft,  62-től 70 éves korig: 400
Ft,  70 felett ingyen.
Kecskés Éva tel. 341-358, 70/254 2906,
kecskes.eva@t-online.hu.

AZ EGÉSZSÉGKLUB PROGRAMJAI KIRÁNDULÁS

www.bkegeszsegklub.hu

bkegeszsegklub@gmail.com

ORVOSI ELŐADÁS
Február 28. csütörtök 18h FALUHÁZ

VÉSZHELYZET A PRAXISKÖZÖSSÉGBEN

Előadók: Dr. Rácz Katalin, Dr. Szente
Szilvia, Dr. Kollár László.
Orvos előadóink a Szentendre és
Vidéke praxisközösség tagjai.

Előzetes:
Március 28. csütörtök 18h FALUHÁZ

Előadó: ifj. Dr. Kulin SándorKLUBNAPOK

Egészségklubunk szakmai programjait és
működését támogatják:

FOGLALKOZÁSOK A KLUBHÁZBAN

Az éves rendes KÖZGYŰLÉSÜNK
időpontja: 

2019. március 21. 16h

FALUHÁZ fsz. nagyterem.

KÉZMŰVES ÓRÁK (gyöngyözés, kötés, hor-
golás) Lukács Klárival: HÉTFŐN 16 - 18h.
TÁRSASJÁTÉK minden páratlan KEDDEN

14h-tól. Tamasi Krisztivel, Faludi Katival.
DO-IN öngyógyító mozgásgyakorla-
tok: KEDDEN 1630-tól Vincze Krisztinával.
SZÁMÍTÓGÉPEN gyakorlás CSÜTÖRTÖKÖN

1430-tól. Segítők jelentkezését várjuk!
BRIDZS-KÖR: PÉNTEKEN 10h-tól.
KÉZMŰVES ÓRÁK Szendrényi Julikával:
PÉNTEKEN 14 - 16h.

Február 14. csütörtök 17h  KLUBHÁZ: 
SORSUNK AZ ASZTROLÓGIA FÉNYÉBEN.
Vendég: Lehoczki Erika asztrológus.
Február 21. csütörtök 17h  KLUBHÁZ: 
MUNKÁCSY 175! Vetítéses előadással em-
lékezünk a 175 éve született Munkácsy
Mihályra.
Február 23. SZOMBAT 15h 

KLUBFARSANG A KLUBHÁZBAN!
Március 7. csütörtök 17h  FALUHÁZ: Dr.
Faragó Eszter “SZENT ISTVÁN SZÉKVÁRO-
SAI” című előadás sorozata folytatódik
“Élet az egyházi központokban a  török
kiűzetése után” címmel.

A szentendrei EGÉSZSÉGES VÁROSÉRT
KÖZALAPÍTVÁNY pályázati forrásból a
járás 12 településén, így Budakalászon is
egészségvédő előadásokat, foglalkozá-
sokat, rendezvényeket, szűréseket szer-
vez és támogat. 
Ezekről a Hírmondóban, a városi tv-
ben, a közösségi oldalainkon, az
Egészségházban kihelyezett plaká-
tokon adunk tájékoztatást.

A
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www.budakalasz.hufacebook.com/budakalaszvarosa közösségért!az egészségért!

Preven  v szűrések 2019-ben
Budakalász Város Önkormányzata a korábbi évekhez ha-

sonlóan, ebben az esztendőben is kiemelt fi gyelmet fordít a 
lakosok egészségére, a betegségek megelőzésére, az egészség-
tudatos életmód kialakítására. Ezért folytatja a több, mint tíz 
évvel ezelőtt megkezdett szűrőprogramját. Biztosítja a szűrő-
vizsgálatokhoz szükséges eszközöket, helyiségeket, fi nanszí-
rozza a szakorvosok tiszteletdíját. Az előző évekhez hasonlóan 
a szűrések lebonyolítását az Egészségklub önkéntes tagjai vég-
zik. A vizsgálatokra jelentkezni lehet  az alább megjelölt sze-
mélyeknél és telefonszámokon.

A szűrőprogramokra mindenki hozza magával a sze-
mélyi igazolványát, lakcímkártyáját és a TAJ kártyá-
ját!

A szűrésekre az Egészségház vérvételi helyiségében kerül 
sor az alábbi időpontokban:

1. NŐGYÓGYÁSZATI szűrés időpontjai:
2019. február 20. szerda 8:30-12:30 között
2019. március 6. szerda 8:30-12:30 között
2019. április 10. szerda 8:30-12: 30 között
2019. május 8. szerda 8:30-12. 30 között

A vizsgálatot Dr. Lőrincz István szülész-nőgyógyász főorvos 
végzi. A vizsgálat kiterjed: kolposzkópos vizsgálatra, kisme-
dencei UH vizsgálatra, citológiai mintavételre, leletezésre.

Jelentkezni lehet: hétfői és szerdai napokon 18-20 
óra között Rakics Istvánné Aninál a +36 30 944-1165 
telefonszámon.

2. BŐRGYÓGYÁSZATI szűrés időpontja:
2019. március 8. péntek 10-től 14 óráig

A vizsgálatot Dr. Bakos Beáta bőrgyógyász, allergológus 
végzi.

Jelentkezni lehet: hétfői és szerdai napokon 18-20 

óra között Lugosi Istvánné Katinál a +36 30 629-
8264 telefonszámon.

A szűrővizsgálat elsősorban a rosszindulatú el-
változások/bőrdaganatok/időbeni felismerését 
szolgálja. Régóta fennálló bőrpanaszokkal (ekcéma, pik-
kelysömör, körömgomba) a területileg illetékes szakrendelőt 
keressék fel!

3. UROLÓGIAI betegségek szűrési időpontjai:
2019. április 27. szombat 9-től 13 óráig
2019. május 25. szombat 9-től 13 óráig

A vizsgálatot Dr. Bódy Gábor Dénes urológus szakorvos 
végzi.

Ide tartoznak a vese megbetegedései, a húgyhólyag prob-
lémái, az idős korban jelentkező vizelettartási gondok, az 50 
év feletti férfi ak prosztata megnagyobbodása és az ezzel járó 
betegségek is. A szűrésre lányok, asszonyok jelentkezését is 
várjuk.

Jelentkezni lehet: keddi és szerdai napokon 18-20 
óra között dr. Ollár Györgyné Katinál a +36 20 561-
5423 telefonszámon.

Az őszi időszakban egy bőrgyógyászati, 2 urológiai és 2 
nőgyógyászati szűrővizsgálat elvégzését tervezzük. Ezek idő-
pontjairól a Hírmondó augusztusi számában adunk tájékoz-
tatást.

Egészségük megóvása érdekében éljenek az Ön-
kormányzat, a szakorvosok és az Egészségklub által 
nyújtott lehetőségekkel!

Rogán László polgármester
dr. Csobod Judit, a szűrések koordinátora

Garami Lászlóné, a Népjóléti Bizottság tagja
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Hallgatom a miniszterelnöki inter-
jút. Nyugodt, szinte érzelemmentes be-
szédfolyam. Mint a Rudas vize, ahogy 
jótékonyan ömlik az ember vállára. 
A mondatok, gondolatok arcot ölte-
nek. Mind csinos, szép, egészséges arc, 
egyenes tekintet: a magyarok magyar 
gyermekek által szeretnék megoldani 
nehézségeiket, ebben nagyszabású 
támogatási program fogja segíteni a 
fi atal, pályakezdő családokat; a ma-
gyarok országa a beruházók számára a 
világ tíz legvonzóbb területe között sze-
repel; a magyarok megmutatták, hogy 
a munka alapú társadalom keretei közt 
remekelni tudnak; a magyar gazdaság 
növekedése legyen mindig két százalék-
kal magasabb, mint az európai átlag; 
arányos fokozatossággal tudatosan 
csökkentjük az államadósságot... egyik 
szebb mint a másik, különösen, ha az 
öröklött múlt mellé tesszük e jelent. A 
napokban leégett a reformátusok egyik 
kollégiuma. A miniszterelnök másnap 
kora reggel személyesen mérte fel a 
helyszínt a püspök úrral. Már meg is 
ígérte a segítséget. Bevillan egy emlék 
2016 őszéről, amikor egy pesti zsina-
góga tetőszerkezete égett le. A minisz-

terelnök azonnal több mint 110 millió 
forintos segítségről intézkedett. 2013-
ban, a miniszterelnök a gátakon volt, 
s mint a századparancsnok a fronton, 
ő kelt legkorábban s ő vonult nyugo-
vóra legkésőbb. Kitartása, részvétele 
megkettőzte a többiek erejét. Akkor is 
az ország győzött. Sosem fogom elfelej-
teni: beismerten pedofi l múltú, egykor 
volt maoista politikus, halántékán ki-
dagadó erekkel üvöltött a miniszterel-
nökünkkel az Európai Parlamentben. 
Más arc, más téma, ugyanez a jelenség 
2018-ban.  És a magyar miniszterel-
nök rendíthetetlen nyugalommal, nem 
magából merített erővel s bátorsággal 
mondta: a magyarok becsülete fon-
tosabb, mint a korrektségbe simulás. 
Honnan hát ez az erő? Úgy tudom, Ba-
logh Zoltán lelkipásztor volt a minisz-
terelnök lelki pásztora, és az Úr rajta 
keresztül hajlította egy ambíciózus, 
okos, tettrekész ateista útjait Krisztus-
hoz, a Megváltóhoz. Sok beszédében 
utal is Istenre, hitre, megváltásra, és 
nem egyszer hallottam tőle: soli Deo 
gloria, azaz egyedül Istené a dicsőség. 
Így már mindnyájan érthetjük a feléje 
irányuló féktelen gyűlöletet, az O1G-t, 

a mocsokáradatot, a vemhességet és el-
lést kiáltó szenny-embereket, ha valaki 
a családjában gyermeket vár vagy szül, 
és a többi gazemberséget. Jézus meg-
mondta: „gyűlöletesek lesztek mindenki 
előtt az én nevemért” (Mt.10:22). A 
sátán Jézust támadja, ezért üti azt, akit 
Jézus szeret. Mindenki átélheti ennek 
mását ebben az árnyékvilágban, ha 
elgondolja: az ő gyermekét ütik, ócsá-
rolják, lincselik. Hogyhogy nem törik 
össze, hogy tud kitartani? Erre is Jézus 
szavaiból kapunk választ: „Boldogok 
lesztek, mikor titeket az emberek gyű-
lölnek, mint gonoszt, az embernek Fiá-
ért” (Lk. 6:22). Az ereje már rég nem a 
sajátja. Sosem dőlhetünk akkor hátra? 
Nem lesz nyugalom és öröm, akármek-
kora győzelmet is arat a nemzet ereje a 
választásokon? Nem bizony. Örök harc 
a mi részünk. A Biblia így tájékoztat 
minket: „...a bűnösök olyanok, mint a 
háborgó tenger, amely nem tud meg-
nyugodni, iszapot és sarat kavarnak 
hullámai. A bűnösöknek nincs békessé-
gük.” (Ézs.57:20) 

Glasz Péter 
Budakalászi Református Egyházközség 

presbiter

Élet keresztyén szemmel

Jézus és a miniszterelnök

Katolikus hírek

Vidám babák – a Katolikus Karitász 
és a DM közös pelenkaprogramjának 
adott helyszínt plébániánk és Karitász 
Közösségünk, mivel bennünket ért az 
a megtiszteltetés, hogy január 23-án az 
átadási ünnepség házigazdái lehettünk 
és ezúttal hat budakalászi család része-
sülhetett pelenka adományban.

Kanyó Roland, a DM marketingme-
nedzsere osztotta meg velünk az ötlet 
eredetét, miszerint az országban lévő 
minden üzlet „keresztapaságot” vállal 
egy családban – mely családokat a Kato-

likus Karitász választja ki –, és lepi meg 
őket félévre való pelenkával.

Joubert Lászlóné, a Karitász Központ 
gazdasági vezetője köszönetnyilvánítá-
sában említette meg, hogy ez a gesztus 
bizony mekkora segítség egy családnak.

A kezdeményezés a Vidám babák 
nevet kapta, mely jelen esetben inkább 
a megilletődött babák elnevezést kap-
hatta volna, de jó volt látni a vidám 
édesanyákat és a még vidámabb ada-
kozókat, melyről eszünkbe jutott a régi 
bölcsesség: „nagyobb boldogság adni, 
mint kapni.”

Önkormányza   segítség 
a rászorulóknak

Az év elején 50 tartós élelmiszercso-
magot kaptunk adományként a Budaka-
lászi Önkormányzattól. A csomagokban 
lévő cukor, liszt, tészta, édesség, kávé, 
méz stb. minden háztartásban nagy 
segítséget jelentett. A kiszállítást öt 
önkéntesünk végezte és az adományok 

a Karitász Csoportunk által támogatott 
családokhoz, magányosan élő idősek-
hez, hajléktalanokhoz jutottak el. Min-
denhol nagy meglepetéssel és hálás 
örömmel fogadták. Az átlag lakosság jó 
anyagi körülményei mellett sajnos Bu-
dakalászon is számos család és egyedül-
álló él igen nehéz körülmények között. 
A sok esetben ideálisnak nem mondható 
lakhatási körülmények között nem köny-
nyű egyedüli családfenntartóként több 
kisgyereket felnevelni munka mellett, 
illetve több családunknál a szülők vagy 
a gyerekek tartós betegsége is nehezíti a 
helyzetet. Köszönjük az Önkormányzat 
támogatását! 

Szent Ferenc Karitász Csoport

Jótékonyság 
a kisgyermekekért 
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Sport

BMSE foci hírek

Nagy lendülettel folyik továbbra is 
minden korosztályban az alapozás a ta-
vaszi bajnoki rajtra. A kicsik futsal baj-
nokságokban, a nagyobbak téli műfüves 
tornán szerepelnek. Az újonnan épített 
műfüves pálya jó lehetőséget ad spor-
tolóinknak, hogy megfelelően edzhes-
senek. A fedett sátorban a legkisebbek 
rúgják a labdát. Felnőtt csapatunk nem 
mindennapi tettet hajtott végre. A téli 
műfüves bajnokságban 19:0-ra győzött. 
Erőss Tamás gólkirályunk 11 gólt szer-
zett, ami igazi rekord. Reméljük, a fiúk jó 
formájukat tudják tartani a tavaszi baj-
nokságra is. Jövőre lesz az egyesületünk 
száz éves, szeretnénk méltón megün-
nepelni az évfordulót és feljutni a ma-
gasabb osztályba. A csapat ígéretet tett, 
hogy a cél érdekében mindent elkövet. 
Elkezdtük a palánkok cseréjét a kis mű-
füves pályán. Hamarosan vásárlunk egy 
kis traktort, hogy rendben tudjuk tartani 
pályáinkat és tudjunk segíteni az Ön-
kormányzatnak a park és környékének 
ápolásában. Mindehhez nagy segítséget 
kaptunk Rogán László polgármester úr-
tól, a testülettől és az Önkormányzattól. 
Szeretnénk klubhelyiségünket felújítani, 

az öltözőt, a társalgót és a tornaszobát 
létrehozni. Közel kétszáz sportolónk van, 
nagy szükségünk van erre a fejlesztésre. 
Természetesen pályázati forrásból ter-
vezzük mindezt megvalósítani. Szomorú 
hír, hogy Takács István, egykori klub el-
nökünk elhunyt. Nagy tisztelettel emlé-
kezünk rá és családjának őszinte részvé-

tünk! A következő mérkőzésen a csapat 
egy perces tisztelettel fog emlékezni az 
Elnök úrra. 

Várjuk a gyerekeket, a kapu nyitva áll, 
jöjjenek, sportoljanak, tapasztalják meg 
egyesületünk igazi családi hangulatát!  

Sárosi Tibor, BMSE elnök

Megjelenik havonta 4 500 példányban
Lapalapító: Budakalász Város Önkormányzata

Kiadja a Budakalászi Polgármesteri Hivatal
Felelős kiadó: dr. Udvarhelyi István Gergely

Főszerkesztő: Kovács Andrea
Munkatárs: Szabady Szin  a, Vertse Zita
Korrektor: Dr. Kovách-Janitsek Romola

Fotók: Kovács Andrea, 
Szabady Szin  a, Ladinek Viktor

Tördelés, illusztráció: Lovász Anita

A szerkesztőség elérhetősége: 
Cím: 2011 Budakalász, Petőfi  tér 1.

E-mail cím: hirmondo@budakalasz.hu
Telefon: +36 (26) 340 266

Nyomtatás: Mátyus Bt., Dabas
Terjesz  : Magyar Posta Zrt.

A Budakalászi Hírmondó legközelebbi számának lapzártája: 2019. február 28. Megjelenés, terjesztés: 2019. március 11.

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ
Budakalász Város ingyenes, közérdekű tájékoztató kiadványa

U-9-es korosztály

Jégpályák Éjszakája
Immár harmadszor rendezték meg 

az év legizgalmasabb koris eseményét, 
a Jégpályák Éjszakáját a budakalászi 
műjégpályán. Volt zenés jégtánc han-
gulatos színes fényekkel, beltéri sörpad, 
csocsó és a jókedv sem maradhatott 
el! A cserkészőrsök frissen sütött pala-
csintával, fánkkal és goff rival készültek, 

mellé puncsot, forralt bort és kakaót 
kínáltak. A büfé egész este működött, a 
mintegy 500 vendég éjfélig korcsolyáz-
hatott a pályán. Este 22 óra után a zene 
már csak házon belül szólt, a környék-
beliek nyugalmára való tekintettel. A 
résztvevők láthatták a Vidrák látványos 
jégkorong bemutatóját is. A pálya még 
a szezon végéig várja a jó levegőn mo-
zogni vágyókat. 
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