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Budakalász nyáron is ak  v
Interjú Rogán László polgármesterrel (3. oldal)

Józsi atya elköszönt Budakalásztól
 (12-13. oldal)

Krea  vitás a génekbe kódolva
Vendégünk Farkas Bori tex  ltervező
(15. oldal)
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BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ2

Helyi Építési Szabályzat módosítása
A Helyi Építési Szabályzat kiemelt fejlesztési területeket meg-
határozó eljárása befejeződött. A Képviselő-testület kiemelt 
fejlesztési területté nyilvánította az Omszk-tó sportkollégiu-
mot, a Klisovác utca mentén a Patakparti Iskolát, és a Major 
– Iskolai Tangazdaságot. 

Gyermekorvosi feladat-ellátási szerződés
A kettes számú gyermek-háziorvosi körzet praxisjogát Dr. 
Tordas Dániel vette át. Az előszerződést követően most a fela-
dat-ellátási és az Egészségházzal kötött szerződések megköté-
séről döntött a Testület.

Kaláz Kft. működése
A Dunakanyar Létesítményüzemeltető Kft. kezdeményezte a 
Sportcsarnokra kötött bérleti szerződés módosítását a díjfize-
tés ütemére vonatkozóan. A 2017. évre járó bérleti díjat 2017. 
október hónapban egyben egyenlítené ki a Kaláz Kft. számá-
ra, 2018-tól pedig negyedéves gyakorisággal. Döntés született 
emellett a Kaláz Kft. törzstőkéjének leszállításáról. 

Közétkeztetési közbeszerzési eljárás
A témához kapcsolódó információ a polgármesteri interjú-
ban található a 3. és 14. oldalon.

Orvosi Ügyelet támogatása
A Pomáz környéki orvosi ügyelet ellátásához Budakalász is 
hozzájárul. Ez alkalommal az ügyeleti autó generáljavítási 
költségéhez kérték településünk segítségét. Lakosságarányo-
san ez az összeg mintegy 167.000 Ft, melynek folyósítását a 
Képviselő-testület megszavazta.

A Budakalászi Kézilabda Klub nemzetközi kupasze-
replésének támogatása
A témához kapcsolódó információ a polgármesteri interjú-
ban található a 3. oldalon.

Pilisborosjenő csatorna csatlakozása
Pilisborosjenő polgármestere kérte, hogy Budakalász támo-
gassa községüknek a főváros szennyvíz-elvezetési rendszeré-
hez történő csatlakozását. Budakalászra nézve a csatlakozás 
sem anyagi, sem egyéb teher viselését nem jelenti. A Képvise-
lő-testület a javaslatot támogatta.

Zártkerti ingatlan belterületbe csatolása
A budakalászi 3099 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa az ingatlan 
belterületbe vonását kérte. A belterületbe vonás törvényes 
feltételei biztosítottak voltak, az eljárás összes költségét a ké-
relmező viseli. A Képviselő-testület az erről szóló határozatot 
elfogadta. 

Gyermekvédelmi feladatok tájékoztatójának kiegé-
szítése
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
szóló elmúlt évi beszámolót a Testület már elfogadta. A Kor-
mányhivatal az értékelés kiegészítését javasolta. Erről foga-
dott most el határozatot a Képviselő-testület. 

A Képviselő-testület valamennyi határozata és az egyes napi-
rendek előterjesztései teljes terjedelemben megtalálhatók a 
város weboldalán (budakalasz. hu/onkormanyzat/kepviselo-
testuletiulesek/).

Önkormányza   hírek 

Képviselő-testüle   döntések 
(2017. július 24.)

IGAZGATÁSI SZÜNET A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN 

A Budakalászi Polgármesteri Hivatalban

2017. augusztus 7-én hé  őtől, augusztus 18-ig péntekig 

igazgatási szünet mia   az ügyfélfogadás szünetel.

A Városházán az ügyfélszolgálat ezen időszak ala   8-12 óráig műkö-
dik, tehát beadványok leadására, nyomtatványok igénylésére van 
lehetőség. 
Anyakönyvi ügykörben hé  őn és szerdán 8-12 óráig 
előzetes telefonos egyeztetést (Tel.: +36 70 490-6001) követően kizá-
rólag temetési engedély kiadása történik.

Megértésüket köszönjük!
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INTERJÚ Rogán László polgármesterrel

  Rendkívüli testületi ülés egyik 
napirendje a CYEB-Budakalász csa-
patának támogatásáról szólt. 

A város névadó szponzora a CYEB Bu-
dakalász férfi  kézilabdacsapatnak. A csa-
pat az idényt rendkívül eredményesen a 
negyedik helyen zárta. A szép eredmény 
miatt az együttes indulhat a European 
Handball Federation (EHF) kupán is. 
Ehhez kérte az Önkormányzat támogatá-
sát a Budakalászi Kézilabda Zrt. A város 
nevét immár határon túlra is elvivő és 
Budakalász imázsát erősítő csapatnak a 
Képviselő-testület így ötmillió forintos 
támogatást szavazott meg. Bízom benne, 
hogy a nemzetközi mezőnyben is megáll-
ják helyüket a fi úk és a szép eredmények-
kel öregbítik városunk hírnevét.

 Sokakat érint a közétkeztetés a 
városban. A szolgáltatás ellátására 
új szerződést köt a város.

A város kötelező feladatként látja el az 
önkormányzati fenntartású intézmények-
ben a közétkeztetést. A jelenlegi szolgál-
tató szerződése lejár, így az új szolgáltató 
kiválasztására közbeszerzési eljárást kel-
lett lefolytatnunk. A feladatra egy aján-
lattevő, a jelenleg is szolgáltató Junior 
Vendéglátó Zrt. nyújtott be pályázatot. A 
pályázat a kiírási feltételeknek megfelelt, 
így az eljárást a Képviselő-testület ered-
ményesnek nyilvánította és nyertesnek 
hirdette a Junior Zrt.-t. A cég ajánlati 
ára magasabb ugyan a korábbinál, erre 
viszont már előzetesen is számítottunk. 
Az árváltozás oka, hogy a közétkeztetés 
számára központilag előírt normatíva kö-
vetelményeknek meg kell felelni. Az ételek 
tápértéke és minősége emiatt javul majd, 
adagonként például több húst és minősé-
gibb összetevőket kell használni az ételek 
előállítása során. A cég ajánlati ára egy 
évre mintegy 114 millió forint, a szerző-
dést pedig öt éves időtartamra kötöttük. A 
háromszori étkezést tartalmazó egy napi 
költség így az iskolákban 572, az óvodák-
ban 432, a bölcsődékben pedig 428 forint 
lesz. Ezek a költségek azonban önmaguk-
ban és a környékbeli települések valamint 

Budapest viszonylatában még mindig 
alacsonynak tekinthetők. Gondoljunk 
csak bele, hogyan lehet egy kétfogásos 
ebédet az iskolákban 368, a bölcsődékben 
pedig 241 forintból kihozni. 

 A testületi ülést követően szintén 
július végén történt, hogy kilenc 
éves budakalászi szolgálat után 
Kálmán József atya elköszönt a hí-
vektől. 

Néhány hete váratlanul érte és szo-
morúan fogadta az egész helyi katolikus 
közösség Józsi atya áthelyezésének hírét. 
Az atya augusztus elsejétől már Külső-
Ferencvá rosban segíti a híveket. Sokat 
köszönhet Józsi atyának a közösség. Azt, 
hogy ilyen népes a hívek tábora, hogy 
szívesen és szeretettel járnak az emberek 
templomba, hogy rendezett és szép kör-
nyezet fogadja az embereket az egyház 
épületeiben, területein. Nagyon örülök, 
hogy megismerhettem Józsi atyát és szá-
mos alkalommal sikeresen együttmű-
ködhettünk Budakalász közösségéért. 
Nemrégiben kislányomat is ő keresztelte, 
amit külön köszönök neki. Július végén al-
polgármester úrral felkerestük őt a paró-
kián, és kalászi emléktárgyakat átnyújtva 
elköszöntünk tőle. Örömmel töltött el, 
hogy az atya elismeréssel szólt a mi vá-
rosfejlesztési munkánkról. Bízom benne, 
hogy az új helyen is szerető gyülekezetre 
talál és feladatát eredményesen teljesíti 
majd, ebben kérjük Isten segítségét! 

 Júliusban Budakalász vajdasági 
testvérvárosába látogatott el a vá-
rosvezetés. Mi volt a látogatás oka?   

Meghívást kaptunk Ada város napja 
alkalmából testvértelepülésünkre Biliczki 
Zoltán polgármester úrtól és ennek a 
meghívásnak tettünk eleget. Átbeszéltünk 
számos kérdést és megbeszéltük, hogy 
szorosabbra fűzzük a kapcsolatokat. A kö-
zeljövőben pályázati forrásból szeretnénk 
otthont adni egy testvérvárosi találko-
zónak konferenciával, esetleg sport vagy 
kulturális eseménnyel egybekötve.

 A nyári pihenési időszak ellenére 
zajlanak a munkálatok, haladnak a 
fejlesztések a városban.    

Több megrendelésünk, beruházásunk 
is fut a nyáron. Az útépítéseket követően 
az idén a járdaépítéseké a főszerep. Meg-
épült a sétány a tóparton. Itt az építőipari 
felfutás okozta anyaghiány miatt csúszott 
a gyalogút építése. Ezt követi a Kereszt, 
majd az Erdőhát utcai járda építése. Mind-
két helyen nagyon rossz minőségű, helyen-
ként járhatatlan volt a gyalogút. Emellett 
zúzottkő borítást helyeztünk el a Klisovác 
utcában a beépülő Prekobrdo lakói szá-
mára, valamint az iskola és a major épí-
tési munkálatainak segítésére. Júliusban 
befejeződött három közintézményünk 
energetikai felújítása, a Budai úti bölcsőde 
külső-belső teljes átépítése, korszerűsítése 
pedig most zajlik. Budakalász tehát nyáron 
is aktív.

 A város két nagy rendezvényét 
szervezik meg a következő lapmeg-
jelenésünkig, az augusztus 20-i 
nemzeti ünnepet és a Városnapot. 
Hogyan készülnek ezekre?   

Mindkét rendezvényünk tradicioná-
lisan nagy jelentőségű a város életében. 
Államalapítási ünnepünkön jelentős vá-
rosi elismerések találnak gazdára. Ez al-
kalommal a Budakalász Díszpolgára Díjat 
és a Budakalász Kultúrájáért Díjat nyújt-
juk majd át, a Budakalászért Emlékérmet 
ugyanis kivételesen a Semmelweis Napon 
adtuk át a város gyermekeinek egészségé-
ért 40 éve tevékenykedő Dr. Asztalos Imre 
gyermekorvosnak. A szeptember 9-i Vá-
rosnapon ismét színes műsorkavalkádot 
állított össze a Művelődési Ház a budaka-
lásziaknak. Külön öröm számomra, hogy 
az Ismerős Arcok együttes lesz a fő fellépő 
a rendezvényen. Az együttes azért is áll 
nagyon közel hozzám, mert egyik számuk 
szövegének alapötlete tőlem származik. 
Egy baráti beszélgetés során vetettem föl a 
témát, aztán a beszélgetésből egy dal szüle-
tett. Várunk tehát mindenkit, találkozzunk 
közösségi eseményeinken!

2017. július 28.

A nyár általában a pihenés, a mérsékeltebb munka-
tempó időszaka. Budakalászon azonban ez nem így van. 
A város számos pontján épülnek az utak, újulnak meg a 
közterületek, középületek. A Képviselő-testület is össze-
ült a nyári szünet ellenére, hiszen több kérdésben is a 
városatyák döntésére volt szükség.

Budakalász nyáron is ak  v
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Önkormányza   hírek 

Négy tanteremmel bővül a Telepi Iskola

Parkoló felújítás a 
Művelődési Házban

Útépítés után járdafelújítás

A telepi iskolában a zsúfoltság csök-
kentése érdekében, az ebédlő épületének 
szintráépítésével négy új tantermet ala-
kítanak ki. A konténertermekből jövőre 
így átköltözhetnek a gyerekek az iskola 

épületébe. Az építkezést 2016/2017-es 
iskolaév zárását követően 2017. júniu-
sában kezdte el a Primogen FM Kft. A 
vállalkozási szerződés szerint már tavaly 
ősszel megkezdődött volna az építkezés. 
A gyerekek zavartalan oktatása és biz-
tonsága érdekében az Önkormányzat 
tárgyalásokat kezdeményezett a forrást 
biztosító Nemzeti Sportközpontokkal 
(NSK) valamint a kivitelezést végző vál-
lalkozóval. Ennek eredményeképpen 
sikerült a projekt kezdését az idei tanév 
végére áttenni. A külső, nagyobb mun-
kálatok például a tető és a födém bon-

tása, falak építése, szigetelése és az új 
tető kialakítása a nyár folyamán valósul 
meg, így az iskolakezdésre már csak a 
belső munkálatok maradnak. A kivite-
lező befejezte a tető és a kémény bon-
tását. Folynak a betonozási munkák, a 
falak alapozási munkálatai, az új födém 
vasbetonszerkezetének zsaluzása. Végül 
az előregyártott főfalakat helyezik el, ezt 
követően kerül sor a tetőre és ácsmun-
kákra. Az új tantermeket a szerződés 
szerint ez év novemberében adják majd 
át a gyerekek és a pedagógusok számára. 
A projekt teljes költsége mintegy 100 
millió forint, az összeget az NSK-n ke-
resztül a Magyar Állam biztosítja.

Az Önkormányzat az úthálózat felújítá-
sát követően járdafelújítási projektbe kez-
dett. Az idén az Omszk parkban kezdődtek 
a munkálatok a sétány építésével, ezt kö-
vetően a Kereszt és az Erdőhát utcában 
folytatódik a járdaépítés. 

Az Omszk park sétányának építése 
befejeződött, bár némi csúszást okozott 
az építőanyagiparban tapasztalható kész-
lethiány. A napokban már tehetünk egy 
feltöltő sétát az árnyas fák alatt a szép új 
sétaútvonalon.

Az Önkormányzat a Kereszt utcai járdát 
jelölte ki az egyik elsőként a felújítandó 
gyalogutak sorában. A Kereszt utca páros 
oldalára eső járda térköves felújítása 2017. 
július 18-án kezdődött és előre láthatólag 
egy hónapot vesz majd igénybe. Az utca 
északnyugati oldalán lévő korábbi rossz 
állapotú, régi betonlapos járdát térkővel 
fedik le teljes hosszában. A munkavégzés 
idejére szíves türelmüket és megértésüket 
kérjük! 

Kormányzati forrásból, mintegy száz-
millió forintos beruházásnak köszön-
hetően tavaly készült el az Erdőhát utca 
útburkolatának és vízelvezetésének fel-
újítása. Hamarosan önkormányzati költ-
ségvetésből kezdik építeni a gyalogos 
forgalom számára a több mint nyolcszáz 
méter hosszú járdát, a korábbi ígéreteknek 

megfelelően. A kivitelezés várhatóan két 
hónapot vesz majd igénybe. Az utca végső 
képét az ezt követően ültetett fasor hatá-
rozza majd meg, mely a járda túlsó oldalát 
foglalja majd zöldbe. A fejlesztési tervek 
közt szerepel továbbá a forgalomlassító 
beavatkozások megvalósítása, valamint az 
utcabútorok és szemetesek elhelyezése is.

A Budakalászi Bölcsőde kisgyer-
meknevelői és dajka munkakörökre 
kínál teljes munkaidős álláslehetősé-
get. Az álláspályázatok benyújtási ha-
tárideje: 2017. augusztus 14.
Részletek a város honlapján: budaka-
lasz.hu/varosunk/allas/

Budakalász Város Önkormányzata 
gépkocsivezető és zöldfelüle  enn-
tartó munkakörbe munkatársakat 
keres. A munka Budakalász közterü-
letein végzendő teljes munkaidőben. 
Jelentkezni augusztus 14-ig lehet sze-
mélyesen vagy postai úton (Budaka-
lász Város Önkormányzata, 2011 Bu-
dakalász, Petőfi  tér 1.). 
Részletek a város honlapján: budaka-
lasz.hu/varosunk/allas/

A Budakalászi Telepi Óvodába logo-
pédus munkatársat keresnek. Az állás 
határozatlan idejű, teljes munkaidős. 
A fényképes szakmai önéletrajzot a 
telepiovi@gmail.com címre várják. 
Bővebb információ az óvoda +36 (26) 
340 556-os telefonszámán kapható.

ÁLLÁS

A Kós Károly Művelődési Ház a kö-
zösségi élet kiemelt színtere, ezért az Ön-
kormányzat fontosnak tartja az épület és 
a terület állagmegóvását, fejlesztését. Az 
elmúlt években lezajlott tetőfelújítási és 
belső épületgépészeti munkákat követően 
most a parkolót hozza rendbe a város. El-
készült ennek megfelelően a terület teljes 
kátyúzása, a megújult felületet már hasz-
nálhatják a gépkocsival érkező látogatók. A 
felújítás 1,5 millió forintból valósult meg, 
melynek során felszedték a tönkrement 
felületeken a szétesett burkolatot és újra 
aszfaltozták azt. A parkoló alapja sajnos 
annak idején az elkészítéskor nem megfe-
lelően épült, nincs megoldott vízelvezetése 
sem és a nagy méretű buszok is folyama-
tosan kárt tesznek benne. Teljes, végleges 
rendbetétele a fenti összeg körülbelül öt-
szöröséből valósulhatna meg. Erre akkor 
kerülhet sor a jövőben, amikor a Ház ösz-
szes felújítási feladata lezárult.

Budakalász Hivatalos Közösségi Oldala
Információk, hírek, események, 

rendezvények első kézből:

facebook.com/budakalaszvaros
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Budakalászi hírek,
információk, rendezvények

HITELES FORRÁSBÓL,

www.budakalasz.hu

Budakalászi Hírmondó
budakalasz.hu

facebook.com/budakalaszvaros

Ősszel indulhat az új iskola építése

Hamarosan elkezdődhet a Buda-
kalász Patakpart Általános Iskola épí-
tése. Az iskola a városvezetés állammal 
folytatott hatékony tárgyalásainak kö-
szönhetően, a Budakalásznak járó el-
maradt MO kompenzációból épülhet 
meg, összesen 2 milliárd forintból. A 
Klisovác utcában épülő 16 tantermes 
új iskola ideális helyszínt biztosít majd 
a gyerekek egész napos tartózkodására, 
oktatására a nyugodt, természetközeli 
elhelyezkedés miatt. Az iskolában szak-
tantermek, tágas aula, a legkorszerűbb 
elvárásoknak megfelelő tornaterem, 
étkező és modern, szép, nagy udvar 
biztosítja majd a gyerekeknek és a pe-
dagógusoknak az ideális feltételeket. 

Az alapos oktatási koncepcióval is 
előkészített iskola terveit több fórumon 
egyeztették az érintett pedagógusokkal, 
így még a tervezés során számos kérés és 

igény megvalósítására is lehetőség nyílt. 
Jelentős előnye az iskolának, hogy az új 
körzethatárok kialakítása miatt nem kell 
több főúton átkelni az intézmény eléré-
séhez. Emellett a város az iskolaépítés-
sel egyidőben a közlekedés feltételeinek 
javítását is tervezi.

Jelenleg az intézmény kivitelezé-
sének előkészítése zajlik. A tervek en-
gedélyezés alatt állnak. A belterületbe 
vételről szóló engedély kiadása után a 
kivitelező az előírásoknak megfelelően 
kezdi el a hasznos humusz termőréteget 
letermelni a telekről, melyet első lépés-
ként félretolnak az építési területről. A 
végső tereprendezésnél ezt a jó minő-
ségű földet visszatöltik majd az isko-
laudvar területére. 

Augusztus végére várható az építési 
engedély kiadása, ezt követően kiírha-
tóvá válik a közbeszerzési eljárás, majd 

elindulhat kivitelezés. Az épület teljes 
építése egy év alatt befejezhető, ha min-
den a tervek szerint halad. Késleltető 
tényezők lehetnek az extrém időjárási 
viszonyokon túl a régészeti szempontok. 
Budakalász területének jelentős része 
régészeti leletekben kiemelten gazdag. 
A völgyben zajló építkezéseken már volt 
arra is példa, hogy kényszerleállást kel-
lett tartani régészeti feltárás miatt.

Ezzel egyidőben a pedagógusok felvé-
telét, az osztályok szervezését a Klebels-
berg Intézményfenntartó Központ Váci 
tankerülete koordinálja. A város okta-
tási intézményeinek bővülésével meg-
szűnik majd a zsúfoltság az iskolákban, 
így sokkal rendezettebb, kiegyensúlyo-
zottabb viszonyok alakulhatnak ki mind 
a pedagógusok, mind pedig a gyerekek 
számára.
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Megújult és energiatakarékossá vált a 
Polgármesteri Hivatal két épülete is.

A város tavaly a Környezeti és Energia-
hatékonysági Operatív Program (KEHOP) 
pályázatán 64,3 millió forintot nyert négy 
épület energiahatékonyságának növe-
lésére. Az összegből az Idősek Klubja, a 
Kalász Suli és a Polgármesteri Hivatal két 
épülete újulhatott meg. A hivatal falait szi-
geteléssel látták el, a műemlékjelleg megőr-
zésének szempontját különösen szem előtt 
tartva. Az udvaron található kocsibeálló te-
tőszerkezetére kerül majd a későbbiekben 
a napelem, így nem sérül majd az épület 

összképe, és a hivatal energiaellátásának 
egy része is biztosított lesz. A homlokzaton 
eddig többféle egymásnak ellentmondó 
felirat (Városháza, Községháza) és évszám 
szerepelt, a felújított formájában viszont 
egységessé vált az épület megjelenése, 
egyetlen ‘Városháza’ felirattal. A hom-
lokzat teljes szépségét a redőnyök cseréje 
után élvezhetjük majd. Ügyeinket most 
már a megújult, szép új környezetben in-
tézhetjük.

Befejeződö   a Polgármesteri Hivatal felújítása

Befejeződtek a nagy múltú épület felújí-
tási munkálatai és teljes pompájában lát-
hatjuk a Kalász Suli ebédlő épületét. 

A korszerűsítést egy KEHOP pályázat 
tette lehetővé, melyet tavaly nyert meg a 
város. A falak szigetelési munkálatait kö-
vetően színezett friss vakolat került a felü-
letre. A korábban ott lévő két rossz állapotú 
örökzöld sok kárt okozott. A keletkezett 
tűlevél hulladék folyamatosan eldugította 
a csatornalefolyót, a terebélyes ágak nagy 
súllyal nyomták a tetőszerkezetet és sötétté 
tették a benti helyiségeket. Az önkormány-
zat a két kivágott fát az előírásoknak meg-
felelően máshol új fák ültetésével pótolja.

Érdekesség az épület múltjával kapcso-
latban, hogy a helyiek a ház elnevezésével 
nagy tisztelettel emlékeznek a XIX. század 
elején ide települt itáliai Fabro család-
nak, akikhez a helyi kőbánya is tartozott. 
A családfő kezdte el komolyabban a helyi 
bányaművelést a Turra családdal karöltve. 
Az államosítást követően került az iskola 
használatába az épület.

Energihatékonnyá vált és megszépült a Fabro Ház

50 millió forintból újul meg a Budai ú   bölcsőde 

A jövő nemzedéke nagyon fontos a 
városvezetés számára, ezért folyamatos 
fejlesztéseket végez a gyerekeket ellátó 
intézményekben. Jelenleg az Telepi Is-
kola bővítése, az új iskola építésének 
előkészítése és a Budai úti bölcsőde 
felújítása zajlik a városban. Emellett a 
pályázati elbírálás eredményét várjuk a 
Vasút sori óvoda esetében. A Budai úti 
bölcsődében már elkezdődtek a bontási 
munkák. Az 1980 óta itt lévő intézmény 
egy közel százéves épületben működik, 

amely eredetileg családi háznak épült. 
Nagy felújításokat korábban nem végez-
tek az épületen, így a jelenlegi korszerű-
sítés teljes mértékben időszerűvé vált. A 
felújítás 50 millió forintból valósul meg, 
ebből harmincmillió Ft külső központi 
költségvetési forrásból, a fennmaradó 
összeget az Önkormányzat saját költség-
vetéséből bocsátja rendelkezésre.

A kivitelezés során először az épület 
tetőszerkezetének cseréjét végzik el és 
az új bejárati portált alakítják ki. Ezzel 
párhuzamosan zajlanak a belső átalakí-
tási munkálatok. Emellett az épületgé-
pészeti felújítást is elvégzik az épületen: 
korszerűsítik a fűtést és a villamos rend-
szer rekonstrukcióját is megvalósítják.  
Az energiahatékony működés jegyében 
július második felében 15 centiméter 
vastagságban szigetelik az épület tető-
födémét és homlokzatát. Emellett új 
nyílászárókat építenek be, így a várható 

rezsiköltségek nagymértékben csökken-
nek a jövőben. 

A hatékonyabb energiafelhasználást 
napelemek segítik majd. A bölcsődei 
csoportszobák belülről megújulnak, 
megoldódik a bölcsőde önálló, függet-
len be- és kijárata, a Budai útról nagyon 
szép, az ófalusi jelleget megőrző bejárati 
portál készül. Így az intézmény jellegé-
ből adódóan valóban „meseszép” lesz. A 
tervek szerint a szeptemberben induló 
nevelési évet már a felújított és korszerű 
épületben kezdhetik a gyerekek.



XI. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM    2017. AUGUSZTUS 7. 7

KözéletZöld Zóna

Önkormányza   tulajdonban lévő csatornaközmű 
csatlakozási költségekről

Az országos sajtóban felröppent a hír, 
hogy a 2017. június elsején hatályba lépő 
törvény a víz, gáz, csatorna, elektromos 
áram bekötési költségeit eltörli. Fontos 
ennek pontosítása, mert a törvény tartal-
mával kapcsolatban több téves értelme-
zés is napvilágot látott. A szabályozó két 
törvény (2017. évi LVII. és a 157/2017. 
(VI.16.)) nem érinti az épített környezetről 
szóló korábbi rendelkezést (1997. évi LX-
VIII. törvény 28. §). A módosított víziköz-

mű-szolgáltatásról szóló (2011. évi CCIX. 
törvény és az 58/2013. (II.27.) kormány-
rendelet csupán az eljárási határidők 
szigorításában ró kötelezettségeket az 
önkormányzatokra, mint közmű tulajdo-
nosokra. Továbbra is megmaradt az 
ingatlan tulajdonosának a gerinchá-
lózat és az ingatlan közötti csatorna 
kiépítésének feladata és költsége. A 
Berdó jelenleg folyó csatornázási mun-
káira a most megjelent módosítások 
semmiféle hatást nem gyakorolnak, to-
vábbra is be kell fi zetni határozat alapján 
a 300.000 Ft-os ingatlanonkénti önrészt, 
ami a szolgáltatóval kötendő használati 
szerződés előfeltétele. Az engedélyeztetési 
határidők is változatlanok a Berdó csator-
názási munkálatokban érintett ingatlanok 
tulajdonosai számára, tekintettel a nem 
egyéni kivitelezésre.

Tájékoztató

Vigyázzunk a javíto   
csatornarendszerre

A Berdó csatornázási munkálata-
inak keretében megújul a Budai úti 
és a Tanító utcai szennyvíz átemelő 
szivattyú. A beruházás keretében új, 
megemelt kapacitásúra cserélik a 
régi szennyvíz átemelőket, amelyek-
hez automatikus meghibásodási jelző 
rendszert telepítenek. A jelzőrendszer 
azonnal jelzi az átemelő leállását, így a 
szolgáltatásért felelős DMRV Zrt. rög-
tön tud reagálni a meghibásodásra, 
elkerülve a szennyvíz kijutását a rend-
szerből. A beruházással megszűnnek 
az évek óta problémát jelentő Tanító 
utcai átemelő rendszeres hibáiból 
eredő kellemetlenségek és várhatóan a 
kapacitás bővítés pozitív hatással lesz 
a Vasút soron szintén évek óta problé-
mákat okozó szennyvíz elöntésekre is. 
Egyúttal a szolgáltató nyomatékosan 
kéri a lakosságot, hogy a szennyvíz el-
vezető rendszerbe ne öntsenek vízben 
nem oldható anyagokat, mivel ezek az 
átemelő szivattyúk leállását és meg-
hibásodását okozhatják. Fokozottan 
fi gyeljenek oda, hogy ruhadarabok, 
pelenkák ne kerüljenek a rendszerbe. 
Az új szivattyúk kizárólag abban az 
esetben biztosítják a területen élők 
számára a szennyvízelvezetés zavarta-
lan működését, ha ezt fi gyelmességgel 
az azt használók is elősegítik.

Gabion technológiával kialakított 
szép új szemetesek láthatók az Omszk-tó 
környékén. A korábban ott lévő, kezdet-
leges, hajlított drótból készült megoldást 
cseréli le az Önkormányzat megbízásá-
ból a kivitelező erre a kulturált, ízléses 
kialakítású utcabútorra. A Kálvárián ha-
sonló kivitelben készített padokat már 
évek óta szívesen használják a látogatók.

Megújuló, szép 
szemetesek a tónál

Párakapunál hűsölhetünk a hőségben

A nyári kánikulában igazán frissítő 
élményt nyújtanak az új párakapuk. 
Jelenleg az Omszk parkban két helyen 
állítatott fel az Önkormányzat más te-
lepülések mintájára ideiglenes megol-
dással párakaput. Az egyiket a Kahl am 
Main sétány elején találjuk, a másikat 
a játszótér területén használhatják az 
ott játszó gyerekek. A végleges megol-
dásnál saját időkapcsoló és szivattyú 
szabályozza majd az eszköz működé-
sét, a rozsdamentes felület és az öntött 
gumi aljzat pedig teljessé teszi a pára-
kapuk kialakítását. Az ősz beálltával az 

eszközöket téliesítik és elszállítják. A 
sportpályák melletti párakapu végle-
ges helye a Kahl am Main sétány elején 
található virággal beültetett csónaknál 
lesz, így a futók is áthaladhatnak majd 
alatta. 
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Villám Zsuzsanna 15 éves 
köz  sztviselői munkáját ismerték el

Köszönet a Művelődési 
Ház munkatársainak

Közélet

Budakalász Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete Köztisztvise-
lői Díjjal ismerte el Villám Zsuzsanna 
köznevelési és közművelődési referens 
munkáját. A díjat a városvezetés a jú-
lius 1-i Köztisztviselői Nap alkalmából 
nyújtotta át.

Villám Zsuzsanna immáron 15 éve 
dolgozik a Polgármesteri Hivatalban, 
az elmúlt évek alatt több polgármester 
és jegyző munkáját segítette. Zsuzsa 
az elmúlt hosszú időszak alatt az Ön-
kormányzat és a Hivatal érdekeit szem 

előtt tartva alázattal, kiváló szakmai 
tudással tevékenykedett a településen 
működő intézmények nemzetiségi ön-
kormányzatok, civil szervezetek, sport-
egyesületek javára. Kapcsolati hálót 
épített ki velük, ezen keresztül segí-
tette munkájukat. A hivatalban töltött 
mindennapjait a lojalitás, precizitás 
és magas színvonalú szakmaiság jel-
lemezte. Zsuzsával a településen mű-
ködő intézmények, civil szervezetek 
szinte napi kapcsolatban voltak. Min-
dig, minden lehetőséget megragadott a 
velük az együttműködésre.

Zsuzsa 2006-ban nagy szerepet 
játszott az öttusa EB szervezésében, 
2008-ban megkapta a Budakalász 
Sportjáért díjat, 2013-ban pedig a Bu-
dakalász Közoktatásáért Díjat.

Az ünnepségen a díjazott a Köztiszt-
viselői Díj átvétele mellett elköszönt 
kollégáitól, ugyanis június végétől a 
Budakalászi Bölcsőde vetetői poszt-
ját elnyerve koordinálja az intézmény 
munkáját. A díjhoz gratulálunk, új 
munkájához sok sikert kívánunk!

Ünnepi vacsorával köszönte meg 
Rogán László polgármester a Schieszl 
vendéglőben a művelődési házban dol-
gozó kollégáknak a közösségépítésért 
és a város kulturális életéért tett ez évi 
munkáját. Az itt dolgozók munkájának 
köszönhetően a Faluház üres falait mára 
nyüzsgő, élettel teli közösség tölti meg, 
a ház igazi otthonná vált. A ház mára a 
közösségi élet szíve, motorja lett. Gyer-
mekek, felnőttek és idősek egyaránt 
rendszeresen járnak ebbe a közösségi 
térbe. A kultúra minden szegmense jelen 
van a házban, ezen kívül a városi szerve-
zetek is lehetőséget kapnak programjaik 
megvalósítására.

Köszönjük a dolgozók odaadó mun-
káját!

  Név               Önkormányzatnál betöltött  sztség Delegáló párt Telefonszám E-mail Fogadó óra helye, ideje

Rogán László polgármester
képviselő (6. választókerület) FIDESZ-KDNP 70/334-8934 rogan.laszlo@budakalasz.hu Polgármesteri Hivatal

minden hé  őn 15-17 óra

Ercsényi Tiborné alpolgármester
képviselő (7. választókerület) FIDESZ-KDNP 70/330-9554 ercsenyi.  borne@budakalasz.hu Polgármesteri Hivatal

minden szerdán 14-16 óra

dr. Krepárt Tamás alpolgármester
képviselő (4. választókerület) FIDESZ-KDNP 20/951-5383 drkrepart@gmail.com Polgármesteri Hivatal

minden szerdán 9-11 óra

Balogh Csaba képviselő (8. választókerület) Független 70/330-4879 baloghcsaba64@upcmail.hu
Kós Károly Művelődési Ház 
(Kávézó)   minden hónap első 
szerdája 17:00-től 19:00 óráig 

dr. Hantos István képviselő 
(kompenzációs listán bejutó) BUVÉD 20/779-4824 hantosistvan@gmail.com Telefonos egyeztetést követően.

Kaltner Károly
képviselő (3. választókerület)
Településfejlesztési és Környe-
zetvédelmi Bizo  ság elnöke

FIDESZ-KDNP
70/984-8454

(délutáni 
és es   órákban)

kaltner@gmail.hu Telefonos egyeztetést követően.

Major Ede
képviselő (5. választókerület)
Oktatási, Kulturális 
és Sport Bizo  ság elnöke

FIDESZ-KDNP 70/419-3860 major.ede@freemail.hu Telefonos egyeztetést követően.

Márton András képviselő 
(kompenzációs listán bejutó) MSZP-EGYÜTT-PM-DK 30/203-0435 martandras@gmail.com

Kós Károly Művelődési Ház 
(Kávézó) minden hónap utolsó 
pénteke, 17:00 órától

Máté István
képviselő (1. választókerület)
Pénzügyi és Vagyonhasznosítási 
Bizo  ság elnöke

FIDESZ-KDNP 20/922-5412 budakalasz.mate@gmail.com Telefonos egyeztetést követően.

Pál Béla képviselő 
(kompenzációs listán bejutó) JOBBIK 30/626-6815 pal.bela@jobbik.hu

 Kós Károly Művelődési Ház (Ká-
vézó)  08. 07., 09. 04., 10. 02., 
11. 06., 12. 04., 17:30-19 óráig.

Tolonics István képviselő (2. választókerület)
Népjólé   Bizo  ság elnöke FIDESZ-KDNP 70/336-6982 istvan.tolonics@gmail.com Telefonos egyeztetést követően.

Budakalász Város Önkormányzata képviselőinek elérhetőségei, fogadóórái
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Az úgynevezett „unokázós” csalás 
veszélyei
A csalás lényege, hogy általában éjszaka, 
unokájuk vagy más közeli hozzátartozó-
juknak kiadva magukat hívják fel vezetékes 
telefonon az idős embereket és valamilyen 
okra hivatkozva (pl. tartozás vagy baleset) 
készpénzt vagy pénzzé tehető értéket csal-
nak ki tőlük. 
Ezekben a csalástípusokban az a közös, 
hogy a csalók idős emberek pénzét, érté-
keit igyekeznek elvenni; telefonon keresik 
őket; valamelyik fi atalabb családtagnak 
adják ki magukat, aki különleges (veszé-
lyes, problémás) helyzetben van éppen; 
lelki nyomást gyakorolnak az idősekre; 
idős áldozataikat bizonyos szempont sze-
rint előre kiválasztják.
 Amit tehet a kiszemelt áldozat: ne bízzon 
meg a váratlanul jelentkező idegenekben, 
akár telefonon, akár személyesen keresik 
meg őt; próbálja meg kideríteni, hogy a 
családtag, hozzátartozó valóban bajba ke-
rült-e; próbáljon meg keresztkérdéseket 
feltenni, olyan dolgokra kérdezzen rá az 
unokával vagy hozzátartozóval kapcsolat-
ban, amit csak a családtagok tudhatnak, 
vagy az érintett személy; haladéktalanul 
vegye fel a kapcsolatot a megnevezett uno-
kájával, hozzátartozójával, mert így tudja 
ellenőrizni a hívás valódiságát; bűncselek-
mény gyanúja esetén azonnal értesítse a 
rendőrséget.

Az úgynevezett „trükkös lopás” ve-
szélyei
 Az elkövető személyek hivatalosnak tűnő 
indokkal (pl. nyugdíjkiegészítést hozott), 
kitalált történettel (kötelező víz- vagy 
gázóra csere, óraleolvasás, rosszul van, 
önkormányzattól jött segélyt adni, nye-
reményjátékon nyert, rendőrségtől jöttek 
házkutatást tartani stb.) keresik fel laká-
sukon az idős személyeket. Az elkövetők 
megnyerő modorúak, férfi ak és nők egy-
aránt lehetnek, leggyakrabban önkor-
mányzati munkatársnak, nyugdíjbiztosító 
munkatársának, közüzemi szolgáltató 

munkatársának vagy rendőrnek adják ki 
magukat. 
Amit tehet a kiszemelt áldozat: soha ne 
engedjen be idegeneket a lakásába, há-
zába, telkére. Az ajtót, kaput mindig tartsa 
kulcsra zárva! A hivatalos személy igazol-
ványát, jelvényét kérje el bemutatásra, azt 
ellenőrizze, még a rendőrét is! Ha szüksé-
ges, telefonáljon az ellenőrzés végett. 
A szolgáltatók (vízművek, gázszolgáltató, 
áramszolgáltató stb.) arcképes igazolvá-
nyukat és megbízólevelüket kérés nélkül 
megmutatják, ha mégsem, kérje tőlük. Ha 
nem mutatják meg, ne engedje be őket az 
ingatlanba. 
Fontos tudni, hogy közüzemi szolgáltatók 
díjbeszedőket nem alkalmaznak, pénzt 
nem hoznak és nem kérnek pénzt. Azt ja-
vasoljuk továbbá, hogy lakásba becsengető 
árusoktól ne vásároljon semmit.
 
Az egységes európai és a nemzeti se-
gélyhívó számok használatával kap-
csolatos tudnivalók
 Az EU területén 1991 óta működik a 112-es 
segélyhívószám, mely az EU polgárai szá-
mára minden tagállamban azonos elvek 
alapján biztosítja az egységes kapcsolat-
felvétel lehetőségét a segítséget nyújtó 
készenléti szervekkel. A 112-es hívószám 
ingyenesen hívható vezetékes és mobilte-
lefonról is.
Emellett Magyarországon továbbra is 
működnek a régi segélyhívószámok (104 
– mentők, 105 – katasztrófavédelem, 107 
– rendőrség). Az elmúlt három évben a se-
gélyhívó számokra érkező hívások alapján 
megállapították, hogy a hívások kb. 20 %-a 
volt valós segélyhívás, a többi információt 
kérő hívás, rosszindulatú hívás, illetve a 
hívások 70%-a olyan hívás, amely nem 
igényelt intézkedést. 
 A segélyhívó számokat csak és kizá-
rólag emberi életet, anyagi javakat 
és a környezetet veszélyeztető, valós 
veszélyhelyzetben lehet hívni, ezál-
tal kérni a mentők, katasztrófavéde-
lem vagy a rendőrség beavatkozását. 
Ilyen esetek lehetnek például: közvet-
len vagy közvetett életveszély áll fenn, az 
érintett nagy mennyiségű vért veszített, 
láthatóan nem kap levegőt, eszméletvesz-
tés után nem tér magához, csillapíthatat-
lan fájdalma van, baleset vagy súlyosabb 
sérülés érte, zavarttá válik, nem lehet 
vele kommunikálni, ön- és közveszélyes; 
súlyos, emberi élet(ek)et veszélyeztető 
közúti, légi, vasúti vagy vízi balesetet szen-

vedett vagy okozott az állampolgár; több 
ember halálát okozó járványos megbetege-
dés, mérgezés vagy kábítószertúladagolás 
esetén, radioaktív sugárzás vagy veszélyes 
anyag kiáramlása miatt; az állampolgá-
rok életében jelentős fennakadás, emberi 
élet(ek)et veszélyeztető esemény történt 
(tűz, földrengés, árvíz, viharkár, épületom-
lás, gázszivárgás, szélsőséges meteoroló-
giai helyzet); valamilyen bűncselekmény 
szemtanúja, sértettje; eltűnt vagy öngyil-
kos szándékú személy megtalálásához 
kér segítséget a bejelentő, ismeretlen kis-
gyermek megtalálásáról, kánikulában zárt 
gépkocsiban hagyott kisgyermekről vagy 
állatról, rendkívüli időjárási viszonyok 
esetén hajléktalan személy közterületen 
alvásról van információja; a közlekedési 
jelzések megrongálódását, működéskép-
telenségét vagy egyéb veszélyhelyzeteket, 
közlekedési akadályokat, közüzemi za-
varokat észlel a bejelentő; rendkívüli ha-
láleset történik, körözött vagy elővezetni 
kívánt személy vagy körözött tárgy hollété-
ről van információja a bejelentőnek, talált 
tárgyról, elhagyott „gyanús csomagról”, 
állatról, esetleg álrendőrök, házaló ügynö-
kök, házaló adománygyűjtők működéséről 
van tudomása.
 
A segélyhívó szám felhívása esetén rövi-
den, érthetően, nyugodtan el kell mon-
dani, mi történt és hol történt az eset, ki 
van veszélyben, illetve a bejelentő nevét és 
telefonos elérhetőségét meg kell adnia az 
operátornak. Az operátor további kérdése-
ket tehet fel a bejelentéssel kapcsolatban, 
amelyre a lehető legpontosabban, érthe-
tően kell válaszolni, meg kell tudni hatá-
rozni a lehető legpontosabban a helyszínt. 
 
A segélyhívószámok indokolatlan 
felhívásával túlterhelik a rendszert, 
ezáltal veszélybe sodorva azoknak 
az életét, akik valóban a készenléti 
szervek segítségére szorulnak. 
Fontos, hogy csak indokolt esetben, 
veszélyhelyzet esetén hívja mindenki 
a 104-es, 105-ös, 107-es és 112-es se-
gélyhívó számokat, ugyanis a segély-
hívó számok rendeltetéstől eltérő 
igénybevétele és a valótlan bejelen-
tés szabálysértésnek minősül, ami 
akár 150.000,- Ft összegig terjedő 
pénzbírságot, vagy valótlan bejelen-
tés esetén akár elzárást is vonhat 
maga után!

A Budakalászi Rendőrőrs az alábbi veszélyekre és tudnivalókra 
hívja fel a lakosság fi gyelmét:

Kék hírek
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Rendészeti események júliusban
Július hónapban is számos rendészeti ese-
mény történt a városban, melyben a helyi 
rendőrőrs és az önkormányzati városren-
dészek intézkedtek eredményesen. A leg-
fontosabb eseményeket az alábbiakban 
foglaljuk össze.

Motoros ámokfutás

Szabálytalanul közlekedő, közlekedési 
veszélyhelyzetek sorát előidéző motorost 
követett Pomázról Budakalászra a pomázi 
körzeti megbízott július elején. A motoros 
nem állt meg a rendőri felszólításra, vad 
menekülésbe kezdett. Az őt követő ren-
dőrautó az Omszk parknál vesztette el a 
nyomát, ahová a motoros nagy sebességgel 
behajtott, tekintet nélkül az ott közleke-
dőkre, futókra, sétálókra. Pechjére a bu-
dakalászi térfi gyelő rendszer több helyen 
is rögzítette ámokfutását, így ellene rendé-
szeti eljárás is indult a rendőri mellett. Az 
elkövető súlyos pénzbüntetésre számíthat.

Robbanószergyártó zavart férfi t fog-
tak el

A Városrendészet robbanások hangjára 
lett fi gyelmes a Pomázi úton. Az ott lakó 
férfi  felszólításra nem volt hajlandó ki-
jönni az ingatlanból. Mivel nem lehetett 
tudni, hogy a férfi nél van-e bármilyen rob-
banóanyag, ezért a Terror Elhárítási Köz-
pont (TEK) munkatársait kellett bevetni. 
A Pomázi út érintett szakaszát a rendőrség 
lezárta a művelet idejére. Ezt követően a 
férfi t elfogták. Több közbiztonságra külö-
nösen veszélyes eszköz – kés és gázspray 
–  került elő a ruházatából. A helyszínelés 
során szembeötlő volt a férfi  zavart visel-
kedése. Így a helyszínen a gyanúsítottat a 
mentőszolgálat munkatársai megvizsgál-
ták és a kiskovácsi rendelőintézetbe szál-
lították. Az ingatlant a TEK munkatársai 

átvizsgálták, ekkor több robbanóanyag 
származék került elő, azonosításukhoz 
tűzszerészek szaktudását is igénybe vették.

Könyvvásárnak álcázott lopási szán-
dék

Lakossági bejelentésre mentek ki a rendé-
szet munkatársai az Arany János utcába, 
ahol egy gyanúsan viselkedő férfi  minden-
hova becsöngetett mondván, hogy iskolák-
nak és a művelődési háznak gyűjt könyvet. 
Egy idősebb hölgy erőszakosnak találta a 
férfi  viselkedését, mivel hozzá kifejezet-
ten be akart jutni. A kihívott rendészek a 
helyszínen igazoltatták az illetőt, ruházatát 
átvizsgálták és tájékoztatták, hogy ez nem 
elfogadott tevékenység. Felhívjuk a fi gyel-
met, hogy ilyen esetben kellően elővigyá-
zatosak legyenek különösen az idősebbek, 
mivel gyakran használnak az elkövetők a 
fentihez hasonló kitalált indokot a lakásba 
jutáshoz. Ezek az emberek jellemzően visz-
szaélnek az idősebbek jóhiszeműségével.

Újabb illegális vasgyűjtők
Ismét vasgyűjtőket fogtak a Városrendé-
szet munkatársai a Csalogány utcában. A 
városőrök lakossági bejelentésre érkeztek 
a helyszínre. Köszönjük a lakosok együtt-
működését.

Talált kutya

Lakossági bejelentésre kutyát fogtak be a 
Városrendészet munkatársai a Táncsics 
utcában. A kutya rendkívül barátságos, jól 
tartott, kézhez szokott állat. Az eb sajnos 
nincs chipelve, így gyepmesterhez került, 
amíg a tulajdonos vagy egy örökbefogadó 
nem érkezik érte. A gazdinak oltási vagy 
egyéb papírokkal kell igazolni, hogy ő a 
kutya tulajdonosa.

Segélykérés
A Rendészet munkatársaitól mentőautó 
kért segítséget egy budakalászi cím meg-
közelítése érdekében. Az esetkocsi egy 
férfi hez sietett, aki magánéleti válságba 
került, emiatt egy snitzerrel öngyilkossá-
got kísérelt meg, felvágva bal csuklóján az 
ereit. A mentő személyzete még idejében 
érkezett, a sérültet ellátták. Mindenki fi -
gyelmét szeretnénk felhívni arra, ameny-
nyiben környezetében bármely okból 
válsághelyzetbe került emberről tud, kez-
deményezze szaksegítség igénybe vételét, 
mert életet menthet vele.
 
Újabb levendulatolvajok

Újra levendulatolvajt fogtak a rendészek 
a 11-es út felett átívelő kis híd Hermes fe-
lőli körforgójánál. Lakossági bejelentést 
érkezett arról, hogy egy férfi  virágokat ás 
ki az ott található szegélykertből. A férfi t 
sikerült tetten érni. Mire a városrendészek 
odaértek, két tő levendulabokrot ásott 
ki egy kis kézi lapáttal. Az idős férfi  a VI. 
kerületből biciklizett városunkba. Úgy 
gondolta, hogy a növények bárki számára 
elérhetőek – akár ilyen módon is – tekin-
tettel arra, hogy azok közterületen találha-
tóak.

Körözött csalót fogtak a városban
A BRFK Célkörözési Osztálya a Bűnügyi 
Bevetési Osztállyal közösen a Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányság közreműködésével 
egy budakalászi társasházban elfogott egy 
2013 óta körözött csalót. A férfi  2013 óta 
nem kezdte meg jogerős büntetésének le-
töltését. Ellene kettő elfogatóparancs volt 
érvényben csalás bűncselekmény elköve-
tése miatt. Elfogását követően a férfi t a 
Szentendrei Rendőrkapitányságra állítot-
ták elő, majd büntetés-végrehajtási inté-
zetbe szállították, ahol megkezdte jogerős 
büntetésének letöltését.

Rendészet telefonszáma: +36 70 
314-6104, hívható minden nap 8-20h 
között Budakalászi Rendőrőrs tele-
fonos elérhetősége: 0036 26 365-485

Rendésze   események júliusban

Kék hírek



Augusztus else-
jével új helyen, a 
Budapest Külső-fe-
rencvárosi Szent 
Kereszt templom-
ban (Ecseri úton) 
fogom tovább papi 
hivatásomat meg-
élni.

Amikor pappá 
szenteltek, a bíbo-
ros atyának ígé-
retet tettem, hogy 
engedelmeskedem. 
Ő kért meg, hogy 

vegyem át a plébániát Kerényi Lajos 
atyától, hiszen ő már betöltötte a 90. 
életévét.

Hála van a szívemben, hiszen Buda-
kalászon és Szentistvántelepen nagyon 
jó közösséget ismerhettem meg. Jó volt 
részese lenni annak, ahogy az emberi 
kapcsolatok egyre jobban kibontakoz-
nak.

Szomorú tapasztalat, hogy az elma-
gányosodás egyre nagyobb mértéket ölt 
társadalmunkban. Sokan úgy gondol-
kodnak, hogy az én házam az én váram. 
Az emberek egyre messzebb kerülnek 
egymástól, egyre kevesebb az emberi 
kapcsolat. Nincs csengő, nincs házszám 
és nincs egymás meglátogatása.

Az egyházközségben 
ennek a fordítottját tapasz-
talhattam meg. Jó volt ennek 
az oázisnak a részesévé válni, 
ahol az emberek közelebb 
kerülnek egymáshoz, barát-
ságok alakulnak ki és befo-
gadó közösség jön létre, ahol 
mindenkit szeretettel látnak.

Az elmúlt időben nagyon 
sok visszajelzést kaptam és 
nagyon sok hálában volt ré-
szem. Kezdem elhinni, hogy 
ennyire jó ember vagyok 
:-). Jó tudni, hogy ez csak 
a csomagolópapír. Jézus a lényeg. A 
pap igyekszik az embereknek odaadni 
Jézust. Van akinek a kezében nagyon 
díszessé válik, másik kezében nagyon 
értékes, de nem érdemes a papírnál 
megmaradni. Jézus fontosabb. A lényeg 
az, ami bent van.

Köszönöm mindenkinek a bizalmát, 
aki Jézust keresve jött el a templomba 
és a plébániára. Amikor Jézust tudtam 
adni a szentségekben a gyóntatásokban, 
a beteglátogatásokban, az áldozásban és 
az esküvőkön, akkor éreztem, hogy való-
ban Isten eszköze lehetek.

Köszönöm az itt eltöltött 9 évet. 
Kérem, hogy bocsássátok meg gyarlósá-
gaimat és imádkozzatok értem.

Kálmán József atya

Csomagolópapír

Közélet
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Elérkezett ez a nap is. Józsi atya meg-
tartotta utolsó vasárnapi miséit a budaka-
lászi és a szentistvántelepi templomban. 
Mindkét helyen zsúfolásig megtelt a temp-
lom az elköszönő hívekkel, még így is, hogy 
a nyár, a nyaralási időszak derekán járunk. 
Tudtuk, hogy erre egyszer sor kerül, mégis 
egy hónappal ezelőtt villámcsapásként 
érte a hír Budakalász katolikus közössé-
gét, hogy Kálmán Józsi atyát kilenc év 
után áthelyezik. Nehéz belenyugodni egy 
olyan döntésbe, amivel nem értünk egyet. 

A döntés azonban véglegesnek bizonyult, 
városunk plébánosának új feladatot szán-
tak. Nem volt más választás, búcsúzni kel-
lett tehát. A elköszönés viszont nehéz, ha 
megkedvelünk valakit. Józsi atyát pedig 
nagyon sokan megszerették nyitottsága, 
szelídsége, közvetlensége miatt. Talán ez 
a titka annak, hogy ilyen összetartó, több 
szálon összefűződő katolikus közösség 
alakult ki Budakalászon. A jó közösségnek 
szép környezet is jutott, az elmúlt kilenc 
év alatt számos egyházi terület megújult 
és megszépült. Mindez azonban Józsi 
atya szerint nem érdem. Az igazi érték az, 
hogy a hitet és Isten akaratát közvetíthette 
az embereknek a szentségekben, a gyó-
násban, a betegek, a haldoklók mellett, a 
keresztségben, a házasságban, az elsőál-
dozásban. Utolsó prédikációjában egy me-
taforában csomagolópapírként fogalmazta 
meg saját szerepét. A papír mögött van a 
lényeg: a hit és Isten. 

Józsi atya a változással kapcsolatban 
a misén elmondta: kettősség van benne. 
Egyfelöl, ha tehetné, ötven évig maradna 
Kalászon, másrészt pedig helyt kell állnia, 
meg kell felelnie esküjének, melyet Isten-
nek és a bíborosnak tett. A mise végén a 
közösség mindkét templomban ajándé-
kokkal köszönte meg Józsi atya kilenc 

éves munkáját: miseruhákat, stólát, fény-
képezőgép objektívet, zeneakadémiai bér-
letet és egy emlékkönyvet kapott, ebben a 
hívek leírhatták az atyával, a munkájával 
kapcsolatos gondolataikat, élményeiket. 
Az átadót hosszú taps követte. Nehéz hely-
zetekben mindig segít a humor, Józsi atya 
is ezzel élt amikor úgy fogalmazott, hogy 
szívesen teljesítené a visszatapsolással 
járó ismétlést. Ezután a szentistvántelepi 
templom kertjében agapé követett. A hívek 
számára megnyugtató lehet, hogy Józsi 
atya jó szívvel ajánlotta utódját, Kelemen 
László atyát, akit régóta, személyesen is 
ismer. Plébánosunk pedig augusztus el-
sejétől a Külső-ferencvárosi templomban 
hirdeti Isten igéjét. Józsi atyától a városve-
zetés is elköszönt, emellett a vasárnap esti 
misére érkezett testvértelepülésünkről, 
Lövétéről László István plébános és Tódor 
Attila csíkszeredai káplán, akik szintén bú-
csúztak a plébánostól.

Józsi atya elköszönt Budakalásztól
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Közélet

Tájékoztató az étkezési díjak befi zetéséről

Tanév végi sikereinkről: Településünk 
főépítésze Budakalász általános iskolásai 
számára tartott előadást. A zsúfolásig telt 
tornatermekben színes vetítéssel egybe-
kötött előadáson kézzel foghatóvá tette 
a kisdiákok számára az építészet csodá-
ját. Bevezetésként hallhattak a gyerekek 
a római és görög civilizációkról, majd az 
építészet nagyságai közt többek közt a 
Kínai Nagy Falról, a Sagrada di Familia 
székesegyházról és a Sydney Operaház-
ról. A képsorozat az építészet elrettentő 
példáit is bemutatta és kiemelte az igazi 
építészeti értékeket. A bemutató során ki-
tért a településeknél fontos szempontra, 

az egységes arculatképre is. Santorini szi-
getét említette, az ott látható vakító falú 
házakkal, ahol a fehér mellett egyedül a 
víz kék színe jelenik még meg a házakon. 
Turi Attila kiemelte a gyerekek számára 
Budakalász értékeit és arculatát, szépsé-
gét és egységességét, melyet az építészet-
ben és a házak megjelenésében is meg 
kívánnak őrizni. Ősi rítusokról mesélt, 
mint például arról, hogy több száz évvel 
ezelőtt a mesteremberek a házak alapjá-
nak építésekor egy pénzérmét építettek a 
habarcsba vagy a saját vérük egy csepp-
jét, hogy szerencsét hozzon számukra.

A főépítész elmesélte azt is, hogy őt 
mi vonzotta a hivatásához. Láthattunk 
képeket arról, milyen gigantikus erdei 
építményeket, kapukat, jurtákat készí-
tettek társaival már egyetemi éveik alatt 
Visegrádon. Ezeknek az erdei táborok-
nak a mintáját később külföldön is kö-
vették. Köztudott az is, hogy Turi Attila 
neves Ybl-díjas építész, Makovecz Imre 

tanítványaként a mester mellett dolgo-
zott több mint húsz éven át. Tervezői 
munkásságához fűződik helyi viszonylat-
ban a teljesség igénye nélkül a Bölcsőde, 
a Faluház, a Tópart Lakóház valamint a 
Gyógynövénykutató Intézet. Az ő nevét 
fémjelzik még a Sevillai Világkiállítás 
magyar pavilonjának vagy a Herendi 
Porcelánmúzeum bővítési tervei. A vö-
rösiszap katasztrófa utáni kolontári és 
devecseri házakat is Turi Attila tervezte.

Az előadás rendkívül színes volt és 
élményszerű, így a gyerekek lelkesen 
kérdeztek, hozzászóltak a témákhoz. A 
program része volt az a felhívás is, mely-
nek során az iskolásokat arra kérték, 
hogy rajzolják le, mit jelent számukra Bu-
dakalász. Bízunk benne, hogy a főépítész 
sikerrel irányította az épített környezet 
iránti igényességre a gyerekek fi gyelmét. 
Ha ez beépül a gondolkodásmódjukba, 
akkor később saját otthont is ennek alap-
ján választanak, építenek majd.

Turi A   la főépítész kisiskolás kortól az értékek  szteletére nevel

Budakalász Város Önkormányzata kötelező feladatként 
látja el az intézményekben a közétkeztetést. A jelenlegi szol-
gáltató szerződése lejár, az új szolgáltató kiválasztására köz-
beszerzési eljárás zajlott le. A feladat ellátására egy pályázó, 
a jelenleg is szolgáltató Junior Vendéglátó Zrt. nyújtott be 
pályázatot. Ajánlattevő az öt éves szerződéses időtartamra 
vonatkozó ára 569.724.000 Ft+ áfa volt. A közbeszerzési el-
járást a Képviselő-testület eredményesnek nyilvánította és 
megállapította, hogy a nyertes a Junior Vendéglátó Zrt. Az 
étkezés költsége a szolgáltató által betartandó kötelező nor-
matíva követelmények és az ételek minőségjavulása miatt vál-
tozott. Az új árak a változások ellenére országos viszonylatban 
továbbra is kedvezőnek tekinthetők.

Az étkezési díj befi zetésére vonatkozó információk

A rendelés továbbra is a Menza Pure online rendszeren ke-
resztül történik a budakalasz.eny.hu felületen.
Szeptemberi étkezési díjak:

Az étkezést igénybevevőknek augusztusban – a szeptem-
berre vonatkozó étkezés befizetésénél – még a korábbi költ-
ségeket kell fizetni. Ennek oka, hogy az új étkezési díjakról 
2017. augusztus végén alkot rendeletet Budakalász Város Ön-
kormányzatának Képviselő-testülete.

Befizetési időszak: 2017. augusztus 7-15.

Októberi étkezési díjak:
Az októberi költségeket, már a 2017. szeptember 1-től érvé-

nyes új áron számolja a rendszer.
Befizetési időszak: 2017. szeptember 7-15.

Különbözet
Tekintettel arra, hogy az új étkezési díjak 2017. szeptember 

1-től érvényesek, a befizetőknek visszamelőleg meg kell fizetni 
a 2017. szeptemberre fizetett alacsonyabb költségek és az új 
árak közötti különbséget. A különbözetet a szeptemberi díj-
befizetéssel egyidőben kell kiegyenlíteni. A különbözet értéke 
a szeptemberi számlákon külön tételként szerepel majd.

Befizetési időszak: 2017. szeptember 7-15.

Az étkezési térítési díjak 2017. szeptember 1-től 

Térítési díj 2017. szeptember 1-től (bru  ó Ft/adag)

Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna Együ  
Ált. iskolában 102 368 102 572
Óvodában 70 292 70 432
Bölcsődében 62 62 241 62 428

Zeneiskolai hírek 

Festés: 2017. augusztus 23-24-én az elmúlt évekhez ha-
sonlóan várjuk növendékeink és szüleik jelentkezését, hogy 
a pedagógusokkal közösen ismét vidám hangulatban elvé-
gezzük a közlekedő folyosók tisztasági festését. Részletek 
a honlapunkon (www.kami.hu).

Pótbeiratkozás: A régi és az újonnan felvételt nyert diá-
kok számára 2017. augusztus 29-30-31-én (kedd-szerda-csü-
törtökön), 8:00-18:00-ig, a zene iskola (Szentendrei út 9/a) 
irodájában. Kérjük, hogy régi növendékeink a bizonyítványo-
kat hozzák vissza. Beiratkozási lap letölthető az iskola honlap-
járól (www.kami.hu). 

Tanévnyitó ünnepély: 2017. szeptember 1-én, pénteken 
18 órakor a Zeneiskola udvarán.

Fontos időpontok
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 Már gyerekkorodban magadba 
szívhattad a művészetet család-
tagjaid révén, akik közt több nagy 
nevű híresség is van. 

Szerencsés helyzetben voltam ebből 
a szempontból. Édesapám Farkas Ádám 
Kossuth- díjas szobrászművész, a Kép-
zőművészeti Egyetem nyugalmazott 
rektora. Édesanyám Rákosy Anikó fes-
tőművész. Nagymamám F.Győrff y Anna 
grafi kusművész, akiről sokunknak jut 
eszébe gyerekkorunk mesekönyveinek 
és diafilmjeinek kedves képi világa. 
Húgom, Zsófi  szintén szobrász. 

 Hogyan teltek a mindennapok 
egy ilyen-ízig vérig művész csa-
ládban?

A mi életünk nem egy bohém, szét-
szórt világ volt. Családunk napjai 
szorgalmasan teltek, kreatív légkör ural-
kodott, szüleim a hétvégéken is alkottak. 
Számomra az volt a természetes, hogy 
ők nem irodában dolgoztak, hanem a 
sok titkot rejtő műhelyükben.   

 Úgy tudom szüleid munkássága 
mára részben egybeforrt. 

Nagy öröm számomra látni, hogy 
alkotásaik közösen tekinthetők meg je-
lenleg Pécsett a Zsolnay negyedben egy 
fantasztikus hangulatú kiállítás kereté-
ben. Nagyon büszke vagyok rájuk!

 Mikor éreztél először alkotói el-
hivatottságot? 

Mindig éreztem magamban alkotói 
vágyat és tudtam, hogy művészeti irány-
ban fogok elhelyezkedni. Érettségi után 
Franciaországban tanultam kulturális 
menedzsmentet. Ebben az időben nagy 
hatással volt rám a francia kultúra. Egy 
ottani családnál éltem és láthattam a tex-
til- és lakáskultúrájukat. Rendkívül meg-
becsülik a régi, több százéves bútorokat, 
szőnyegeket. Remek ízléssel keverik a 
modernnel. 

 Amikor újra hazajöttél, egy 
ideig főként a család töltötte be 

az életedben a főszerepet. 
Emma lányom 21 éves koromban szü-

letett, majd nem sokkal később Rozi. Bol-
dog, befelé forduló időszak volt ez. Ahogy 
nőttek, lassan elkezdtem varrni nekik 
babákat, ágytakarókat, faliképeket. Em-
lékezetes volt, amikor egy hatalmas fali-
szőnyeget készítettem az óvoda részére, 
ami még ma, húsz évvel később is ott van 
kitéve.

 Valahol itt indult a karriered? 
Ez az esemény fontos vízválasztó volt, 
mert ekkor sok szülő megkeresett és 
több megrendelésem volt, állatos, me-
sefigurás alkotásokra. Ettől kezdve 
folyamatosan varrtam, dolgoztam, vá-
sárokra jártam. Felkéréseket kaptam a 
Francia Intézettől, nagykövetségektől, 
nagyon intenzív időszak volt ez. Aztán 
egy enyhe hullámvölgy következett 1997 
körül. Ekkor elkezdtem kisebb haszná-
lati tárgyakat készíteni, táskákat, éksze-
reket, asztali futókat, játékokat. Az idő 
igazolta, hogy érdemes volt ezeket a vá-
sárlói igényeket is kielégíteni.  

 Milyen kiállításokon szerepel-
tek az alkotásaid? 

A Barabás Villában, a Szentendrei 
Art6 Galériában és a Visegrádi Várban 
mutatták be sikerrel a munkáimat. Bol-
dog vagyok, hogy ilyen sokan ellátogat-
tak azért, hogy megismerjenek. 

 Hol szereztél végzettséget?
A Moholy-Nagy Iparművészeti Egye-

temen diplomáztam 2005-ben. Ez az át-
fogó képzés rengeteget adott számomra, 
amelyből a mai napig táplálkozom.  

 Mostanában merre találkozha-
tunk veled és textil műveiddel?  

Barátnőmmel, Csősz Krisztával 2012-
től sokáig működtettük és szerveztük a 
szentendrei KOMP kortárs művészeti pi-
acot, amely egy remek lehetőség a helyi 
művészek bemutatkozására. Évente 
kétszer-háromszor rendezik meg ezt a 

vásárt, melyen kiállítanak a környékbeli 
művészek. Itt személyesen is megismer-
kedhetnek velük az érdeklődők. Otthont 
adott az eseménynek már többek közt 
a nagy múltú Ferenczy Múzeum is. A 
KOMP mellett a Dumtsa-korzón a kez-
detektől jelen vagyok kiállítóként. Utóbbi 
egy nagyon színvonalas kulturális, kuli-
náris nyári rendezvény-sorozat, melyre 
egyre többen látogatnak el.

 Mi javasolsz a szülőknek, ho-
gyan bontakoztassák ki a gyerme-
kükben rejlő alkotói tehetséget?

Meggyőződésem, hogy minden gye-
rekben ott lakozik a tehetség csírája. 
Amint meg tudják fogni a ceruzát, ollót, 
érdemes lehetőséget biztosítani nekik a 
kreatív manuális önkifejezésre. Remek 
teret biztosítanak erre nyári worksho-
pok, melyek során akár a ruhatervezést, 
agyagozást, festés technikáit is kipróbál-
hatják a gyerekek. Ezek a tevékenységek 
köztudottan remek agyfejlesztő hatás-
sal is bírnak. Ilyen alkalmak során már 
észre lehet venni a kialakuló kötődést és 
el lehet indulni valamilyen irányba már 
egészen korán. A cyber térből való kitö-
rést hiszem, hogy támogatni kell!

 Milyen körből kerülnek ki a vá-
sárlóid? 

Mára kialakult egy kisebb igényes 
réteg, akik még hisznek az egyedi, minő-
ségi, kézzel készült alkotások értékében. 
Legtöbben megértik, mennyi munkám 
fekszik egy-egy alkotásban – a tervezés-
től az anyagbeszerzésen át a kivitelezé-
sig bezárólag – és értékelik azt.

 Milyen helyi kötődésed van? 
Budakalászra két és fél éve költöztem 

férjemmel. Nagyon megkedveltük a vá-
rost, a hegyről élvezzük a panorámát, 
sok baráti kapcsolatot ápolunk az itte-
niekkel. Műhelyemet is itthon rendez-
tem be, ahol igazán inspiráló közegben 
tudok nap-mint nap alkotni.

Kreativitás a génekbe kódolva

Farkas Bori vérbeli művészcsaládba születe  , így nem vé-
letlen, hogy már korán nyiladozni kezde   elemi vonzódása 
a krea  v önkifejezés felé. Szobrász, festő és grafi kus fel-
menőktől hozo   értékes útravalót magával, amely meg-
alapozta munkásságát.

Vendégünk: Farkas Bori tex  ltervező iparművész szakértője)
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Építésze   útmutató
Készül a településképi arcula   kézikönyv és a rendelet

Építészet

Mi, budaka-
lásziak szeren-
csés helyzetben 
vagyunk abban 
a tekintetben 
is, hogy a ter-
mészeti és az 
épített környe-
zet szempontjá-

ból nagyon sok óvni való értéket hagytak 
ránk eleink. Elég csak végigsétálnunk a 
Budai úton, kerékpárral legurulnunk a 
Damjanich utcán a Petőfi  térre, esetleg 
gyermekünket elkísérnünk a Táncsics 
Mihály utcán a Kalász Suliba, láthatjuk, 
hogy körbevesznek bennünket azok a régi 
épületek, melyek ma is meghatározzák a 
város arcát, identitását. 

Az Önkormányzat 2005-ben mérte 
fel azoknak az épületeknek és építmé-
nyeknek a sorát, melyek - bár a hatályos 
jogszabályok alapján nem voltak védet-
tek - a település építészeti örökségének és 
arculatának a jövő nemzedékek számára 
történő átadása, megőrzése és fenntartása 
elengedhetetlen. Ennek a közös kulturális 
kincsnek a megtartása a célja a 2005-ben 
megalkotott önkormányzati értékvédelmi 
rendeletnek, melynek melléklete tartal-
mazza az I. és II. védettségi kategóriába 
tartozó épületek és építmények listáját. 
Ezeket az épületeket színezéssel a www.
budakalasz.hu honlapon is megtalálható 
Helyi Építési Szabályzat melléklete, a Sza-
bályozási terv is jelöli.

A hely védettséget élvező épületek fel-

újításához, újjáépítéséhez az Önkormány-
zat az értékvédelmi pályázaton keresztül 
minden évben támogatást nyújt az arra 
pályázóknak. A pályázható összeg a kivi-
telezési költség fele, de legfeljebb 500.000 
Ft. A pályázat leadási határideje az idei 
évben is szeptember 1. A benyújtandó 
dokumentáció, illetve az egyéb tudniva-
lók, feltételek a Hivatalban vagy a www.
budakalasz.hu oldalon elérhető pályázati 
kiírásban olvashatóak.

Kérdéseikkel kapcsolatban Turi Attila 
főépítészt vagy Varga Rita főépítészi re-
ferenst kereshetik személyesen ügyfélfo-
gadási időben (Turi Attila: szerda 13-15 
óra, Varga Rita: hétfő 9-12 óra, 13-18 óra, 
szerda 8-11 óra, 13-16 óra), vagy e-mail-
ben a varga.rita@budakalasz.hu címen.

Budakalász véde   épületei – értékvédelmi pályázat

Pályázatok

A településképi arculati kézikönyv és 
településképi rendelet munkaközi anya-
ga előreláthatólag augusztus második 
hetére elkészül, de legkésőbb augusztus 
14-től megtekinthető a Hivatalban vagy a 
www.budakalasz.hu internetes oldalon.

Mindannyiunk felelőssége óvni és vé-
deni környezetünket, hogy megőrizzük 
örökségeinket és új értéket teremtsünk 
a következő nemzedékek számára. Egy 
település karakterét meghatározzák az 
épületek, melyek részei a hely kulturá-
lis örökségének, identitásának. Egy új 
épület megváltoztatja a tájat, ezért ter-
vezésekor figyelembe kell venni annak 
hosszú távú hatását környezetére. Egy jó 
terv törekszik a környezettel való harmo-
nikus egységre, tiszteli és ismeri a múl-
tat, a helyi értékeket és jellegzetességeket 
képes kortárs kontextusban alkalmazni. 
Ez azonban feltételezi a tervező és az 
építtető részéről a tájegység építésze-

ti karakterének ismeretét. Ehhez kíván 
segítséget nyújtani a településkép védel-
méről szóló törvény egyik legfontosabb, 
gyakorlati megvalósulást segítő eszköze, 
a településképi arculati kézikönyv, szám-
ba véve városunk építészeti értékeit, ha-
gyományait, táji- és természeti értékeit, 
az évezredek alatt kialakult regionális sa-
játosságokat. Ez a tervezési útmutató egy 
adott terület építészeti örökségének tük-
re, célja azon jól meghatározható tech-
nikák, eljárások ismertetése, amelyek 
alkalmazásával a hagyományos építésze-
ti karakterhez és a településképhez job-
ban igazodó, arányosabb, esztétikusabb, 
fenntartható és értékálló épület építhető. 
A kézikönyv elsősorban a lakosság és az 
építkezni vágyók tájékoztatását segítő, 
szemléletformáló kiadvány, de haszon-
nal forgathatja mindenki, aki érdeklődik 
városunk építészeti öröksége és jövője 
iránt. A jogszabályok útvesztője helyett 

röviden, lényegre törően, és mindenki 
számára érthető módon mutatja be egy 
közösség környezetalakítással kapcso-
latos elvárásait. Jól áttekinthető rajzok 
és fényképek segítségével illusztrálja a 
követendő példákat, a településképhez 
illeszkedő építészeti elemeket. Ismerteti 
a település építészeti karakterét, ösztönzi 
az új gondolatokat, kiszélesíti a tervezési 
horizontot, egyben növeli a tudatosság 
szintjét. Ennek alapján készül a telepü-
lésképi rendelet is, mely a településképre 
vonatkozó előírásokat foglalja magában 
a kézikönyv alapján. 

A kézikönyv és a rendelet készítése 
széles körű társadalmi bevonással tör-
ténik, melynek keretében lakossági fó-
rumot tartunk a Kós Károly Művelődési 
Házban, 2017. augusztus 22-én, 17 órai 
kezdettel. A fórumon az érdeklődők ve-
títéssel kísért előadás során ismerhetik 
meg a munkaközi anyagokat.
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Értékvédelem

Mesélő véde   épületek
Mesélő véde   épületek III. Kálvária utca 1.

Mesélő véde   épületek IV. –  a 150 éves szerb parókia

Sorozatunk újabb állomására érkez-
tünk, melynek során a budakalászi nagy 
múltú házakat mutatjuk be. A Kálvária 
domb tövében fedezhetjük fel az újabb 
gyöngyszemet, magasföldszintes kontyolt 
nyeregtetős kialakításával, melynek érté-
kére Turi Attila főépítész kiemelten hívja 
fel a figyelmet. Az épület nyugati homlok-
zatán jellegzetes sokszögű alaprajzi kiala-
kítású toronnyal rendelkezik, törtvonalú 
toronylefedéssel.

A tulajdonos, Horogszegi Tamás foglal-
kozása művészettörténész, így kifejezetten 
műemlékek kutatásával foglalkozik. Csa-
ládja részére tehát nem volt véletlen ez a 
választás. Feleségével Erikával és három 
gyermekükkel élnek itt 2014 óta. Kife-
jezetten régi házat szerettek volna, ez fő 
szempont volt keresésük során. Mióta itt 

élnek, néhány dolgot rendbe kellett ho-
zatniuk. Egy nyári vihar alatt beázott a 
palatető, így kénytelenek voltak az egész 
tetőszerkezetet lecserélni. A védett épület 
eredeti karakterének és az egységes vá-
roskép megőrzésének érdekében ugyanis 
cserépborítás az előírás a Helyi Építési 
Szabályzatban. A család bármit építtetett 
is át a házon, azt csakis az eredeti álla-
potok megőrzésével tette, illetve annak 
rekonstruálására törekedtek. Erre példa, 
amikor kibontottak egy eredeti régi ajtót, 
majd azt máshova építették vissza. Az 
épület kiemelten értékes elemei továbbá a 

nyugati homlokzat tornya, az ablakosztás 
és a kerítés is.

A házat eredetileg az 1930-as évek-
ben építette egy neves szabómester, aki a 
Lenfonógyárban dolgozott. A padlásukat 
textilraktárként használták. A család kü-
lönböző generációi lakták a két lakrészre 
osztott házat. Ebben az időben még saját 
kút volt az udvaron, amelyhez a környék-
beliek rendszeresen jártak vízért. Később 
Budakalászon évtizedekig oktató, nagy 
megbecsülésnek örvendő, a helyiek köré-
ben Zsófi néninek emlegetett pedagógus 
élt a házban. A hatvanas években történt 
néhány hozzáépítés a házhoz, illetve ak-
kortájt építették be az eredetileg tornácos 
házrészt is. Az utóbbi időben szintén a kö-
zelben a Kálvária dombon élő Neubrandt 
Kálmán bácsi volt sokáig a ház gondno-
ka, aki lelkiismeretesen rendben tartotta, 
amíg az lakatlanul állt. 

Következő állomásunkon a szerb pa-
rókiát járjuk be és beszélgetünk az immár 
tíz éve településünkön élő Nikola Pocuca 
pópával és családjával. A szerb pap Hor-
vátországban született, ám 1995-ben a há-
ború idején Szerbiába menekült családjá-
val. Édesapja szintén pap volt. Feleségével 
Mir janaval és két kislányukkal élnek itt 
a város központjában ebben a gyönyörű 
védett épületben. Beszélgetésünk során 
megtudtuk, hogy a helyi szerb közösség 
körülbelül harminc családot számlál, 
mégis összetartó közösséget alkotnak. 
Rendszeresen részt vesznek a szerb temp-
lom ortodox liturgiáján, amelynek fontos 
elemei a rítusok. Az imádságokat és éne-

keket sokszor ismétlik és fontos szerepet 
kapnak a halottakért gyújtott gyertyák. 

Nikolának nyelvi nehézségei időnként 
adódnak, de megérteti magát. Nagyobb lá-
nyuk a szerb iskolában tanul magyarul, így 
ő tud a szülők segítségére lenni. A kultú-
rák találkozása valósul meg akkor, amikor 
a katolikus József atyával részt vesznek 
egymás karácsonyi miséjén.

Az egyházi épület a Kálvária utcában 
található és a XIX. század közepén építet-
ték. L alakú, téglaoszlopos tornáccal ren-
delkezik, funkcióját tekintve papi szállás. 
Az építészeti minőséget emelik a finom 
asztalosmunkával profilozott pallótokos 
ablakok belső faspalettával, valamint a la-

kószobák felett alkalmazott csapos geren-
dafödémek. 

A helyi védett épületek katalógusában 
szereplő adatok szerint építészeti értékkel 
rendelkezik a tornác szerkezete, az épület 
alaprajza és homlokzata. Védendő továb-
bá a ház jellegzetes növényzete is. 

A helyi védett épületek megőrzésére 
az Önkormányzat is nagy gondot fordít. 
Ennek érdekében írja ki minden évben 
a védett épületek felújítására vonatkozó 
értékvédelmi pályázatot. Érdemes megte-
kinteni a város honlapján (www.budaka-
lasz.hu/ertekvedelmi-palyazat) a pályáza-
ti kiírást annak, aki ilyen épületben él.



„Nyáron nyaralok, télen telelek”
– énekelte Micimackó és örült az életnek. 

Az Önkormányzattól meghívást kaptunk 
a város Semmelweis-napi megemlékező 
ünnepségére, melyen munkája elis-
meréseként négy tagtársunk vehetett 
át elismerő oklevelet a polgármester 
úrtól (Knáb Ferencné, Szőkéné Remec-
zky Éva, dr. Kecskés Istvánné, dr. Ollár 
Györgyné).

Őszi első klubnapunkat szeptember 
7-én tartjuk, majd az ismert rendben 

folytatódnak foglalkozásaink: minden 
hónap első, második és harmadik heté-
ben, mindig csütörtökön 17 órakor klub 
nap, az utolsó csütörtökön 18 órakor 
orvosi előadás lesz. Ezek mellett sok 
kirándulásra, képzésre és számtalan 
mozgáslehetőségre lesz lehetőség. Az 
őszi szakorvosi szűrő vizsgálatokról és 
hagyományos novemberi szűrőnapunk-
ról a Hírmondóban és honlapunkon 
adunk tájékoztatást.

www.bkegeszsegklub.hu * bkegeszsegklub@gmail.com

-ne

AZ EGÉSZSÉGKLUB PROGRAMJAI

A „Civil szervezetek működési 
célú támogatása 2017.” 

című kiírásra benyújtott
NEA-KK-17-M-0034 azonosítószámú,

EGÉSZSÉGES BUDAKALÁSZÉRT

című pályázatunk 150.000 Ft összegű,
vissza nem térítendő támogatásban

részesült. Támogatónk a:

A Pilisi KÓStolón még érvényben volt az ösz-
szetartás, kicsit félreállt a kontyunk, de meg-
érte, jól éreztük magunkat együ  . Ráadásul 
a szigorú zsűri különdíjjal, egy fi nom tortával 
jutalmazta főztünket.

Együ   könnyebb!
Ezzel a címmel jelentettünk meg 2016-
ban az Egészségklub megalakulásának
10. évfordulójára egy könyvecskét, 
melyben összefoglaltuk, mi mindent 
tettünk 10 év alatt a saját és lakótár-
saink egészségéért. Valljuk, hogy az 
egészségtudatosság tanulható, hogy 
egy jó közösségben könnyebben 
mozgósíthatók azok az erőtartalékok, 
melyek az életmód megváltoztatáshoz 
szükségesek. (Megteszem, mert meg-
igértem, elmegyek, mert várnak, 
csinálom, hogy bizonyítsak, jelent-
kezem, mert kíváncsi vagyok, boldog 
vagyok, mert sikerült, megfeleltem...)
Ahogy gyűlnek az információk, a 
tapasztalatok, a minták, szépen las-
san rájövünk, megtanuljuk, min kell 
változtatnunk, és hogy magunknak 
kell vállalnunk a felelősséget dönté-
seinkért, melyeket egészségünk 
védelmében szükséges meghoznunk.
A stabil egészségtudatosság vezethet 
el az ideális életminőséghez, azaz:

• a fi zikai, testi egészséghez,

•  a harmonikus lelki állapothoz, (azál-
tal is, hogy fejlődik a problémamego-
ldó készség, nő az érzelmi stabilitás, 
a kreativitás, a nyitottság, fejlődik a 
személyiség).

•  a jobb társadalmi kapcsolatokhoz,
azaz a társas egészséghez.

Az egészségklub sokszínű foglalkozá-
sain mindehhez segítséget kapunk.
Minden érdeklődőt várunk kulturá-
lis és közösségi programjainkra, az 
előadásokra, mozgásórákra, kirán-
dulásokra, képzésekre és a szűrővizs-
gálatokra.

Férfi ak se féljenek eljönni!

Nyáron az Egészségklub is nyaral, ám 
csak a klub, mint „intézmény”. Szünetel-
nek az előadások, a klubfoglalkozások, 
a szűrések. A tagok szorgosabbik része 
azonban nem lazsál.

Csökkentett óraszámmal, de meg-
tartják a tornaórákat (keddenként egy 
jógaóra, szerdánként egy vízi torna, 
csütörtökönként egy szárazföldi torna, 
péntekenként és szombatonként egy-

egy meridián torna). Mivel nyáron nem 
lakjuk be naponta 0-24 óráig a Faluhá-
zat, ezúton is jó pihenést kívánunk a ház 
minden dolgozójának – megköszönve az 
első félévben nyújtott önzetlen segítsé-
güket, türelmüket és barátságukat!

A németül tanulók is becsukták a 
könyvet, a munkafüzetet, de szeptem-
berben folytatják a tanulást.

Júniusi utolsó klubnapunkon szerény házi műsorral köszöntö  ük 91 éves tagtársunkat, 
Francz Rudolfot és a 80-asokat.

Köszönet Kővári Évának és csapatának!

-ne

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ18



A TÜDŐSZŰRÉS 40 ÉVES KOR FELETT INGYENES!
40 év ala    lakosoknak a tüdőszűrés díja: 1 700.- Ft. Kérjük, hogy személyigazolványt, 
TB kártyát, valamint előző évi tüdőszűrő igazolást hozza magával!

A vizsgálat ideje: naponta 8-18 óráig
Helye: EGÉSZSÉGHÁZ, 2011 Budakalász, Klisovác utca 6. Földszint

Budakalászon tüdőszűrést tartunk!
2017. augusztus 14-től augusztus 18-ig.

Közélet

Keszthelyen nyaralt 
az Idősklub

Keszthelyen töltött néhány üdítő 
napot az Idősklub júniusban. Kisvonattal 
körbejártuk Keszthely nevezetességeit, 
megnéztük a Festetics kastélyt kívül-be-
lül, sok szépet láttunk. Reggelente a 
torna sem maradt el kint a szabadban. 
Az üdülő medencéjét birtokba vettük, 
még az uzsonnát is a partján fogyasztot-
ták el az idősek. A szállás, az étkezés, a 
kiszolgálás kiváló volt. Zárásképpen az 
esti táncmulatság is fergetegesre sike-
rült, mint mindig! Emellett maradt idő 
még a pihenésre is. Összességében na-
gyon jól éreztük magunkat. Köszönjük a 
lehetőséget az Önkormányzatnak!

Zelizi Erika
Idősek Klubja, intézményvezető

Orvosok nyári szabadsága
Orvosok Szabadság ideje Helye  es saját 

rendelési idejében 
Háziorvosok
Dr. Gál Katalin július 31. – augusztus 18. Dr. Sulyok András
Dr. Kiss Edina július 10. – augusztus 7. Dr. Pető István
Dr. Pető István augusztus 7. – szeptember 3. Dr. Kiss Edina
Gyermekorvosok
Dr. Németh Márta augusztus 28. – szeptember 15. Dr. Asztalos Imre
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Közélet

A nyár az utazások ideje, így ebben az 
évszakban megújítjuk és meghosszab-
bítjuk fotópályázatunkat. Szeretnénk, 
ha olvasóink megosztanák legszebb nyári 
élményeiket. Nem kell mást tenni, mint vá-
rosunk logóját kinyomtatott, olvas-
ható formában kézbe venni és azzal 
szerepelni a képen. A városi honlapról 
letölthető logó utólag a képre szerkesztve 
is elfogadott. Várjuk Budakalászon vagy 

nyaraláson készült képeiket, melyeket Bu-
dakalász Város Hivatalos Közösségi olda-
lán teszünk közzé, ahol a legtöbb lájk dönti 
majd el, ki lesz a nyertes. A pályázatra 
budakalásziak jelentkezhetnek, au-
gusztus 31-ig a fotopalyazat@budaka-
lasz.hu címen. A nyeremény 10.000 Ft-os 
vacsorautalvány a Schieszl Vendéglőben. 

Üzenjen barátainak, ismerőseinek 
és a városnak!

Nyári fotópályázat felfrissítveNy

A budakalászi Gógynövénykutató Inté-
zet nagy múltra tekint vissza. Kevésbé is-
mert lehetőség, hogy látogatható botanikus 
kerttel rendelkezik, amely izgalmas prog-
ramlehetőség.

Dr. Dános Béla egyetemi tanár, tudo-
mányos tanácsadó-biológus vezetését és 
szaktudását vettük igénybe látogatásunk 
alkalmával. A tanár úr 1952 óta tanít az 
ELTE-n biológusokat, gyógyszerészeket és 
1971 óta minden csütörtököt az Intézet falai 
közt töltött. A tanár úr édesapja az intézet 
alapítói között volt 1915 táján, így beleszü-
letett a tudományos világba és egész mun-
kássága ide köti. 

A gyógynövénykutató a hetvenes évek 
elején került Budakalászra, majd a rend-
szerváltás idején felbomlott a gyógyszer-
ipari tröszt és területeik lecsökkentek. A 
környékbeli beruházások hatására később 
is csökkentek a szabadföldi kísérletekre, 
gyógynövényszaporításra, fajta fenntar-
tásra használható területek, így ma már 
bérelt területeket is igénybe vesznek. 
A hatvanas években is látogatható volt már 
a botanikus kert, ahol a gyógynövénycsalá-
dok és fajok megismerésére volt mód. Két 
dunai árvíz is károsította a területet, majd 
a nyolcvanas évekre megoldódott az árvíz-
védelem. 1984 előtt világviszonylatban sem 
volt ilyen jellegű kert, amelynek specialitá-
sát a korábbi parcellás módú kialakítástól 
való eltérés adta. A svéd Rolf Dalkrön el-
képzeléseit Tétényi professzor dolgozta át a 
helyi igényeknek megfelelően.

Az intézet fő tevékenységei közé tarto-
zik a vadon termő növények megismerése, 

kutatása, valamint a termesztéstechnika 
oktatása. A Pilis-Visegrádi hegység mo-
delljét is létrehozták, bemutatják a védett 
fajokat valamint a többévezredes kínai 
orvoslás anyagát is kutatják. A kétezres 
évektől kezdve intenzíven bekapcsolódtak 
az itteni kutatók a gyógyszergyártásba. 
A területükön növényi gyógyszereket gyártó 
üzem épült, amely Turi Attila helyi főépí-
tész egyik referenciamunkája is volt. Itt 
természetes növényi kivonatokból készített 
gyógyszereket állítanak elő, ilyen például az 
égési sebek kezelésére használt Írix bőrgyó-
gyító spray valamint a veseutak és prosztata 
megbetegedések gyógykezelésére való sze-
rek. Emellett fontos, hogy anyagcserefo-
kozó és roboráló hatóanyaggal rendelkező 
gyógyszereket is előállítanak az üzemben.

Az intézet munkatársai évtizedek óta 
kapcsolatban állnak a világ botanikus kert-
jeivel – skandináv és távol-keleti országok-
kal –, magcsere programot bonyolítva. Így 
került hozzánk a máriatövis nevű májvédő 

növény is, mely korábban nem volt honos 
hazánkban. Ismert tény, hogy a mák érett 
toktermése ipari nyersanyagként szolgál, 
amely morfi n tartalmának növelése szintén 
az intézet nevéhez fűződik. Mediterrán és 
trópusi növényeket is lehet látni a kertben, 
ahol három üvegházban kísérleti munka is 
folyik. Szervezetileg az intézet a Pannon-
pharma Cégcsoporthoz tartozik.

A botanikus kert szakvezetéssel bárki 
számára látogatható, hétköznap 10:00 és 
15:00 óra között, előzetes bejelentkezéssel. 
Időpontegyeztetés lehetséges a (26) 340-
533/162 telefonszámon vagy a következő 
címen: latogato@gynki.hu 

Botanikus kert
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Ha valakit sikeresen 
retusáltak ki a magyar 
irodalom csoportképé-
ről, az Tormay Cécile. 
Ez azért történt, mert 
1920-21-ben megírta 
a Bujdosó Könyv-et. 
Ez a naplóregény az 
1918. október és 1919. 
augusztus közötti idő-
szakról számol be. A 
Károlyi-kormány becs-

telen, hazaáruló tevékenysége ellen fel-
szólalni még nem lett volna halálos bűn, 
ha nem süllyed mélyebbre az ország. 
A Kun Béla féle terrorista rémuralom 
azonban nem tűrte ellenzékét, s ahogy 
ma mondani szokták, megadta a kilövési 
engedélyt az írónőre. Vidéki barátok rej-
tegették istállókban, csűrökben. Nemegy-
szer alig, hogy megúszta az elfogatást, s 
a nyilvánvaló kivégzést. A rémkorszak 
után a Klebelsberg Kuno által fémjelzett 
ország- és nemzetmentő korszak elis-
merte őt. A német, olasz, francia, angol 
és latin nyelven beszélő intelligens írónőt 

a kultuszminiszter felkérte a középkori 
magyar legendárium latinból történő le-
fordítására (1935). A két világháború közt 
Corvin-koszorúval és Signum Laudis díj-
jal ismerték el munkásságát. Nemzetközi 
szinten olyan író-óriások elismerését s 
barátságát bírta, mint az olasz D’Annun-
zio vagy a francia Anatole France. Re-
gényeit szinte az összes európai nyelvre 
lefordították. 1936-ban az irodalmi No-
bel-díjra jelölték, s a felterjesztés során 
már az első ötbe került. Végül nem neki 
jutott a díj, de szóbeszéd szerint 37-ben 
megosztva egy finn szerzővel ő kapta 
volna – ha nem jön közbe korai halála. 
A 19-es kommün igazi arcát bemutató 
naplóregényét nem tudták megbocsátani 
neki azok, akik a tanácshatalom oldalán 
álltak. Leszbikussággal vádolták meg 
ezt a katolikus hitében és nemzetszere-
tetében erős asszonyt. Hosszú pereske-
dés után sikerült tisztáznia magát, de az 
egészsége ráment a harcra: röviddel ez-
után érte a halál. A rendszerváltás után 
újra megjelentek regényei. A Régi Ház 
olyan hihetetlen jó olvasmány élmény a  

XIX sz.  Pestről, amit magyar olvasónak 
nem szabad kihagyni. 2012-ben a polgári 
kormány Magyar Örökség Díjjal ismerte 
el Tormay Cécile-t és ma már szobra is áll 
a Józsefvárosban, ahol sokáig élt. Tormay 
Cécile a közéletben is jelentős szerepet vál-
lalt. Megalapította a Magyar Asszonyok 
Nemzeti Szövetségét. A szervezet tagsága 
a 30-as évekre egymilliósra nőtt s a tár-
sadalom minden rétegéből jelentkeztek a 
tagok. 1935-ben a Népszövetség Szellemi 
Együttműködés Nemzetközi Bizottsága 
egyhangúlag a tagjai közé választotta, 
az akkor elhunyt Mme Curie megürese-
dett székébe. A nemzeti gondolat őrálló-
jaként évekig szerkesztette a Napkelet c. 
folyóiratot. Akit csak egy kicsit is érdekel 
az irodalom s történelmünk valós esemé-
nyeinek megismerése, az jól teszi, ha Tor-
may Cécile köteteit veszi kézbe. Jutalmul 
remek élmények részese lesz, s felfedezi 
az agyonhallgatott értékeink egy becses 
részét. 

Glasz Péter
Budakalászi Református Egyházközség

Kate White amerikai éne-
kesnő Budakalászon ad koncer-
tet a Budakalászi Evangéliumi 
Közösségben augusztus 13-án 
vasárnap 10.00 órakor (Budai 
út 55.)

Kate zenéje épít, gyógyít, fel-
emel. Eddig hét lemeze jelent 
meg, és folyamatosan úton van, 

hogy zenéjével és szavaival reményt és gyógyulást vigyen bör-
tönökbe, intézetekbe, templomokba.  A koncert ingyenes, a 
szervezők szeretettel várnak mindenkit. (www.katewhitemu-
sic.com)

Elfelejte   arcok 3. – Tormay Cécile

Evangélikus hírek

Élet keresztyén Szemmel

Szépkorú

Anyakönyvi hírek
Júliusban anyakönyvi események:

Gyászhírek

Szeretettel köszöntjük 
Budakalász Város legifjabb polgárait:

Harangi Boglárka Katalin
Jankuly Orsolya
Soós Luca
Szabó Dávid

Szécsi Marcell
Szekszárdi Áron
Szentkatolnay Bálint
Vági-Walter Benedek

Júliusban töltötte 
90. életévét Széppál 
Istvánné. 
Jó egészséget 
kívánunk neki!

ÚjszülöttekHázasságkötés
Városunkban 
júliusban 
16 pár kötött 
házasságot. 

Városunkban júliusban 
tizenketten hunytak el. 

Részvétünk a hozzátartozóknak!

Júliusban elhunytak:

Az ifjú párnak 
gratulálunk! 

Jó egészséget kívánunk nekik!

Élet keresztyén Szemmel
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Sport

Stieber Mercédesz, Pelle Anikó, Kis-
Primász Ágnes, Szalkay Orsolya, Gruber 
Laura, Boros Júlia, Drávucz Rita, Szentke-
reszti Gabriella, Papp Tímea, Brávik Fru-
zsina, Győri Eszter, Vargáné Gazdag Erika, 
Zsámbok Lilli, Rédei Kata, Ipacs Barbara 
– nem rossz névsor. A lányok nyolc világ-
bajnoki és tizenhét Európa-bajnoki érmet 
„vízilabdáztak össze” az elmúlt huszonhat 
évben. Most növelhetik érmeik számát, 
ugyanis ott lesznek a budapesti, augusztus 
7. és 20. között megrendezésre kerülő 17. 
FINA Masters Világbajnokságon.

A sokszoros magyar és nemzetközi kupa 
bajnok Boros Júlia fogja össze és irányítja 
a lányokat:

„Valamennyiünk életét a mai napig 
meghatározza a vízilabda. Többen is ját-
szunk bajnokságokban, és bár a hétköz-
napjainkat már nem ez tölti ki, a vízilabda 
mindig is egy kötelék marad közöttünk. 
Azzal, hogy Budapesten lesz a vizes vi-
lágbajnokság, nem volt kérdés, hogy ösz-
szeállunk, mindenki szinte azonnal igent 
mondott. A fő cél, hogy motiváljuk a fi ata-
lokat, és harmincon felül is megmutassuk 
magunkat. Válogatottként mindannyian 
fi atalok voltunk, most közel tíz-húsz év 
elteltével már családanyaként is megmu-
tathatjuk, hogy mire voltunk és vagyunk 
képesek. Természetesen a cél a világbaj-
noki arany megszerzése, ezért is kértük fel 
Györe Lajost, hogy készítsen fel minket a 
vb-re. A felkészülést júliusban elkezdtük, 
a csapat Budakalászi Sport Klub néven 
fut majd” – tette hozzá a nagyon motivált 
Boros Júlia.

A csapat nem nélkülözi a világklasszis 
játékosokat. A legnagyobb név kétség-

telenül Stieber Mercédeszé. Az Olaszor-
szágban edzősködő, a legutóbbi időkig a 
vízben is bizonyító kétszeres világbajnok, 
vb-ezüstérmes, kétszeres Európa-bajnok, 
háromszoros Eb-ezüstérmes, háromszo-
ros Eb-bronzérmes klasszis újabb aranyat 
gyűjthet be, csakúgy, mint Pelle Anikó, a 
világ- és Európa-bajnok vízilabdázó Szicí-
liából tér haza az eseményre.

A korábbi aranycsapatból kihagyhatat-
lan Rédei Kata is, ő 1994-ben lett világbaj-
nok, majd 2001-ben Budapesten szerzett 
Európa-bajnoki címet (Fukuokában pedig 
vb-ezüstöt). 

„2004-ben hagytam abba vízilabdát, és 
bár többen hobbiszinten együtt játszunk, 
és két évvel ezelőtt a buli kedvéért a mas-
ters Európa-bajnokságon el is indultunk, 
ez azért most egy kicsit más lesz. Óriási 
hangulata van a masters eseményeknek, 
két éve is állva tapsoltak a nézők, és a mai 
napig emlegetnek egy-egy gólt, egy-egy 
meccsszituációt. A masters póló azért él-
vezetes, mert mindent lehet látni, olyan 
az egész játék, mint egy lassított felvétel, 
mindent nyomon lehet követni. Amikor 
az elit vb-n játszottunk, sok minden a víz 
alatt dőlt el. A csapatban most leginkább 
a center és a bekk pozíció a keresett, hiszen 
itt kevesebbet kell úszni. A masters vb-n is 
ott lesznek a németek, az oroszok, az ame-
rikaiak, akikre biztos készülnünk kell. Jó 
buli lesz a vb, de azért szeretnénk a legfé-
nyesebb medált is megszerezni” – foglalta 
össze a lényeget Rédei Kata.

A masters vb-t legfőképp azért várja, 
mert már nem lesz teher a vállán, a játék 
öröme hozza össze a csapatot.

„Csodaszámba ment, amikor világbaj-
nokok lettünk 1994-ben, mert nem mi vol-
tunk az esélyesek. Azzal az aranyéremmel 
óriási megbecsülést és elismerést kaptunk. 
Szinte gyerek voltam, mikor abba a csa-
patba kerültem 18 évesen, mindent a vízi-
labdától kaptam. Most is óriási élmény 
lesz a világbajnokság, alig várom a han-
gulatot, ami annak idején is kísért minket.”

Az egykori gólkirálynő, Európa-bajnok, 
világbajnoki ezüstérmes Kis-Primász Ágnes 
pályafutása végeztével sem szakadt el a vízi-
labdától, jelenleg az Euroliga-résztvevő, 
bajnoki ezüstérmes Dunaújváros szakosz-
tály-vezetője. A nyáron tehát szintén vízbe 
ugrik, a csapat pedig gólokat vár tőle.

„Senkiből nem égett ki, hogy a győzelem 
a fontos, még akkor sem, ha tíz éve nem 
játszottunk egymással. A mai fejemmel 
már értem, és jó is erre visszagondolni, 
hogy példaképek is lehettünk az akkori 
gyerekek számára. Nagyon sok megfi zet-
hetetlen pillanatot hozott számunkra az, 
hogy együtt és egymásért is játszottunk, 
ráadásul a sikerek hatására nagyon sokan 
kezdtek el vízilabdázni. Nekünk óriási él-
mény lesz, hogy megint összeáll a masters 
csapat, és nagyon várom a tornát. Bár 
mindannyian bulinak is gondoljuk a mas-
ters világbajnokságot, azért szeretnénk 
meg is nyerni a vb-t” – mondta el Kis-
Primász Ágnes.

A Budakalászi Sport Klub tehát felfedte 
névsorát.

 Jegyrendelés: www.eventim.hu – 
2017.08.01. – INGYENES, regisztrálni kö-
telező.

Lakatos Zoltán, BSC elnök

Budakalászi Sport Club a 2017. Női Masters Vízilabda Világbajnokságon

MASTERS VILÁGBAJNOKSÁG IDŐPONTOK
Jegyrendelés: www.even  m.hu – 2017.08.01. – INGYENES, regisztrálni kötelező

2017.08.07. 2017.08.08. 2017.08.09. 2017.08.10. 2017.08.11. 2017.08.12. 2017.08.13.
Hé  ő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
15:00 10:00 15:00 11:00 9:15 14:00
Budakalászi sc 
– Bánki VSE

Budakalászi 
sc – Bay Area 
Masters

Budakalászi sc – English 
Roses Masters Water 
Polo

Budakalászi sc 
– Kinef Master 
Kirishi

Pihenő nap Budakalászi sc 
– Eimsbü  eler 
Turnverband

Budakalászi sc 
– The Olympic 
Club



XI. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM    2017. AUGUSZTUS 7. 23

Még javában tombol a 
nyár, de focistáink már el-
kezdték az alapozást. Nagy 
erőpróba ilyen melegben kö-
röket futni időre a tó körül, 

gimnasztikázni és a technikai gyakorla-
tokat elvégezni. Muszáj a kemény edzés, 
hiszen a csapat célja a bajnokság meg-
nyerése. Sikerült igazolni egy tehetséges 
fi atal védőt és visszatért hozzánk a régi 
kapusunk. Az utánpótlás csapataink 
később kezdik meg a felkészülést, mert 
nekik a bajnokság csak szeptemberben 
indul.

Viszont nagy hagyomány az egyesü-
letnél a szülő-gyerek foci, amit minden 
héten kétszer megrendeznek a szülők. 

Az Önkormányzat segítségével nem-
sokára elkezdődik a műfüves pálya 
építése, a kis műfüves pálya befedése, 
így lehetőség lesz télen is megfelelő kö-
rülmények között edzeni.  Jó érzéssel 

tölt el, hogy az Önkormányzat minden 
támogatást megad az egyesületnek. 
A nyári tábor remekül sikerült Páling 
Zsolt vezetésével. Nagyon sok lurkó úgy 
döntött, szeretne az egyesületben spor-
tolni és edzésekre járni. Egyre több régi 
sportolónk tér vissza a nevelő egyesü-
letbe. Több játékosunk igazolt maga-
sabb osztályba, sőt Kosznovszky Márk 
az U15-ös válogatottban játszik. Az 
utánpótlás-nevelés kimagasló, edzőink 

rengeteg munkát végeznek, sőt edzésen 
kívül is oktatják a gyerekeket. Fenyvesi 
Zoltán, a legendás válogatott, Fenyvesi 
Máté fi a külön kapusedzéseket tart, így 
sokszor kapusaink nyerik el egy torna 
legjobb kapusa elismerést.  Igyekszünk 
megfelelő körülményeket biztosítani a 
sportoláshoz. Szeretnénk a múltat és a 
remek budakalászi játékosok emlékét 
ápolni.     Nagy tisztelettel: Sárosi Tibor, 

a BMSE elnöke

Számos világverseny zajlik ezekben a 
hetekben a világ több pontján. A CYEB 
Budakalász állományából jelenleg né-
gyen is válogatottbéli kötelezettségüket 
látják el. 

Fekete Dávid az U21-es magyar vá-
logatott csapat tagjaként, míg Roberto 
Parrondo a macedón U21-es válogatott 
edzőjeként vesz részt az Algériában zajló 
világbajnokságon.

Bendó Csaba a Győrben hamarosan 
kezdődő EYOF-on, az ifjúsági olimpián, 
a magyar fi ú kézilabda csapat masszőre-
ként vesz részt. 

Hajdu Tamás pedig a Wroclaw-ban 
zajló Világjátékokon, a nem olimpiai 
sportágak világjátékán, a magyar férfi  
strandkézilabda csapat edzőjeként igyek-
szik minél jobb teljesítményre vezetni a 
fi úkat.

Ősszel a magyar bajnokság mellett az 
EHF-kupában mutatkozik meg a város 
csapata, amely kupa egy, az Európai Ké-
zilabda-szövetség (EHF) által klubcsa-
patok számára évente megrendezett 
nemzetközi kézilabdaverseny. A játékot 
a harmadik fordulóban kezdik meg.

Nemzetközi 
porondon a CYEB 
Budakalász játékosai

A budakalászi 
kék-sárgák 
beve  ék Egert

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

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: 2017. augusztus 31. Megjelenés, terjesztés: 2017. szeptember 11-14.

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ
Budakalász Város ingyenes, közérdekű tájékoztató kiadványa
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