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Képviselő-testüle   döntések – 2017. szeptember 28.

Közösségi együttélés szabályaitól 
szóló rendelet módosítása
Az alapvető jogok biztosa felhívta a 
figyelmet a fogyatékos személyek jogairól 
és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 
törvényre, mely szerint a fogyatékos 
sze mély számára biztosítani kell a köz-
szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű 
hozzáférést. Ennek érdekében a fogyatékos 
személy az önálló életvitelét segítő ku-
tyáját, jogszabály szerint, beviheti a 
közszolgáltatást nyújtó szerv, intézmény, 
szolgáltató mindenki számára nyitva álló 
területére.
Miután a rendeletünk csak a vakvezető 
és a mozgáskorlátozottat segítő kutyát 
nevesíti, ezért azt ki kell terjeszteni a 
törvényben felsorolt ebekre is. A ren-
deletben nem lehet megtiltani az élel-
miszerüzletbe, a vendéglátó egységbe, a 
játszótérre az eb bevitelét. Ez utóbbit a 
szabálysértési törvény szankcionálja, az 
előbbieket a tulajdonos tilthatja meg. 

Székelyföldi testvérváros 
támogatása
A témához kapcsolódó információ a pol-
gármesteri interjúban található a 3. 
oldalon.

Vízi-közmű hálózatokhoz való 
csatlakozás rendelet módosítása
A csatorna rendelet módosítására az 
Óbuda Zrt. kivitelezésében megvalósuló 
Tó utcai csatorna gyűjtővezeték átvétele 
miatt kerül sor, annak érdekében, hogy a 
rendszerre rácsatlakozhassanak a nyom-
vonalon lévő ingatlanok. Az Óbuda Zrt. a 
rendszert saját költségén építette ki, elké-
szülte után pedig díjmentesen vette át az 
Önkormányzat. 

Vagyonrendelet módosítására
A korábbiakban a város vagyonren dele-
tében – az általános alapelvek és előírások 
mellett – szerepelt az ingatlanvagyon 
fel sorolása is. Így minden alkalommal, 
amikor az ingatlanokban változás történt, 
módosítani kellett a rendeletet. A jog-

sza  bály ugyanakkor nem írja elő, hogy a 
rendeletben szerepeltetni kell az ingat-
lanvagyon felsorolását, ez a melléklet a 
rendeletből ezért kikerült. 

A Polgármesteri Hivatal Etikai 
Kódexének elfogadása
Törvényi felhatalmazás alapján a testület 
írja elő a köztisztviselői hivatásetikai 
alapelvek tartalmát és eljárási szabályait. 
Az Etikai Kódex célja a közszolgálathoz 
fűződő közbizalom erősítése, a hivatali 
ügyintézés színvonalának emelése, a 
hivatalon belüli munkatársi kapcsolatok 
fejlődésének elősegítése és a jó munkahelyi 
légkör kialakítása. Ennek érdekében az 
Etikai Kódex összefoglalja és rendszerezi 
a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőitől 
a szervezeten belüli és a külső kapcso-
latokban is elvárt magatartási, viselkedési 
normákat. A Képviselő-testület az etikai 
kódexet elfogadta.

Javaslat zártkerti ingatlanok 
belterületbe csatolása
A képviselő-testület a Prekobrdo és 
Berdó városrészekben három ingatlan 
belterületbe csatolásáról döntött.

Utca elnevezés 
Lakossági javaslara a Gyümölcs és a Sugár 
utcát összekötő 3064 hrsz.-ú, közutat a 
testület „Kevély utca”-nak nevezte el.

Csatlakozás a Bursa Hungarica 
ösztöndíjpályázathoz
Az Önkormányzat az előző évekhez ha-
sonlóan idén is csatlakozik a Bursa Hun-
garica Felsőoktatási Önkormányzati ösz-
tön díjpályázatához a szociálisan rászo ruló 
tanulók támogatására. Ennek érdekében 
800.000 Ft támogatási összeget épít be a 
2018. évi költségvetésbe.

A Képviselő-testület valamennyi határo-
zata és az egyes napirendek előterjesztései 
teljes terjedelemben megtalálhatók a vá-
ros weboldalán (budakalasz. hu/onkor-
manyzat/kepvise lotestuletiulesek/).

Polgármesteri Hivatal  +36 (26) 340 266
Ügyfélfogadási idők: 
H.: 9-12 és 13-18, Sze.: 8-11 és 13-16

Ingyenes jogi 
tanácsadás

dr. Krepárt Tamás 
szerda: 9-11-ig

SOS
Segélyközpont 112
Rendőrség (107) +36 (26) 502 400
Körze   megbízo  ak +36 (70) 338 5118
Városrendészet +36 (70) 314 61 04
Polgárőrség +36 (30) 621 22 44
Mentők (104)   +36 (26) 319 941, 310 424
Tűzoltók (105) +36 (20) 499 50 14
SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK
Kalászi Idősek Klubja +36 (26) 341 435
Családsegítő +36 (26) 340 121
SZABADIDŐ
Kalászi Sportcsarnok +36 (26) 540 424
Művelődési Ház +36 (26) 340 468
Könyvtár +36 (26) 401 069
HÁZIORVOSOK
Dr. Pető István +36 (26) 343 364
Dr. Gál Katalin +36 (26) 341 815
Dr. Sulyok András +36 (26) 343 364
Dr. Kiss Edina +36 (26) 341 815
Ügyelet Pomáz +36 (26) 326 211
Ügyelet Szentendre +36 (26) 312 650
GYERMEKORVOSOK  
Dr. Németh Márta +36 (26) 340 548
Dr. Tordas Dániel +36 (26) 340 548
VÉDŐNŐK +36 (26) 342 664

FOGÁSZAT
Dr. Veszeli Dóra +36 (20) 427 52 73
Dr. Rénes Nóra +36 (70) 512 87 84
ÁLLATORVOSOK
Dr. Kassay Viktória +36 (30) 383 02 46
Dr. Szalkai László +36 (30) 960 18 46
Dr. Kovács Márta +36 (20) 289 67 31
Ügyelet +36 (30) 662 68 49
SZOLGÁLTATÁS
Budai ú   Posta +36 (26) 340 530
Posta (Auchan) +36 (26) 540 134
Vízművek +36 (27) 511 511
Szemétszállítás, 
hulladékudvar

+36 (22) 350 111
Zöld Bicske K  .

TIGÁZ, 
gázszivárgás

+36 (40) 333 338, 
+36 (80) 300 300

ELMŰ +36 (40) 38 38 38
OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNYEK
Budai ú   Bölcsőde +36 (26) 340 255
Mályva utcai Bölcsőde +36 (70) 387 2587
Nyitnikék Óvoda +36 (26) 340 258
Telepi Óvoda +36 (26) 340 556
Kalász Suli +36 (26) 340 307
Telepi Iskola +36 (26) 340 209
Zeneiskola +36 (26) 343 418
Kalászi Gimnázium +36 (26) 540 372
EGYHÁZAK
Római Katolikus +36 (26) 340 327
Református +36 (26) 262 026
Szerb +36 (70) 331 8386
Evangéliumi Közösség +36 (20) 886 8752
Bap  sta Gyülekezet    +36 (30) 934 7372

Hasznos telefonszámok

Budakalászi hírek, 
információk, rendezvények

HITELES
FORRÁSBÓL,

www.budakalasz.hu

Budakalászi Hírmondó
budakalasz.hu

facebook.com/budakalaszvaros
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INTERJÚ Rogán László polgármesterrel

Mozgalmasan telt a szeptember a városban. A számos rendezvény mel-
le   fontos kérdésekben születe   döntés és több beruházás is elindult. 
A fejlesztések kapcsán azt is megtudha  uk, hogy Budakalász kisvárosi 
jellegét is szeretné megtartani.

Budakalász megőrzi kisvárosi arculatát

 A legutóbbi Képviselő-testületi 
ülésen határozat született arról, 
hogy Budakalász egymillió forint-
tal támogatja erdélyi testvérváro-
sát, Lövétét.

Tavaly év végén jártam legutóbb Lö-
vétén és megismerkedtem a székelyföldi 
község új polgármesterével, Mihály Dé-
nessel. Ekkor beszéltünk a településeink 
között fennálló jó kapcsolatról és ennek 
fejlesztési lehetőségeiről. Ezért ajánlot-
tam fel a faluban élők életkörülményeinek 
javítására és a testvérvárosi kapcsolatok 
fejlesztésére egymillió forintot. Az összeg 
felhasználását a polgármester úrra bíz-
tam, hiszen mi innen nem ismerjük az ot-
tani prioritásokat. A község polgármestere 
augusztusban keresett meg bennünket le-
velében és a Kirulysarki Iskolatábor felújí-
tására és bővítésére kérte támogatásunkat. 
Úgy gondolom, hogy a táborhely felújítása 
és az ott induló programok mindkét tele-
pülés hasznára válnának, a testvértelepü-
lési, baráti kapcsolatok további erősödését 
eredményezik.

 A városvezetés a közelmúltban 
látogatást tett Budakalász új plébá-
nosánál, Kelemen László atyánál. 
Miért tartja fontosnak a kapcsolat-
felvételt?
A budakalászi egyházakkal mindig is jó 
kapcsolatot ápolt Önkormányzatunk. 
Fontosnak tartom ezért, hogy hivatalosan 
személyesen is megismerjük az egyház-
községek vezetőit. Józsi atya távozását 
követően Kelemen László atyát helyezte 
a bíboros atya Budakalászra, aki a Szent-
endrei plébániáról érkezett hozzánk. A na-
pokban az alpolgármesterekkel felkeres-
tük őt, hogy bemutatkozzunk egymásnak. 
A látogatáson beszélgettünk a városról, 
Budakalász összetartó katolikus közössé-
géről és személyes témákról is. Elmond-
tuk, hogy a korábbi éveknek megfelelően 
ezentúl is támogatja az Önkormányzat az 
egyházközség működését.

 Két nagy beruházás is indul az 
év második felében a városban. A 
Budai út rekonstrukciójáról egy 
testületi döntés kapcsán előző szá-
munkban már bővebben beszéltünk. 
A másik nagy projekt a Klenity vá-
rosrész fejlesztése. Miért fontos ez a 
beruházás? 

A Klenity városrészben induló útépí-

tésekkel szeretnénk egyrészt a benépesült 
városrészt fejleszteni az utak megépítésé-
vel, valamint a Téglási András utcában a 
vízelvezető és a járda kialakításával. Évek-
kel ezelőtt megfogalmazott másik célunk 
pedig az, hogy a József Attila utca és a kör-
forgalom közlekedését tehermentesítsük. 
A Téglási András utca ugyanis alternatív 
lehetőséget ad majd a csomópont kikerü-
lésére. Az autók könnyebben és gyorsab-
ban érik majd el céljukat és a levegőt is 
kevésbé szennyezik, mivel nem állnak járó 
motorral kipufogógázt eregetve a dugó-
ban. A Szentendrei utca és a Téglási And-
rás utca találkozásához egy nyomógombos 
lámpás gyalogátkelőt is terveztettünk. A 
zebra létesítését mindenképpen fontos-
nak tartottuk, hiszen a városrészből sokan 
közlekednek Szentistvántelepen található 
intézményekbe, bölcsődébe, óvodába, 
iskolába. Az építés költségeit azonban a 
Közút nem vállalta, így azt a város fi zeti ki. 
A városrész csatornázatlan és vízvezeték-
kel nem rendelkező utcáiban pedig az út-
burkolat megépítése előtt a közműveket is 
kiépítik. Az idei fejlesztéseket jövőre a je-
lenleg zúzottköves felületű Kispap utcában 
folytatjuk. A városrészben zajló beruházás 
összértéke mintegy 130 millió forintot tesz 
ki.  

 Ha már a beépülő Klenity város-
résznél tartunk, vannak, akik a 
város túlnépesedével riogatnak. Mi 
erről a véleménye?

Budakalász népessége az elmúlt mint-
egy 20 év óta folyamatosan növekszik. Je-
lenleg azonban 12.000 lakóval még mindig 
kisvárosnak számítunk és racionálisan te-
kintve a város méreteire, fi zikai korlátaira 
valamint az önkormányzat szándékaira, 
megnyugtathatom az aggódókat, hogy kis-
város is maradunk. Az ingatlanforgalmat 
tekintve fontos elmondani, hogy a betele-
pülők jellemzően nem az Önkormányzat-
tól, hanem magántulajdonostól vásárolnak 
eladó ingatlant. A város évente általában 
4-5 telket értékesít. Önkormányzatunk az 
elmúlt hét évben összesen két alkalommal 
végzett blokkos területértékesítést: a Kle-
nity városrészben, ahol 13 telket értéke-
sített, illetve a Kálvária utcában, ahol 30 
telken épül lakóház. Az Klenity esetében 
fontosnak tartom elmondani, hogy 2013-
ban a Helyi Építési Szabályzatot megvál-
toztattuk ezen a területen. Itt a korábbi 
szabályozás lehetőséget adott az 50 %-os, 

tömbházas beépítésre is, 2013-tól viszont 
25 %-os beépítéssel szabadonálló házakat 
lehet felhúzni. Azt is lényeges kiemelnem, 
hogy a kisvárosi jelleg megőrzését az egész 
városra vonatkozóan mindig elsődlegesen 
fontosnak tartottuk. Ezt a területek érté-
kesítése során a szerződésekben minden 
alkalommal kikötöttük, ezért nem is épül 
a városban többszintes, a panelekhez ha-
sonló megjelenésű lakópark. Az Erdőhát és 
a Klisovác utca által határolt háromszög-
ben elhelyezkedő Prekobrdo belterületbe 
vonása sem újkeletű esemény. Ez a terület 
mintegy 20 éve kapott lakóházas besoro-
lást. Az építkezések és az ingatlanok for-
galma azonban csak az elmúlt években, a 
családi otthonteremtési kedvezmény hatá-
sára indult el. Vannak, akik azt gondolják, 
hogy több embert nem szabad beengedni 
a városba és ki kell tennünk a megtelt táb-
lát. Ez egyrészt kivitelezhetetlen, másrészt 
nézzünk csak magunkba. Ki, mikor köl-
tözött a városba? Nagyrészt mind betele-
pülők vagyunk, a lakosságnak elenyésző 
része mondhatja azt, hogy már felmenői 
is itt születtek és Budakalászon élték az 
életüket. Ugyanakkor gondoljunk abba is 
bele, hogy ki miért költözött ide? Az embe-
rek azért választják otthonuknak városun-
kat, mert kedvező a fekvése, jók a földrajzi 
adottságai – van hegyünk, völgyünk, fo-
lyónk, tavunk, szigetünk – jó az elérhető-
sége, a közbiztonsága, a közösségi élete, 
magas az életminősége és lendületes a fej-
lődése. Ha nem ilyen lenne, mostani lakói 
sem élnének itt szívesen. Az elnéptelenedő 
települések kiürülésének is megvan az oka, 
amit mi valószínűleg nem szeretnénk át-
élni. Látható tehát, hogy a települések ösz-
szetétele, lakossága nem állandó, hanem 
a körülményektől függően folyamatosan 
változik. A városvezetés feladata, hogy a 
változó lakosság számára megteremtse a 
megfelelő feltételeket, az infrastruktúrát. 
Vannak olyan városok, ahol ez nem sike-
rült. Úgy gondolom azonban, hogy Buda-
kalászon ebben is jó úton járunk, hiszen 
új egészségház, óvoda, bölcsőde, iskola 
is létesült vagy hamarosan épül a város-
ban. A közlekedés – ami jelenleg talán a 
legnehezebb kérdés – megoldásán is nagy 
erőkkel dolgozunk. Emellett a sportolási, 
szórakozási, kulturális lehetőségek is adot-
tak. Persze mindig van mit tenni, és van 
hová fejlődni, de azt gondolom, hogy ösz-
szességében jó itt élni.

2017. szeptember 29.
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Önkormányza   hírek 

Megszépül a Budai út első 
szakasza

Elindul a Klenity városrész fejlesztése

Az ősz folyamán két nagy útépítési 
projekt is indul a városban. A napokban 
kezdődött Klenity városrész fejleszté-
sével közel egyidőben indul a Budai út 
rekonstrukciója.

A Budai út felújítását az Önkormány-
zat időben és térben három lépcsőben 
végzi majd el 2017 és 2019 között. Az 
első fázis a napokban kezdődik és a Ba-
rát-patak – Fő tér közötti szakaszt, a 
második ütem 2018-ban a Petőfi  teret, 
a harmadik szakasz pedig 2019-ben a 
Kálvária és az Ady Endre utca közötti 
részt érinti.

A felújítással az Önkormányzat célja, 
hogy a városközpont zöld területekben 
gazdag, színes, izgalmas tér lehessen. A 
sváb építészeti jegyeket hordozó óváros 
műemlék épületei is méltó környezetbe 
kerülhetnek majd így. A fejlesztések-
kel közösségi terek is épülnek térköves 
járdával, vízelvezetéssel, parkolókkal, 
padokkal, zöld és virágos növényekkel, 
fákkal és pihenőparkokkal. A lakosság 
a felújítással kapcsolatban korábban 
háromféle terv közül választhatott és 
mondhatta el a véleményét, így született 
meg a végleges verzió.

A Budai út első szakaszának 
felújítása 2017. október 2-án, hét-

főn kezdődik. 
Ennek keretében 
szélesítik a  jár-
dákat, burkola-
tokat cserélnek, 
megépítik a vízel-
vezető rendszert, 
út menti zöldfelületeket hoznak létre, 
szabályos parkolóhelyeket alakítanak 
ki és megvalósítják a  Posta köz teljes 
rekonstrukcióját. A munkálatokra 102 
millió forintot biztosít az Önkormány-
zat. A kivitelezés várhatóan két hónapot 
vesz majd igénybe és az időjárás függ-
vényében november végére fejeződik be.

Közlekedési információk
A felújítás első lépéseként a Ba-

rát-patak és a Budai úti bölcsőde közötti 
mintegy 80 méteres szakaszt újítja fel 
a munkálatokkal megbízott vállalkozó. 
Az útszakasz mindkét oldalán járda, fel-
szín alatti vízelvezetők és parkolóhelyek 
épülnek az árok helyén.

A gyalogosforgalom valamelyik olda-
lon folyamatosan működik majd. A kör-
nyékbeli lakók a kivitelezőtől kaphatnak 
személyre szóló és napi szintű tájékoz-
tatást. Az autós forgalom korlátozását a 
munkálatokkal összhangban végzi a vál-

lalkozó, melyről a tervtérkép – a Közút 
jóváhagyását követően – a napokban 
jelenik majd meg honlapunkon.

A bölcsődébe érkezőket kérjük, hogy 
az átmeneti időszakban az Egészségház-
nál, illetve a gyógyszertárnál kialakított 
meglévő parkolókat használják, vala-
mint a parkolási időt minimalizálják a 
torlódás kiküszöbölése érdekében.

Kérjük, hogy a forgalomra vo-
natkozó előírásokra fokozottan 
és folyamatosan fi gyeljenek mind 
gyalogosan, mind pedig közleke-
dési eszközzel a felújítás teljes 
időtartama alatt. Egyben kérjük a 
környéken közlekedők türelmét és 
megértését a beruházással kapcso-
latban.

Az Önkormányzat bízik abban, hogy 
a felújítást követően megelégedéssel 
használják majd a megszépült Budai 
utat.

A Klenity városrészben jelentős fej-
lesztéseket indít az Önkormányzat. Az 
útépítési projekt során új út megépítése 
és a régebbi utcák rekonstrukciója zajlik 
majd. A munkálatok szeptember 26-án 
indulnak és várhatóan december köze-
pére fejeződnek be.

Első lépésként a Téglási András utca 
épül meg, ahol új úttest, járda és vízel-
vezető árok készül. Ezt követően a Ka-

nonok és Sekrestyés utca is térköves 
útburkolatot kap. A Kántor utcában az 
aszfaltburkolatot újíttatja fel teljesen az 
Önkormányzat.

A Klenity városrész útépítéseivel a 
párhuzamos utcák – a József Attila és 
a Csapás utca – terhelése is csökken és 
a terület forgalma jobban eloszlik, 
egyenletesebb lesz majd. 

További fejlesztés, hogy a Téglási 
András utca és a Szentendrei út talál-
kozásánál biztonságos gyalogátkelő 
épül zebrával és nyomógombos lámpá-
val, hogy a városrészben élő jellemzően 
kisgyermekes családok biztonságban 
átkelhessenek a forgalmas úton. A gya-
logátkelő létrehozását a Magyar Közút 
Zrt.-nél kellett kezdeményeznie az Ön-
kormányzatnak, mivel a Szentendrei 
út kezelése a szervezethez tartozik. Az 

átkelő így az Önkormányzat költségén 
és a közút engedélyével épül meg jövő 
tavasszal. A nyomógombos lámpa a 
Kalász Suli előtti lámpához hasonlóan 
jó áteresztőképességgel működik majd, 
így segítségével a gyalogosok biztonsága 
növekszik az autós forgalom korlátozása 
nélkül. 

Az útépítés során egy rövidebb idő-
tartamra a Szentendrei úton a két 
forgalmi sáv meghagyása mellett út-
szűkületet rendelnek majd el. Ezzel 
kapcsolatban a város web és közösségi 
média oldalán naprakész információkat 
nyújtunk, ha a munkafázisok aktuálissá 
válnak. Egyben kérjük az autósok türel-
mét és megértését. Az Önkormányzat 
bízik abban, hogy a beruházást követően 
megelégedéssel használják majd a meg-
épített és felújított utakat. 
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Budakalász Város Önkormányzata 
szeretné megismerni és objektíven 
mérni a lakosok véleményét a város 
fejlődésével, életminőségével és a be-
ruházásokkal kapcsolatban, ezért rep-
rezentatív lakossági véleményfelmérést 
végeztet. Az eredmények a fejlesztési 
irányvonalak meghatározásához szol-
gáltatnak majd fontos kiindulási alapot 
Budakalászon.

A megkérdezés telefonon történik, 
nyilvános adatbázisból elérhető veze-
tékes és mobilszámok hívásával. A mé-
résre október második felétől kerül sor.

Kérjük tehát, amennyiben telefonon 
keresik Önöket ebben az időszakban, 
és Budakalásszal kapcsolatos kérdése-
ket tesznek fel, szíveskedjenek segíteni 
megbízott kérdezőbiztosaink munkáját 
a válaszokkal, hogy ezáltal saját kör-

nyezetük fejlődéséhez is hozzájárulja-
nak. Az eredményeket a Budakalászi 
Hírmondóban, valamint web- és face-
book-oldalunkon is közzétesszük.

Önkormányza   hírek

Adózási aktualitások 
A 2017. szeptember 15-ig esedékes 

kommunális és gépjármű adó befi zeté-
sekről szóló értesítőket, csekkeket au-
gusztus hónapban minden budakalászi 
ingatlan- és gépjárműtulajdonos ré-
szére postán megküldtük. Amennyiben 
nem kapták kézhez, kérjük minél előbb 
jelezzék az adóiroda munkatársai felé 
a következő elérhetőségeken: +36 (26) 
340-266 vagy ado@budakalasz.hu. 

Általános adózási tudnivalók 

– Gépjárműadó (teljesítményadó): 
Az adó alanya az a magánszemély 

vagy vállalkozás, aki/amely a jár-

műnyilvántartásban az év első napján 
üzembentartóként, ennek hiányában 
tulajdonosként szerepel. Több üzem-
bentartó esetén az adó alanya az, akinek 
a nevére a forgalmi engedélyt kiállítot-
ták. A gépjárműadót azon önkormány-
zat felé kell egész évben megfi zetni, ahol 
az üzembentartó állandó lakhellyel/
székhellyel rendelkezik. Gépjármű tu-
lajdonjogában illetve üzembentartó vál-
tozás esetén az eladónak 8 napon belül, 
a vevőnek 15 napon belül kell bejelen-
tést tenni az illetékes hatóságnál (okmá-
nyiroda, kormány ablak). Ha valaki év 
közben új autót helyezett forgalomba, 
illetve használt autót kivont a forgalom-
ból vagy visszahelyezte azt, illetve for-
galomból kivont autót vásárolt, akkor 
időarányosan állapítják meg az adót a 

Belügyminisztérium Járműnyilvántar-
tása alapján. 

– Kommunális adó:
Az adó alanya egész évben az a sze-

mély, aki Budakalász Város belterüle-
tén elhelyezkedő ingatlan tulajdonosa, 
továbbá a földhivatali nyilvántartásban 
felépítménnyel rendelkező külterületi 
ingatlan tulajdonosa. Az ingatlan tu-
lajdonjogában bekövetkezett változást 
kérjük minden esetben jelezzék az adó- 
iroda munkatársai felé. A kommunális 
adókötelezettség az év első napján ke-
letkezik, egész évre szól, időarányos adó 
megállapítás nincs. 

Ha mindenki lelkiismeretesen befi -
zeti az adóját, akkor városunk még 
szebb, élhetőbb lehet.

Lakossági véleményfelmérés Budakalászon

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma idén is meghirdette 2018. évre a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatot, a hátrányos hely-
zetű, szociálisan rászoruló fi atalok felsőoktatásban való részvételének támogatására. A Bursa Hungarica többszintű támogatási 
rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok, a megyei önkormányzatok és a 
felsőoktatási intézmények támogatása. 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy csatlakozik a Minisztérium által meghirdetett 
ösztöndíjrendszerhez és meghirdeti a pályázatot a budakalászi hallgatók számára.

A pályázat benyújtásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében 
(a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer)

pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx.

Csak a regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően 
a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Polgármesteri Hivatalban kell benyújtaniuk a pályázóknak. 
A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban megha-
tározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:
2017. november 7.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. pályázati felhívással kapcsolatos részletes és további 
információ letölthető a www.emet.gov.hu oldalról, illetve 2017. október 3-tól a www.budakalasz.hu honlapról.

Felhívás – Bursa Hungarica 2018. évi ösztöndíjpályázat
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Zöld Zóna

Kommunális hulladék
A hulladékszállítás kötelező köz-

szol gáltatás, tehát szerződéssel min den 
ingatlantulajdonosnak rendelkeznie 
kell. Budakalászon a Zöld Bicske Kft. 
végzi a szolgáltatást. A kommu-
nális hulladékszállí tás napjai a 
köz lemény végén találhatóak. 
A használni kívánt edény típusának 

meg kell egyeznie a megkötött szerződéssel (tehát aki 60 li-
teres kukára kötötte meg a szerződést, az kizárólag 60 li teres 
kukával veheti igénybe a szolgáltatást). A legkisebb kuka (60 
literes) ürítésére csak az az ingatlanhasználó köthet szerző-
dést, aki a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja, 
és ezt a tényt a települési önkormányzat által kiadott igazolás 
útján a közszolgáltató részére bizonyítja.

Számlázás
A számlázást a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló 

és Vagyonkezelő Zrt. végzi. A hulladékgazdálkodási közszol-
gáltatási díjjal kapcsolatos észrevételeikkel, panaszaikkal a 
céghez fordulhatnak.

Lomtalanítás
Évente egyszer, maximum 6 m3 hulladék szállíttatható el. 

Időpont a Zöld Bicske Kft. ügyfélszolgálatán kérhető, lehető-
leg e-mailben.

Elkülönített (szelektív) hulladékgyűjtés
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés során műanyag- 

és papírhulladékotszállít el a szolgáltató. A szállítási 
nap minden hónap utolsó hétfője. Az elkülönítetten 
gyűjtött hulladékok közé egyéb hulladék pl.: zöldhulladék, 
kommunális hulladék, lom stb. nem helyezhető ki. A szol-
gálattó a helyszínen hagyja azokat a zsákokat, melyek nem ki-
lapított hulladékot tartalmaznak. A kilapítást gazdaságossági 
és környezetvédelemi szempontok mellett kormányrendelet is 
kötelezővé teszi.

1. Műanyaghulladék:
–  Mit tartalmazhat? Ásványvizes és üdítős PET palackok, 

különböző műanyagfóliák, bevásárlótáskák, szatyrok, zacs-
kók, reklámtáskák stb.

–  Hogyan kell kihelyezni? Zsákban, laposra taposva, lehe-
tőség szerint kupak nélkül

2. Papírhulladék
–  Mit tartalmazhat? Színes vagy fekete-fehér újság, folyó-

irat, papírzacskó, papír kartondobozok, füzet, könyv, író-
géppapír stb.

–  Hogyan kell kihelyezni? A szállítási napon kötegelve kell 
kihelyezni – a kartonpapírból készült nagyméretű dobozt is 
laposra hajtogatva, kötegelve kell kitenni.

Üveghulladék: A hulladékudvarban nyitvatartási időben 
veszi át a szolgáltató.
Zöldhulladék szállítás
A zöldhulladék szállítási napok 2017. második felében szep-
tembertől az alábbiak:
Szeptember 9., 23., október 7., 21., november 4., 18.

A zöldhulladékot ezeken a napokon kizárólag a közszolgál-
tató által küldött matricával ellátott zsákban vagy a közszol-
gáltató emblémás zöldhulladék zsákjában lehet kihelyezni. 

A kötegelt ágakra, illetve gallyakra is kell matricát helyezni. A 
nem megfelelő időben és módon kihelyezett zöldhulladékot 
nem szállítják el.

Az év utolsó szállítási napja 2017. november 18. Ki-
zárólag ezen a napon, a szolgáltató az ingatlanok elé 
kihelyezett kötegelt vagy zsákos zöldhulladékot kor-
látlan mennyiségben, matrica nélkül elszállítja.

Esetenként keletkező többlethulladék
Amennyiben a zöldhulladékhoz térítésmentesen biztosított 

matricák száma nem elegendő vagy esetenként a szerződött 
kuka méreténél több kommunális hulladék keletkezik, a ki-
helyezéséhez szükséges zsákokat a Vas- és háztartási boltban 
(Petőfi  tér 3.) és a Hulladékudvarban (2011 Budakalász Klin-
ger Henrik u. hrsz: 1291/25, volt Lenfonógyár udvarában) 
lehet beszerezni.

Hulladékudvar
címe: Klinger Henrik utca 1291/25 hrsz.
nyitvatartása:
Csütörtök, péntek: 14-18 óráig
Szombat: 8-12 óráig

Közszolgáltató elérhetősége:
Cégnév: Zöld Bicske Nonprofi t Kft.
A hulladékszállítással kapcsolatos kérdések, észrevételek, 
panaszok esetén.
E-mail: info@zoldbicske.hu
Tel.: +36 22 350 111

Ügyfélszolgálati iroda: 2060 Bicske, Csákvári út 45.,
Ügyfélfogadás: hétfőn 8 és 16, szerdán 7 és 19, pénteken 8 és 
12 óra között.

Hulladékudvar: minden hónap harmadik csütörtökén, 
12 és 16 óra között

A pilisi térségben a hulladékszállítás műszaki prob-
lémák miatt továbbra is eltér időnként a szokásos 
ütemtől. Ennek oka, hogy a hulladékkezelés országos átala-
kítás előtt áll. A Budakalászon szolgáltató Zöld Bicske Kft.-nél 
munkaerő kapacitási problémák is jelentkeztek, ezért lassúbb 
a szállítás a városban. Az Önkormányzat több ízben felszólí-
totta a közszolgáltatót a szerződésben foglaltak betartására 
valamint az állam felé is jelezte, hogy a szolgáltató a szerző-
désben foglalt kötelezettségeit nem látta el teljeskörűe n. A 
Zöld Bicske tájékoztatása szerint a vegyes (kommunális) hul-
ladék elszállítása elsőbbséget élvez, emellett törekszik arra, 
hogy minél előbb pótolja a kimaradt szelektív és zöldhulladék 
szállításokat.

A rendezett városkép és közlekedésbiztonság 
megőrzése érdekében nyomatékosan kérjük, hogy a 
megváltozott szállítási körülmények ellenére, csak a 
meghatározott kihelyezési időpontok előtti napon te-
gyék ki a hulladékot.

A szolgáltató a fennálló problémák miatt kéri a lakosság 
türelmét és megértését.

 
Kommunális hulladék-szállítási járatterv a város 

weboldalán tekinthető meg: http://www.budakalasz.hu/
hulladekszallitasi-informaciok/

Hulladékszállítási információk
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Hirdetmény

A kiskertekben károkat okozó, túl-
szaporodott vadállomány (vaddisznó, 
róka, aranysakál)  visszaszorítása ér-
dekében a Budakalászi  Polgármesteri 
Hivatal – a Szentendrei Rendőrkapi-
tányság engedélyével – az állatok sza-
bályozott kilövésére adott megbízást. A 
vadászat területe a város belterülettel 
közvetlenül határos, beépült és rész-
ben lakott kiskertes- és mezőgazdasági 
művelés alatt álló részei. A kilövési 
körzetekhez tartozó utcákról és 
területekről a város weboldalán 
található részletes leírás és tér-
kép.

A vadászatok ideje 2017. szep-
tember 28. és 2017. december 15. 
között, előre láthatólag 14 és 00 óra, 
illetve 00 és 07 óra között lesz-
nek. Kérjük, hogy ezen időszakokban 
a fenti területeken lehetőség szerint ne 
tartózkodjanak. Amennyiben ez mégis 
szükséges, mindenképpen viseljenek a 
környezettől jól elkülönülő színű, lehe-
tőség szerint fényvisszaverő felülettel 
rendelkező ruhadarabokat (pl. látha-
tósági mellény és sapka). Kutyáikat, 
egyéb állataikat pedig kizárólag pórá-
zon, kötélen sétáltassák, vezessék.

Kérjük a környéken haszonállatot 
tartókat, hogy fokozottan fi gyeljenek 
jószágaikra, hogy azok felügyelet nél-
kül ne hagyhassák el jól körülhatárolt 
(villanypásztor, karám) területüket. 
Állataikat sötétedés előtt vezessék szál-
láshelyükre.

A vadászattal kapcsolatosan a Pol-
gármesteri Hivatal kapcsolattartója: 
Fetterné Ferenczy Beatrix osztály-
vezető, telefon: +36 (26) 343-362. 
A vadászat irányítója: Hegyvári János 
osztályvezető. 

Budakalász Város Önkormányzata

Vadkár elhárításA friss festék illata is érződik azokon 
az új padokon, amelyeket nemrég helyez-
tek ki az Önkormányzat megbízásából a 
Széchenyi utcán és annak mellékutcái-
ban, összesen öt helyen. A régi ülőkék 
már rossz állapotban voltak, így idősze-
rűvé vált a csere. Szentistvántelep lakói 
közt sok az időskorú és kisgyermekes, 
így ez a lépés számukra jelent elsősorban 
könnyebbséget.

Szép új padokon pihenhetünk meg telepi sétáinkon

Az utóbbi hetek-
ben több lakossági 
bejelentés érkezett 
arról, hogy Budaka-
lász egyes területein 
patkányt észleltek. 
A patkányok gaz-

dasági károkat okozhatnak és egészsé-
günkre is veszélyt jelentenek, ezért fontos 
ellenük védekezni. A patkányirtást az 
Önkormányzat tervszerűen és fertőzött-
ségi mérték szerint priorizálva végzi. A 
patkány elsősorban az elhanyagolt ma-
gáningatlanokon és a csatornahálózat-
ban talál vonzó élőhelyre. A probléma 

elhárítására szeptember végén a Koló-
nia utcában, illetve október 5-7. között a 
Lenfonógyár területén patkányirtást vé-
geztek. Az ingatlanok területén Protect-B 
patkányirtó mérget tartalmazó csalétkes 
etetőhelyeket helyeztek el. Az ősz folya-
mán a Klisovác utcában a patak medrét 
kezeli még teljes hosszában az ártalmat-
lanítással megbízott vállalkozó.

Kérjük, hogy az esetleges mérgezé-
sek elkerülése érdekében fokozottan 
felügyeljenek gyermekeikre és háziálla-
taikra. Mérgezés gyanúja esetén haladék-
talanul orvoshoz kell fordulni. A méreg 
ellenszere a K1 vitamin.

Rágcsálóirtás

Budakalász teljes területén tilos min-
dennemű égetés. A 2017-ben elfogadott 

új szabályt a lakosság egészsége és a kör-
nyezet tisztaságának védelmében alkotta 
meg a Képviselő-testület. A felelős ingat-
lantulajdonos tisztában van azzal, hogy 
a kerttel bizony kötelezettségek is együtt 
járnak, és ennek részeként a zöldhulladé-
kot vagy komposztálja, vagy elszállíttatja. 
Az Önkormányzat ebben kíván segíteni a 
lakóknak, ezért évi két alkalommal, ta-
vasszal és ősszel ingyenesen biztosítja az 
korlátlan zöldhulladék szállítást.

Tilos az égetés a városban 

Zöldhulladék szállítási időpontok 
2017-ben: október 21. november 4.,18. 

Ezeken a napokon kizárólag a közszolgál-
tató matricájával ellátott zsákban lehet 
zöldhulladékot kihelyezni. A kötegelt 
ágakra, gallyakra is kell matricát tenni. 
Az utolsó szállítási nap november 18. 
Kizárólag ezen a napon a szolgáltató az 
ingatlanok elé kihelyezett kötegelt vagy 
zsákos zöldhulladékot korlátlan mennyi-
ségben matrica nélkül szállítja el. Csak a 
megfelelő időpontban kihelyezett hulla-
dékot szállítják el.

Zöldhulladék
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Szelfi bútor fotópályázat 

Budakalász, a csupaszív város

Szeptemberben is kiírtuk szokásos fotópályázatunkat. 
A feladat ezúttal rendhagyó volt, ugyanis a fényképek ké-
szítésének helyszínét meghatároztuk. Ezúttal az Omszk-tó 
partján frissen felépített Budakalász felirat előtt kellett 
fényképezkedni. A pályázatra rengeteg kreatív fotó érke-
zett. Budakalász Hivatalos Közösségi Oldalán meghirdetett 
szavazáson a közönség kimagasló fölénnyel értékelte leg-
jobbnak Madai Balázs: Iza a fotópontnál című fényképét. 
Gratulálunk!

Egy szívmelengető olvasói történetet kaptunk:

„Egy reggel, négyéves kisfi ammal várakoztunk a József 
Attila úton. Az autó hátsó üléséről hirtelen felkiált Misi: 
– Nézd, Anya! Szívecskék vannak az oszlopon!
Hirtelen nem tudtam, mire céloz a szárnyaló kisgyermek 
fantázia. Aztán megláttam én is és együtt csodáltuk a vil-
lanyoszlopokon lévő szív alakú muskátlikat. Nem csak ezt 
az egyet, a városban végestelen végig, mindet.
Nem tudom, vajon hány ember vette észre rajtunk kívül, 
azt, hogy: mi egy csupaszív városban élünk!

Beck Adrienn”

Közélet

Hosszú Katinka segítségével hárommil-
lió forinttal támogatja a Mol-csoport a Bu-
dakalászi székhelyű Gézengúz Alapítványt. 
A szervezet a koraszülött és a születéskor 
sérült gyerekek gyógyításával és fejleszté-
sével foglalkozik. Az adománygyűjtés egy 
kampány része volt, a háromszoros olim-

piai bajnok úszó aláírásával ellátott úszó-
sapkát ajánlott fel, a Mol-csoport pedig 
vállalta, hogy ha a Facebook-oldalán 25 
ezer kedvelés érkezik a sportszerről készült 
fotóra, akkor 3 millió forinttal támogatja 
az alapítvány kisgyermekeken segítő hid-
roterápiás módszerét.

Hárommilliót hozo   Hosszú Ka  nka sapkája 
a Gézengúz Alapítványnak

Madai Balázs : Iza a fotópontnál

A Sóbarlang felajánlásának köszön-
hetően már az óvodások is megta-
pasztalhatták rendszeres látogatásaik 
során a só jótékony hatását. Fontos 
tudnunk, hogy a sós levegőn töltött idő 
fokozza a vérkeringést, az izomsejtek 
anyagcseréjét. Tisztítja a hörgőket, így 
több oxigén kerül a szervezetbe, ez-
által nagyobb teljesítményre leszünk 
képesek. A légzés könnyebbé válik, a sós 
ízt is érezhetjük. Fokozódhat a köhögés 
és a köpetürítés is, a nyálkahártya 

megtisztul, a gyulladás megszűnik. Al-
kalmazható megelőzésre vagy gyógyí-
tásra a tavasztól őszig tartó allergia-
szezonban, a téli influenzajárvány so -
rán, az immunrendszer erősítésére 
e gész évben. Sóterápia ajánlott az aláb-
bi betegségek esetén: asztma, allergia, 
krupp, megfázás, nátha, fül-, arcüreg- 
tüdő- és torokgyulladás, hörghurut, 
influenza.

Tegyünk mindannyian az 
egészségünkért!

Vonzó hely ősszel a Sóbarlang
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Vendégünk: Mihalik Sára világbajnok kajakozó 

 Hogyan kezdődött sportélete és 
mire büszke igazán?

2001-ben költöztünk Budakalászra a 
fővárosból. Azelőtt Kanadában próbált a 
családom szerencsét. 12 éve kajakozom, 
családomban mindig is jelen volt a sport 
szeretete. Szüleim az első edzésre csak 
a mozgás szeretete miatt vittek, később 
éreztem komolyabb elhivatottságot. Na-
gyon büszke vagyok eredményeim mellett 
rendkívül támogató szülői hátteremre. 
Nélkülük nem tartanék ma itt. Sok spor-
toló kénytelen feladni a pályát, mert nem 
áll mögötte teljes vállszélességgel a család.

 Hogyan egyeztethető össze a ver-
senysport a tanulmányokkal?

Középiskolai tanulmányaimban nagy 
támaszt nyújtott tanár édesanyám, segít-
ségével magántanulóként tudtam leérett-
ségizni. Jelenleg a Szent István Alapítvány 
hallgatója vagyok levelező szakon, így 
tudok edzeni.    

 Mennyire jellemző a harc a sport-
ágban?
A kajakozás erős sportág Magyarországon 
és éles verseny folyik a szakmában már a 
kezdetektől. Az edzők nagy nyomást gyako-
rolnak már a picikre is, ez korábbi klubom-
ban nagyon érzékenyen érintett. Egy időre 
abba is hagytam emiatt az edzést. Ekkor fi -
gyelt fel rám és karolt fel Kluka József edző, 
aki olimpikonokat is kinevelt már. Elhívott 
saját klubjába a BKV Előre SC-be. Aprán-
ként vezetett ki mély lelki válságomból és 
érte el nálam, hogy adjak magamnak még 
egy esélyt. Fél évembe telt, míg újra hinni 
kezdtem magamban. Nagyon sokat köszön-
hetek Dodó bácsinak, aki azon ritka edzők 
közé tartozik, aki az embert látja a sportoló-
ban. A természet közelsége és a meditációs 
gyakorlatok jótékony hatása meghozta az 
eredményét, mentálisan is megerősödtem 
és elindult a több éves izzasztó kemény 
közös munka, melynek alappillére köztük 
mindig is a legmélyebb bizalom volt. 

 Mi jelenti a legnagyobb kihívást 
a versenyek során? 

Jellemzően rendkívül szoros a mezőny, 
a végeredmény tizedmásodperceken múlik. 
Előfordult, hogy egyetlen másodperc alatt 
öt versenyző is egyszerre ért célba. Ha egy 
másodpercet tudok javítani az időeredmé-
nyemen, az számomra óriási boldogság 
és verejtékes munka gyümölcse. Nagyon 
komoly harc folyik a versenyeken, hiszen 
a többiek is egész fi atalságukat áldozzák a 
célért. A maratoni versenyeken minden a 
taktikázáson és a döntéshozatalon múlik. 
Nehezítő körülmény volt a szokásoson felül 
Dél-Afrikában a rendkívüli időjárás. 36 
fokban sivatagos éghajlaton futottunk ke-
zünkben a kajakkal a sprint során. A futam 
során kiszáradtam és olyan oxigénhiányos 
állapotba kerültem, hogy a hajóról le kellett 
fejteni az ujjaimat.

 Honnan kap anyagi támogatást? 
A kajakozás rendkívül költséges sport, 

egy hajó értéke milliós nagyságrendű. A 
hideg időkben több hetes külföldi edzőtá-
borokon veszünk részt, amikor itthon még 
nem lehet vízre szállni, ami szintén nem 
olcsó. A sportág viszonylag kevés állami 
támogatást kap, így vérre menő harc folyik 
a klubok közt a forrásokért. Megélni ebből 
sajnos nem tudok, boldog vagyok, ha fedez-
hetem a kiadásaimat. Az Önkormányzat 
kötött velem egyszeri támogatói szerződést, 
amely sokat jelent nekem. Nagyon hálás 
lennék, ha további támogatókra lelnék és 
mellém állnának olyan cégek, akik értéket 
látnak a munkámban. 

 Hogyan pihen és milyen a napi-
rendje? 
Most a Dél-Afrikai világbajnokság utáni 
pihenőidőmet töltöm. Ebbe belefér egy-
egy lazább este a sportoló barátaimmal: 
nekik máskor szintén kevés lehetőségük 
van kikapcsolódni. Fontos a pihenés, mert 
aki lazítani nem tud, az megfeszülni sem. 

Heti 12 edzésen veszek részt. Számomra 
nem a hagyományos-, hanem a verseny-
naptár a mérvadó. Életemben sok a lemon-
dás és a szigorú szabály. Kötött étrendet 
követek és rendkívül szoros a napirendem.  

 Milyen helyi kötődése van? 
Számomra nagyon sokat jelent, hogy 

Budakalászon élhetek, ahol adottak a 
sportlehetőségek. Az Omszk park futópá-
lyáján és a mellette lévő fi tness gépeken 
edzek, a Luppa-sziget körül evezek. Kar-
nyújtásnyira vannak számomra ezek a le-
hetőségek, melyek sokat jelentenek a sűrű 
beosztásom miatt.

 Józsefet kérdezzük, Ön hogyan 
értékeli a mai edzői módszereket és 
hogyan látta meg Sárában a tehet-
séget? 
Régen nem kezdték ennyire korán a kü-
lönórákat a gyerekek, hanem hagytak 
időt a szülők a mentális érésre. 13-14 éves 
kor előtt a kicsik még a hajót sem tudják 
levinni sokszor a vízre. A régi időkben 
játékra, túrázásra is több időt hagytak 
a klubok, ma felgyorsultak a dolgok. Mi 
igyekszünk az eredeti módszereket kép-
viselni. Számomra a tehetséget a genetika 
mellett az jelenti, ha valaki fejben töké-
letesen össze tudja hangolni a mozgását, 
uralja a vizet, valamint a sporteszközt. A 
vízérzékelés adottság, azt nem lehet taní-
tani. Sárát sosem kellett hajtani, önmagát 
motiválta, folyamatosan kereste a fejlődési 
lehetőségeket. Amikor hozzám került, ala-
kítható volt, rossz beidegződéseit együtt 
javítottuk. Az utóbbi időben viszont már 
könyvet is viszek magammal, ha edzünk, 
annyira hibátlanul dolgozik.

 További fantasztikus sikereket 
kívánunk városunk kiváló sporto-
lójának!

„Boldog vagyok, hogy az 
Omszk parkban és Luppa-szigetnél 
készülhettem fel a vb-re”

Mihalik Sára 21 éves kora ellenére világbajnok kajakozó. 
Legfrissebb eredményét az ősszel Dél-Afrikában megrende-
ze   Maratoni Világbajnokságon érte el: felnő   párosban és 
U23-as korosztályban egyes hajó kategóriában is első helyen 
végze  . Sára azon ritka kajakosok közé tartozik, aki maratoni 
távon és sprintben is egyaránt magas szinten teljesít. Ismer-
jük meg őt a Mul   SE sportolóját és edzőjét közelebbről.
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Pénztárcalopás

A szentendrei rendőrök lopással kap-
csolatban kérik az állampolgárok segít-
ségét.

Ismeretlen tettes 2017. szeptember 
11-én 12 óra 30 perc körüli időben az 
Omszk parkban lévő bevásárlóközpont 
előtt, az egyik dohányzásra kijelölt he-
lyen eltulajdonított egy pénztárcát a 
benne található készpénzzel, bankkár-

tyával és személyes iratokkal. A férfi t az 
áruház biztonsági kamerája rögzítette.

A Rendőrkapitányság kéri, hogy aki 
a felvételen látható illetőt felismeri, je-
lentkezzen személyesen vagy telefonon 
– munkaidőben – a Szentendrei Ren-
dőrkapitányságon (Szentendre, Dózsa 
György út 6/a.) a +36 (26) 502 400-as 
telefonszámon vagy a Budakalászi Ren-
dőrőrs +36 (26) 635 485-ös telefonszá-
mán.

Névtelensége megőrzése mellett 
bejelentést tehetnek továbbá az ingye-
nesen hívható +36 (80) 555 111-es „Te-
lefontanú” zöld számán vagy a 107-es, 
112-es központi segélyhívó számok vala-
melyikén. A bejelentéseket a rendőrség 
bizalmasan kezeli.

Baleset mia   zárták le 
a Budai utat

Három autó ütközött össze szeren-

csétlenül a Postánál, emiatt lezárták a 
Budai utat és rendőrök terelték az autó-
sokat a Klisovác utca irányába.

Autóverseny a Budai úton
Városrendészek intézkedtek egyik 

este az Omszk parkban. Egy fiatal 
nő Békásmegyeren a bankautomatá-
ból nagyobb összeget vett ki, majd a 
HÉV-en négy ember körülállta és egyi-
kük kilopta tőle a pénzt. Budakalászon 
mindannyian leszálltak, a meglopott nő 
követte a csoportot és végül az Omszk 
parkban kihívta a rendőrséget. Az el-
követők egymással is konfl iktusban áll-
tak és egyikőjük ittas állapotban volt. 
A társaság tagjait előállították. Vigyáz-
zanak értékeikre!

Rendésze   események 
szeptemberben

Kék hírek

Hétvégi házi feladatok

A nyaralók és hétvégi házak sajnos 
sok esetben válnak a bűnelkövetők cél-
pontjává, mert a tulajdonosok ősszel és 
télen ritkán látogatják házaikat, kieső 
helyen vannak, nincsenek jelen a szom-
szédok sem. Az őszi időszakban elnép-
telenedő nyaralókra mind a természet, 
mind a betörők komoly kockázatot je-
lentenek. A természeti csapások kárait 
jelentősen növelheti, hogy azokról a 
tulajdonosok csak hetekkel, akár hóna-
pokkal később szereznek tudomást. A 
betörések esélyét fokozhatja, hogy egyre 
több értékes holmit hagynak télre a hét-
végi házban.

A viszonylag alacsony kockázat csá-
bítja a rossz szándékkal közeledőket. A 

betörések ellen az előrelátás a leghaté-
konyabb fegyver. Néhány alapvető tipp 
arra, hogy miképpen csökkenthetik a 
nyaraló feltörésének kockázatait:

használjanak biztonsági zárat, illetve 
szereljenek fel rácsot a nyílászárókra. Az 
ajtó és ablak mechanikai védelme csak 
akkor hatékony, ha azok tokszerkezete 
is stabil. Az alacsonyabban fekvő abla-
kokat, erkélyeket védhetik rácsozattal, 
betörésgátló fóliával vagy redőnnyel! 
Gondoskodjanak a melléképület megfe-
lelő zárhatóságáról! Alkalmazzanak ri-
asztóberendezéseket! Az értéktárgyaikat 
szállítsák haza vagy legalább a könnyen 
látható helyekről távolítsák el azokat!

Tartsanak rendet a nyaraló közvetlen 
környezetében és a kertben is. A szétha-
gyott kerti szerszámok, gépek, valamint 
a könnyebben elmozdítható kerti búto-
rok egyszerűen eltulajdoníthatók, rá-
adásul vonzzák a besurranó tolvajokat.  
Bizonyosodjanak meg arról, hogy nem 
hagytak olyan tárgyakat az ablakok kö-
zelében, amely esetleg segítséget nyújt-
hat a betörőnek a fal megmászásához!

A sűrű növényzet kiváló rejtekhelyül 

szolgálhat a betörők számára. A dúsabb 
bokrokat, fákat ritkítsák meg annyira, 
hogy azok között ne lehessen észrevétle-
nül tevékenykedni, megbújni. A házhoz, 
ablakokhoz közel álló fák ágait kissé 
vágják vissza!

A villanyóra szekrényét is biztonsá-
gosan be kell zárni, hogy a behatoló ne 
tudja elsötétíteni a lakást, illetve ezzel 
együtt az elektronikus riasztást kiik-
tatni! Helyezzenek ki minden bejárat-
hoz mozgásérzékelőt, hiszen egy olyan 
lámpa, amely a mozgást érzékelve hir-
telen felkapcsol, elbizonytalaníthatja a 
betörőket! Kössenek megfelelő biztosí-
tást! A kieső időszakban is keressék fel 
a hétvégi házat és ellenőrizzék! Ha van 
olyan szomszédja, aki állandó jelleggel 
az ön telke közelében lakik, kérje meg, 
hogy nézzen rá időnként!

Amennyiben mégis betörtek vagy 
betörésre utaló jeleket fedeztek fel, úgy 
haladéktalanul értesítsék a rendőrséget! 
A bűncselekmény helyszínét ne változ-
tassák meg! Betörés esetén értesítse a 
rendőrséget a 112-es segélyhívó számon!
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Időseink emlékeznek – hallgassuk őket, amíg lehet

Oszkár bácsit sokan ismerik a he-
lyiek közül, igazi vidám színfolt és színes 
egyéniség ma is.

Finom tejeskávé mellett meséli em-
lékeit. Kétéves korában került Buda-
kalászra, 1938-at írtak akkor. Családja 
bolgár származású, magyarosították ve-
zetéknevüket. Bácsikája élt itt és gyak-
ran látogatták meg őt Budapestről, így 
tetszett meg nekik a település. Először 
a Hepp-házban, majd a Krepárt Házban 
éltek, ezt követően a Kőbányai úton, 
végül a Budai úton laktak. Amikor az 
édesanya elveszítette férjét és egyedül 
maradt két gyermekével, 1943-ban a 
háborús években beköltöztek a fővá-
rosba. Oszkár bácsi a Kalász Suliba járt 
és örömmel emlékszik vissza Kenyeres 
tanító nénire, aki sokuk kedvence volt 
kedvességével, odaadásával. Zsófi  nénit 
szintén mindenki szerette. Segítőkész 
tanító volt, a saját otthonában is vállalta 
a gyerekek korrepetálását. Édesapja 
szabómester volt, ő készítette élete első 
öltönyét, ám azon a nyáron 10 centimé-
tert nőtt, így csak egyszer viselhette. A 
Kalász Suliban rendkívül népszerű sport 
volt akkoriban az atlétika és az asztalite-
nisz. Oszkár bácsi sokáig volt ping-pong 
edző később. Az iskolában a Szurián 
testvérek mindvégig kitűnő eredmé-
nyekkel végeztek.

Gyerekkori csínytevésekben sem volt 
hiány. Oszkár a húgával egyszer felmá-
szott a templomtoronyba és meghúzta 
a tűzharangot. Amikor lejöttek onnan, 

a helyiek vizes vödrökkel várták őket és 
nem dicsérték meg őket, annyi bizonyos. 
Oszkár bácsi gyakori vendég volt a helyi 
moziban is, gyakran jártak vetítésekre 
édesanyjával. A mama is varrónőként 
dolgozott, sok különleges ruhát var-
rattak nála a helyiek. Nehezen nevelte 
gyermekeit, szűkösen éltek. Előfordult, 
hogy elcserélték, kinek mije volt. Szom-
szédjukban lakott Sebő bácsi, a keresz-
tapja. Lányával, Schmidt Erzsébettel 
jó barátságban voltak, sokat játszottak 
együtt. A helyi fi atalok a budakalászi 
kertészetekbe jártak nyári munkákra. 
Az egyik legismertebb a bolgár kerté-
szet volt, amely a Mályva utcában lévő 
társasházak területén állt. 

A Magyar Optikai Műveknél, mint 
műszerész végzett 1953-ban. Később 
estin folytatta a tanulást 16 éven át 
munka mellett. Szerzett gépészmérnöki, 
közgazdasági és politológiai diplomát. 
Dolgozott a Mezőgazdasági Gépgyár-
ban és a Finommechanikai Vállalatnál 
is, amely katonai gyártási tevékenységet 
folytatott, így dolgozóiktól nagy titoktar-
tást követeltek. Nem engedték külföldre 
emiatt, később felesége kénytelen volt 
egyedül nászútra menni. Katonának 
nem vitték hallássérülése miatt, csak 
háttérszolgálatra osztották be. A Fővá-
rosi Mérnöki Tervező Vállalathoz ke-
rült később, ahol 33 éven át dolgozott. 
Diplomaszerzésének 50 éves évforduló-
ján aranydiplomát szerzett. A hetvenes 
években ismerkedett meg a sváb fel-
menőkkel rendelkező, 18 éves Deutsch 
Annával. Mindketten a nyolcórás misére 
jártak a Budai úti katolikus templomba. 
Előfordult, hogy Makk atya már tartotta 
szentbeszédét, amikor Oszkár késve 
megérkezett. Erre Anna is felfi gyelt, kü-
lönösen, amikor az érdekes férfi  egy nap 
fehér ballonkabátban jelent meg. Oszkár 
kitartóan várt három évig Annára, amíg 
végül ő is beleegyezett a kapcsolatba. 
Három gyermekük született, akiket oda-
adó gondoskodással neveltek fel. 

Biztosak benne, hogy nem tudnának 
máshol élni, mint szeretett városukban, 
amelynek a mai napig nagy erőssége vé-
leményük szerint a helyiek erős közös-
ségi összetartása.

Szurián Oszkár: 
Az iskolai csínytevések 
emlékén mai napig 
mosolygok

Amikor időseket hallgatunk és befogadjuk tu-
dásukat, azzal generációkon á  velően adhatjuk 
tovább értékeiket, összegyűjtö   és megélt élet-
tapasztalataikat. Az a letűnt világ számunkra már 
csak így érhető el és tartható fenn a jövő számára.
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Építésze   útmutató
Miért fontosak a kerítések?

Építészet

Ha végigsétálunk egy településen, 
megállapíthatjuk, hogy az utcaképet az 
épületeken kívül a meglévő növényzet 
és a kerítések kialakítása nagyban meg-
határozza. Budakalász kerítésállománya 
igen változatosnak mondható, mind 
anyaghasználat mind formai megjelenés 
tekintetében. Fontos tudatosítanunk, 
hogy ahogy az épület, úgy a kerítés lát-
ványa is mindenkié, ezért érdemes meg-
oldást keresni arra, hogy hogyan lehetne 
egy-egy utca vagy településrész kerítéseit 
egymáshoz igazodva, esztétikus megjele-
nést kölcsönző megoldásokkal kialakíta-
ni.

A vörösiszap-katasztrófával érintett 
településeken, Devecseren és Kolontá-

ron az újjáépített településré-
szeken láthatjuk, hogy ha a ke-
rítések két-három anyagból, 
hasonló formai megjelenéssel készülnek, 
az utcakép igazán egységessé, és akár az 
adott településre jellemzően egyedivé is 
válhat. Természetesen nem az a cél Bu-
dakalászon, hogy teljesen zárt falakkal 
válasszuk el a kerteket az utcától, viszont 
a devecseri példa jól mutatja a kerítések 
egymáshoz való igazodásának hasznát 
utcaképi szempontból. 

A kerítések mellett a növényzet alkal-
mazása, bokrok, fák megléte, vagy tele-
pítése is nagyban hozzájárul ahhoz, hogy 
egy utcát, egy települést szépnek lássunk. 
Ezért érdemes átgondolni azt, hogy ha az 
egyes új településrészeken, például a Kle-
nityben a kerítéseket sövénnyel, virágzó, 
szépen színesedő növénnyel befuttatott 
drótfonat alkotná, mennyiben járulna 
hozzá az egységes utcakép kialakulásá-
hoz. Az elfogadás előtt álló Településképi 
Arculati Kézikönyv ötleteket ad és nagy 
segítséget nyújt a kerítés szín- és anyag-
használata tekintetében, és abban, hogy 

milyen növényeket érdemes és lehet fel-
használni a kertbe való betekintés csök-
kentésének érdekében.

A kerítések egymáshoz igazodó képe 
és a dús növényzet annyira meghatáro-
zó és egységes utcaképet teremthet, hogy 
az esztétikus településkép eléréséhez 
tulajdonképpen elégséges lehet, ha a ke-
rítések mögött megbújó házak jó tömeg-
arányokkal és a természetes anyaghasz-
nálattal rendelkeznek. 

Érdemes tehát elgondolkodni azon, 
hogy ha a kerítések két-három – ebből 
az egyik lehet a növényzet is akár -, eset-
leg az épületeken is megjelenő anyagból, 
egységesen készülnének egy-egy adott 
településrészen, az mennyiben járulna 
hozzá ahhoz, hogy Budakalász még ren-
dezettebb és szebb, a településen lakók-
nak tetsző képet mutasson.

Ezzel kapcsolatban is várjuk ötletei-
ket, véleményeiket a varga.rita@buda-
kalasz.hu e-mail címre.

A Klinger gyár lakatosának, Wenczel 
Ferencnek és feleségének - aki ugyanott 
volt varrónő - újító ötlete támadt egy-
koron: építsenek mozgóképszínházat 
Budakalászon! A Fő utcán lévő telkükön 
kezdték el az építkezést, ám sajnos ha-
mar elfogyott az erre a célra szánt megta-
karított pénzük, így leállt a mozi építése. 
A környékbeliek érdeklődve figyelték az 
eseményeket és azonnal színre léptek, 
amint a nehézségeket észlelték. A rőfös 
Denkstein Jenő bácsi és a hentes Hercz-
feld Marci bácsi anyagiakkal támogatták 
a kezdeményezést, baráti szívességből, 
így az építkezés újra megindulhatott 
1926-ban. Ekkor még külföldi némafil-
meket játszottak. A moziban a vászon 
előtt ült a zongorista – Westvinkel Ró-
bert kalászi zenész – és zongorázott a 
vetítés alatt, amíg el nem készült az első 

hangosfilm. Ekkor már óriási, lavórnyi 
gramofonlemezre volt felvéve a szöveg és 
a kísérőzene. Az első magyar film a Kék 
bálvány volt, melyet 1931-ben vetítet-
tek, s már a hangosfilmek technikájával 
készült. Szombaton és vasárnap tartot-
tak előadásokat, vasárnap hármat is. A 
hangosfilmek megérkezésével egyre több 
ember járt moziba, s már hétfőn is vetí-
tettek. Az akkor kedvelt magyar színész-
nők Szörényi Éva, Simor Erzsi, Tolnai 
Klári, Karády Katalin voltak. A színészek 
közül Jávor Pál, Páger Antal, Kabos Gyu-
la, Gózon Gyula, Bilicsi Tivadar voltak a 
legnépszerűbbek.

A budakalászi mozi családi vállal-
kozás volt, az egész család részt vett az 
üzemeltetésben, bár mellette korábbi 
munkahelyüket is megtartották. Min-
den héten nyomtatott plakát hirdette, 

mi lesz a moziműsor. Az emberek jöttek 
és az indulást követő pár nehezebb évet 
követően már megtöltötték a termet, ami 
nem csekélység, hiszen kétszázhatvanan 
fértek be egyszerre. Mirk Márton édes-
apja volt a gépész, édesanyja a büfés, a 
váróteremben cukorkát, csokoládét áru-
sítottak. Marci bácsi volt a jegyszedő és 
húga a pénztáros. Még öregkorában is 
megszólították pomázi lakosok, akik em-
lékeztek rá, hogy átjártak hozzá moziba. 
Kisebb-nagyobb döccenők után, az 
1980-as években zárt be a mozi végleg a 
faluban. Azóta utazunk, ha filmet szeret-
nénk látni. 

Forrás: Kalászi Svábok Krónikásai

A Szent István mozgóképszínház története
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Értékvédelem

Mesélő véde   épületek
Mesélő véde   épületek 7. – Petőfi  tér 10.

Mesélő véde   épületek 8. – Budai út 36.

A régi falu főtere mindig is központi 
szerepet töltött be a helyiek életében. Eb-
ben a jelentős épületben Turra Erzsébet és 
lánya mesél nekünk családjuk és reziden-
ciájuk múltjáról.

A nagypapa, Turra Adolf 1885-ben 
született Észak-Olaszországban. Más 
olasz mesteremberekkel együtt érkezett 
a századforduló táján a fővárosi nagy 
építkezésekhez a környékre. Részt vettek 
az Országház és a Hősök terének építési 
munkálataiban. Turra Adolf a Fabro csa-
ládnak dolgozott pallérként, emellett a 
budakalászi kőbányát bérelte és szállított 
onnan köveket budapesti munkákhoz. 
Lovaskocsival vitték a monumentális kö-

veket a Hősök terére is. Házuk egy része 
bányairodaként működött, hat lovuk volt 
és hozzá szekerük. Később a bányát sike-
rült megvásárolniuk. Az utcafronton nép-
szerű vegyeskereskedést is működtetett a 
család. A sötét ötvenes években államo-
sították az üzletet és a bányát, házakat. 
Mivel a család több ingatlannal is rendel-
kezett Budakalászon, kizsákmányolóknak 
bélyegezték őket, annak ellenére, hogy 
számos embernek biztosítottak munkale-
hetőséget. Saját házuk is állami kézbe ke-
rült, melyért bérleti díjat kellett fizetniük 
a Tanácsnak. Ekkor halt meg Turra Adolf. 
Az igazságtalanságok sora még itt sem ért 
véget. Ez az állapot is rosszabbra fordult, 
24 órán belüli kilakoltatást rendeltek el 
a családra. A Budai úton fogadta be őket 
egy rokon, majd a téli fagyban álltak soká-
ig az udvaron a bútorok és anyagi javaik. 
Adolf felesége, a nagymama is belehalt a 
megpróbáltatásokba. Helyükre a Turra 
házba két idegen családot költöztettek, 
Császárékat majd Telkeséket. Ekkortájt a 
lovakat és a szekereket is be kellett szol-
gáltatniuk. Erzsébet édesapja a szakszer-
vezetnél nehezményezte helyzetüket, így 

vissza tudták szerezni a ház egy részét, ké-
sőbb az egészet. Amíg Erzsébet szülei más 
családokkal osztoztak a házon, nem akar-
ták felújítani, később pedig már túl idősek 
voltak hozzá. Régen az épületet vadszőlő 
futotta be, az udvari kerekes kút most is 
megvan. Érdekes az is, hogy a ház alatti 
pincét légópincének tervezték.

A helyi védett épületek katalógusában 
szereplő adatok szerint a ház védett ér-
tékének számít a tetőszerkezete, ablakai, 
padlásszellőzője, vakolatdíszei és a lába-
zata.

Újra egy százéves házban járunk, ahol 
Ligeti Józsefné tulajdonos mesél a ház tör-
ténetéről. Eredetileg a Balogh család élt itt 
hosszú évtizedekig, közülük a családfő a 
Klinger textilgyárban dolgozott. Később 
Fodor bácsinak adták ki az utcafronton 
lévő házrészt, aki 1999-ig bérelte a hely-
séget szabóműhelyként működtetve azt. 
Innen költözött át a szabóság később a 
Fő térre. Fodor József 2015-ben elnyerte 
a Budakalászért Emlékérem kitüntető vá-
rosi díjat, majd sajnos nem sokkal később 
elhunyt. A mester Budakalászra 1958-ban 
költözött feleségével és gyermekeivel. 
Szabó mestervizsgáját követően önálló 
iparosként kezdett dolgozni a városban. 
Hamarosan a település társadalmi életé-

be is bekapcsolódott és a hatvanas évek 
elején a Budakalászi Lövészkör vezetője 
volt, majd a Lenfonó és Szövő Ipari Válla-
lat lakásépítő programjában is részt vett. 
Fodor József szabó-varró mesterségét 
1961-ben kezdte. 54 éven át budakalászi-
ak több generációja számára készített és 
javított megszámlálhatatlan mennyiségű 
ruhadarabot. Felgyorsult, fogyasztást ösz-
tönző világunkban Fodor József több mint 

nyolcvan évesen élete utolsó pillanatáig 
aktívan dolgozott eredeti szakmájában. 

A jelenlegi tulajdonos 18 évvel ezelőtt 
vásárolta a házat, de nem költözött az in-
gatlanba. Felújítást követően eladták az 
első házrészt, a hátsót pedig bérbe adták. 

A kertben régi kerekes kút található. A he-
lyi védett épületek katalógusában szereplő 
adatok szerint építészeti értékkel rendel-
keznek az oromzati fa díszek, ablakok, tor-
nác, padlásablak és a lábazat. 



Idén harmincadik alkalommal 
vehettünk részt a város legrégibb ha-
gyományőrző programján, a szüreti 
felvonuláson. Ez évben először csat-
lakozott a város a Kulturális Örök-
ség Napjai rendezvénysorozathoz. A 
program révén bárki megtekinthette 
Budakalász nevezetességeit, így a nap 

folyamán lehetőség volt megnézni a 
Szerb Templomot, a Sváb Tájházat és 
a Schieszl Borházat. 

A programot a Kós Károly élete 
című kiállítással nyitotta meg Turi 
Attila Ybl-díjas építész a Faluház-
ban. Ezt követően felcsendültek a 
Kós Károly Művelődési Ház udvarán 
a Kamp János Kapelle zenekar fúvós-
hangszerei, melyre a Lenvirág Tánc-
együttes táncosai ropták a szemet 
gyönyörködtető táncot. Innen indult 
a felvonulás és folytatódott a zene és 
a tánc is a további helyszíneken. A 
menetet Kis Miklós falubíró vezette 
és a részvevők különböző járműve-
ken követték. Elegáns lovashintókról 

és a tűzoltókocsik platójáról is egya-
ránt messzire hallatszott a nótaszó. 

Az első állomás a Szerb Templom 
volt, ahol szerb zenével készültek a 
szervezők. A következő állomáson 
a Városháza előtti téren Budakalász 
kulcsát Rogán László polgármes-
ter adta át a falubírónak, Kelemen 
László atya pedig megszentelte az 

Vidám hangulat Budakalász nagy múltú rendezvényén 
a Szüre   Felvonuláson

Közélet



ünnepséget. A résztvevőket fi nom-
ságokkal vendégelte meg az Ön-
kormányzat. Innen indult tovább a 
színes sokadalom a Schieszl Borház-
hoz; útközben az érdeklődők betér-
hettek a Sváb Tájházba is. A Schieszl 
Ház udvarán folytatódott a sodró 
hangulatú tánc, repültek a színes ra-
kott szoknyák. A helyszínen a család 
kiszolgálásában fi nom borokat kós-
tolhattak a vendégek a zsíroskenyér 
és az élő wurlitzermuzsika mellé. 
Innen Kis Miklós falubíró tovább 
vezette a felvonulókat a Gól Büféhez, 
ahol a Kamp János Kapelle zenekar 
tagjai fújták a talpalávalót. A ven-
déglátásról Mészáros Ferenc és csa-
ládja gondoskodtak. Utolsó állomás 
a Country tanya étterem volt, ahol 
egy utolsó táncelőadást láthattunk a 
lenvirágosoktól. Méltó zárása volt a 
napnak a szüreti bál, itt szintén élő 
zenés táncházba várták a résztvevő-
ket és éjfélig tartott a remek hangu-
latú est.
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 Mikor és hol szerezte orvosi dip-
lomáját? Miért választotta a gyer-
mekgyógyászatot szakterületként?

A Semmelweis Egyetemen végeztem 
2010-ben. Az egyetemi éveim alatt dön-
töttem el, hogy a gyermekgyógyászatot, 
ezen belül is a gyermekkardiológiát fogom 
választani. Ebben a témakörben végeztem 
tudományos munkát, tartottam előadáso-
kat. A felnőttekhez és a gyerekekhez külön-
bözőképpen kell fordulni. Mindig jobban 
érdekelt a gyerekorvoslás. Egyrészt izgal-
mas és szép feladat felállítani a diagnózist 
olyan esetekben, amikor a gyerekek még 
nem tudják kifejezni magukat, és nekem 
kell kitalálnom, hogy mit is éreznek, mi 
fáj, mi kellemetlen. Másrészt a gyerekek 
gyógyulása és mosolya felülmúlhatatlan. 

     
 A Gottsegen György Országos 

Kardiológiai Intézetből érkezik vá-
rosunkba. A házi gyermekorvosi 
praxis bizonyára nagy változást 
jelent mind a gyógyítás körülmé-
nyeit, mind a szakterületet, mind a 
betegeket illetően. Miért döntött a 
váltás mellett?
A Gyermekszív Központban való munka 
óriási lehetőséget adott nekem. Nagyon 
szerettem ott dolgozni, éppen ezért heti egy 
délelőttöt részállásban ott töltök, így szak-
mailag is szinten tudom tartani magam. A 
praxis sokkal komplexebb munkát igényel, 
nem elegendő a gyerek gyógyulásához csak 
őt magát látni, az egész családot együtt kell 
nézni, és sok esetben fel kell tárni egyéb 
problémákat is. A döntésemet az is segí-
tette, hogy nagycsaládos lettem. A kórházi 
munkatempó és munkaidő mellett nem 
jutott elegendő idő a feleségemre és a kis-
gyerekeinkre.

 Milyen elveket vall a gyógyítás-
ban? Mennyire tartja fontosnak a 
természetesebb gyógymódokat? 

Amint korábban is említettem, a gye-
rekgyógyászatban nem csak a gyereket 
kell nézni, hanem az egész környezetét. 
Igyekszem majd barátságos körülményeket 
teremteni, hogy főként a kisebbek félelme 

elszálljon. A gyerekeket a szülőkkel közö-
sen gyógyítjuk, én irányt mutatok, hozzáse-
gítem őket a gyerekük egészségéhez. Ezért 
nagyon fontos a bizalom, csak akkor tudunk 
sikeresek lenni, ha a szülő megfogadja a 
tanácsomat (például, ha gyógyszert javas-
lok, akkor azt beadja, illetve, ha nem látom 
szükségét, akkor azt is megfogadja). Emel-
lett nagy hangsúlyt fektetek a prevencióra 
is, amit már a születéstől kezdve el kell kez-
deni. Ebben is támogatni fogom a szülőket.

A természetes gyógymódoknak nagyon 
sok fajtája van. Van olyan, amit teljes mér-
tékben elutasítok, de vannak olyanok, amik 
az orvoslás részét képezik. Ennek keretei 
ezeket a hasábokat meghaladják. A leg-
fontosabb, hogy a szülők bízzanak az or-
vosukban, és ha egy másfajta gyógymódot 
találnak ki, akkor leüljenek és közösen meg-
beszéljék, hogy az egyiket miért lehet alkal-
mazni, a másik miért veszélyes. Azonban 
azzal is tisztában kell lennie mindenkinek, 
hogy a nemzetközi protokollok betartása 
nagyon fontos, hiszen nagy esetszámú vizs-
gálatok alapján íródnak, tudományosan 
megalapozottak. 

 Néhány gyakorlati kérdést is 
fontos föltennünk. Mi a betegek te-
endője? Be kell-e jelentkezni újra 
a szülőknek vagy automatikusan 
Önhöz kerülnek Asztalos doktor be-
tegei? Új betegeket hogyan fogad?  

Minden gyerek, akinek a kártyája je-
lenleg Asztalos doktor úrnál van, automa-
tikusan átkerül hozzám, így semmilyen 
teendője nincsen a szülőknek. Új betege-
ket az én területemről automatikusan fo-
gadnom kell, így például, aki új lakó lesz a 
környéken, el kell hoznia hozzám a papír-
ját, aláírunk egy kikérőt, és mi elküldjük a 
korábbi doktor néninek/bácsinak. Az újszü-
löttek a területemen pedig automatikusan 
hozzám kerülnek. Természetesen a szabad 
orvosválasztás mindenkit megillet. Terüle-
ten kívüli gyerekeket előzetes megbeszélés 
alapján tudok vállalni.

Terveim szerint novembertől előjegy-
zést fogunk bevezetni, illetve egy honlappal 
is készülünk, amely jelenleg a tervezési fá-

zisban van. Addig is Facebook-on keresztül 
(Budakalászi gyermekorvosi rendelő – Dr. 
Tordas Dániel) értesítem a szülőket az eset-
leges távollétről, egyéb fontos információk-
ról.

 Mit tudhatunk Budakalász új 
gyermekorvosának magánéletéről?  

Feleségem szintén orvos, jelenleg három 
gyerekünkkel otthon van és megteremti 
mindannyiunknak a nyugodt családi kör-
nyezetet. A „nagyobbik” lányunk két és 
féléves éves, velem együtt ő is most kezd új 
életet: óvodás lesz. A kisebbek pedig ikrek, 
egy kislány és egy kisfi ú, egy évesek.

 Mióta él Budakalászon? Milyen a 
kötődése a városhoz?  

Csillaghegyen nőttem fel, feleségem 
pedig Piliscsévről származik, így nem volt 
kérdés, hogy lakhelyünknek egy olyan Bu-
dapesten kívüli helyet kell találnunk, ahol a 
nagyszülők mindenkihez közel vannak és a 
gyerekeinket is biztonságban, jó környezet-
ben tudjuk felnevelni. Tekintettel arra, hogy 
a szomszédban nőttem fel, Budakalászt jól 
ismertem. Nagynéném is itt él, testvérem a 
családjával egy éve költözött ide, illetve az 
elmúlt évtizedek alatt sokat jártunk errefelé 
biciklivel. Láttam, hogy fejlődik és szépül ez 
a város. Úgy gondoltuk ez nagyon jó hely 
lesz a családunknak!

 Orvosként mi az, ami boldoggá 
teszi? 

Pályámat a Tűzoltó utcai Gyermekkli-
nikán kezdtem, daganatos gyerekekkel. 
Sokan kérdezték, hogy lehet ezt lelkileg 
bírni. Én mindig azt mondom: az igazán 
beteg gyerekektől lehet a legtöbbet tanulni. 
A szenvedések hősies viselését, akaratot a 
gyógyuláshoz, emberséget. Amikor a leg-
nagyobb szenvedés közepette is hálával 
mosolyognak rám, amikor azt kérik, hogy 
egy fájdalmas beavatkozást én csináljak, az 
sok erőt ad. Akkor értettem meg, hogy mit 
jelent igazán gyerekeket gyógyítani. Őszinte 
mosolyuk mindig örömmel tölt el.

Kívánunk minél több mosolygó gyerme-
karcot munkája során!

„Az igazán beteg gyerekektől lehet 
a legtöbbet tanulni”
Októbertől Dr. Tordas Dániel gyermekgyógyász szakorvos váltja Dr. Asz-
talos Imre praxisát. A gyermekkardiológiai gyakorla  al is rendelkező 
szakorvos kórházi tapasztalata után a házi gyermekgyógyászatban segí   
a családokat. Fontos számára a prevenció és a bizalom. 

Beszélgetés Dr. Tordas Dániel gyermekgyógyásszal
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Fórum a Budakalászt északról 
(Szen stvántelepnél) elkerülő útról

Helyszín: Kós Károly Művelődési Ház
Időpont: 2017. október 18, 18:00 óra

Meghívo  vendégek
Hadházy Sándor országgyűlési képviselő

Rogán László polgármester
Ercsényi Tiborné alpolgármester

Tóthné Szabó Ildikó – NIF Zrt.

Szervező 
Szen stvántelepi elkerülőút csoport

Új állatorvosi rendelő nyílt szeptem-
berben Budakalászon a Béke sétá-
nyon. A rendelőben az általános 
szolgáltatások (pl. védőoltások bea-
dása) mellett teljeskörű belgyó-
gyászati és lágysebészeti ellátást is 
végeznek (altatógépes altatással). 
Modern felszereltséggel várja Önöket 
és kedvenceiket: Dr. Kovács Márta 
állatorvos, Főnixvet Állatorvosi 
Rendelő

Új állatorvosi rendelő Szen stvántelepen

Élet keresztyén Szemmel

Anyakönyvi hírek
Augusztusban anyakönyvi események:

Gyászhírek

Szeretettel köszöntjük Budakalász Város legifjabb polgárait:

Fürstner Csenge Kinga
Goman Arabella Zafi ra
Kiss Eszter
Kiss Flóra
Kurucz Mirjána

Mandl Emília Miléna
Nagypál Mira
Szabó Lóránt
Szilágyi Zorka Margit
Vaszi Vivien Zsófi a

ÚjszülöttekHázasságkötés
Városunkban 
szeptemberben 16 pár kö-
tött házasságot. 

Városunkban júliusban 
tizennyolcan hunytak el. 

Részvétünk 
a hozzátartozóknak!

Júliusban elhunytak:

Az ifjú párnak 
gratulálunk! 

Jó egészséget kívánunk neki!

Hellinger Istvánné 
Kilencvenedik születésnapja alkalmából Rogán László pol-

gármester otthonában köszöntötte Hellinger Istvánné Anna 
nénit.  Anna néni szülei a közeli Dunabogdányból származtak, 
majd édesapja munkája miatt a Vas megyei Alsóságra költöztek. 
Itt született Anna néni 1927-ben. Gyermekkorában települtek 
vissza a pilis-dunakanyari régióba, Budakalászra. Felnőttként 
Anna néni a Lenfonógyárban dolgozott szövőnőként, ahol meg-
ismerkedett művezető férjével. Egy gyermekük született, Éva. A 
nyugdíjazásukat követően otthoni szövőgépükön bedolgozással 
még sokáig vállaltak munkát a gyárnak. Anna nénit kilencvene-
dik születésnapján lánya és két unokája köszöntötte. Családja 
körében még hosszú életet, jó egészséget és sok boldogságot 
kívánok neki!

Szépkorúak köszöntése

Scherer Györgyné 
Kilencvenedik születésnapja alkalmából látogatta meg a város-

vezetés Scherer Györgynét. Teri néni 1927-ben született Békásme-
gyeren és 1934-ben családjával költözött Budakalászra. Felnőttként 
a Lenfonógyárban dolgozott varrónőként. Férjét is itt Budakalá-
szon, a katolikus közösségben ismerte meg. Teri néninek három 
gyermeke született és tíz unokával, 16 dédunokával büszkélkedhet. 
Születésnapján Rogán László polgármester, Ercsényi Tiborné alpol-
gármester, Wágner Katalin, a Német Nemzetiségi egyesület elnöke 
és Tolonics István képviselő köszöntötték. Teri nénit Isten éltesse 
egészségben még sokáig szerető családja körében!

Közélet

Köszöntjük még 95. születésnapja alkalmából Horváth 
Emilné, 90. születésnapján pedig Balogh Józsefnét, Danka 
Istvánnét és Hetényi Ferencnét. 
Jó Egészséget kívánunk nekik!
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November 18. szombat 20.00
Rockház
20.00 Tunyogi Péter Emlékzenekar
21.30 P. Boksz

November 14. kedd 19.00

November 23. csütörtök 18.00
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Vendégünk Juhász Zsolt táncos, koreográfus

„A tánc a legősibb kommunikáció”
Juhász Zsolt az 50 éves múltra tekintő Duna Művészegyü  es koreográfusa. A 
meglévő hagyományos formakészletet ötvözi a modernitással, létrehozva így 
különlegesen egyedi produkcióit.  A szegedi születésű neves néptánckoreográ-
fus szakmai munkáját számos kitüntetéssel mélta  ák már, legnagyobb elisme-
rése a Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztje. Emelle   mégis öröm töl   
el, mert most Budakalászon is mélta  ák az általa képviselt értékeket, megkapta 
a Budakalász Kultúrájáért Díjat, így ennek kapcsán beszélge  ünk vele: Pályájá-
ról, sikereiről, budakalászi kötődéséről és a nagy sikerű Kalászi Kortárs Táncta-
lálkozóról is kérdeztük.

 Hogyan érintette meg a táncmű-
vészet?

Középiskolai tanulmányaimat a sze-
gedi Tömörkény István Gimnázium és 
Művészeti Szakközépiskola szobrász 
szakán végeztem. Nagyon korán érez-
tem azt, hogy a tánccal kapcsolatban 
sokkal nagyobb sikerekre tehetek szert 
és az mennyivel többet ad nekem. A 
Szegedi Táncegyüttes tagja voltam, ám 
szűknek éreztem a teret és felköltöz-
tem Budapestre. Elkezdtem a Táncmű-
vészeti Főiskola néptánc pedagógus 
szakát, párhuzamosan pedig a Duna 
Művészegyüttes vezető koreográfusa-
ként, majd művészeti vezetőjeként mű-
ködtem. 

 Hogyan kezdte el ötvözni a nép-
táncot a kortárs tánccal?

Nem arról volt szó, hogy leültem 
és elhatároztam, hogy mától ezt a két 
irányt társítom. Sokkal inkább volt ez 
egy alkotói igény kiszolgálása, egyfajta 
kifejezésforma, egy mai szemlélet kép-
viselete. A kortársság számomra legin-
kább a mával való azonosulást jelenti. 
Táncosaim komplex képzést követően 
kerülnek az együttesembe, így nem esik 
nehezükre a modernitás és a kortárs 
mozdulatok beépítése a hagyományos 
néptáncelemek közé.     

 Szegedi gyökerei révén meny-
nyire kapcsolódott élete során a 
Szegedi Kortárs Baletthez?

Fiatalkoromban az Imre Zoltán által 
koreografált darabok nagy hatással vol-
tak rám, az élmények hozzájárultak a 
pályám megalapozásához. Juronics Ta-

másnak, a társulat mai koreográfusának 
munkáit mai napig elismeréssel követem 
nyomon.

 Legfontosabb munkáiként em-
legetik a következőket: Tavaszi 
Szél, Aranyág, Örökkön Örökké. 
Ezek mellett melyik a legkedve-
sebb?  

A Tizedik Vőlegény című munkámat 
azért szeretem különösen, mert az Buda-
kalászon nagy ívet futott be és az hozott 
nekem először elismertséget. A mostani 
legfrissebb alkotásom, a hétvégén bemu-
tatott Körtánc is kedves számomra. Új 
gondolatokat közöl új közlési formában. 
Ez egy beérett táncszínházi mű, amely-
ben öt külsős, nagy tudású táncművész is 
színre lép. A darab mondanivalóját nehéz 
lefordítani szavakra, a táncos a testével 
beszél. Nézzék meg a művet! Másik büsz-
keségem emellett a tavaly Illyés Gyula 
azonos című műve alapján bemutatott 
Puszták Népe. Jelentős munkánk volt 
a Duna Táncegyüttessel, amely hosszú 
időre megalapozza majd a társulat mű-
vészi jövőjét.

 Milyen érzés volt táncosként 
is szerepelni egy-egy darabban 
és milyen visszajelzéseket kapott 
róla?

A Csend Szigete című darabban 
magam is táncoltam. A szakma szerint 
szerencse, hogy nem vettem részt több 
éves Graham vagy Limón alapú kortárs 
képzésen, mert így kialakult egy sajátos, 
csak rám jellemző mozgásvilágom.

 Milyen helyi kötődése alakult 
ki?

1995-ben, amikor ide költöztem, a 
Lenvirág és a Kalász Táncegyüttes élére 
is vezetőt kerestek. Mindkettőt örömmel 
vállaltam el és vezettem 10 éven át. Ké-
sőbb a Duna Táncműhely munkáira nagy 
energiákat fektettem, így nem maradt ka-
pacitásom rájuk.

 Hogyan érintette a Budakalász 
Kultúrájáért Díj?

Nem számítottam rá és nagy öröm-
mel töltött el, hogy megkaptam. Hihetet-
len volt hallgatni a méltatás során, hogy 
mennyi minden áll már mögöttem az el-
múlt húsz év során. 

 A Kortárs Táncszínházi Talál-
kozó szervezése is már sok éve 
fűződik a nevéhez. Mivel készül-
tök idén október 27-29. között?

Most először nyitunk a Pilis irányába, 
így Dunabogdányba is elvisszük az előa-
dásokat. A gyerekek számára is készülünk 
előadásokkal, melyeket drámapedagó-
giai foglalkozások kísérnek. Fontosnak 
tartom már kiskorban az érzékenyítést 
a tánc világa felé. Újdonság továbbá 
Mándy Ildikó kontakt tánckurzusa, ahol 
újszerű élményeket tapasztalhatunk meg 
az óra során saját testünkről és építhetjük 
testtudatunkat. Ritkán kerülünk olyan 
helyzetbe egy másik emberrel, amelynek 
során szavak nélkül, folyamatosan érint-
kezve kapcsolódhatunk össze valakivel 
és hangolódhatunk egymásra. Jöjjenek 
minél többen, várunk mindenkit szere-
tettel, nagyon készülünk!

További nagy ívű szakmai sikereket
kívánunk pályájához!
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Színes programok a Városnapon

Budakalász életében az egyik leg-
jelentősebb és legjobban várt esemény a 
szeptemberi Városnap, ahol minden kor-
osztály megtalálja a tartalmas kikapcso-
lódást. Idén csodálatos, nyárias időjárás 
kényeztette a résztvevőket, akik minden 
eddiginél nagyobb létszámban élvezték a 
változatos programokat.

Szokás szerint bemutatkoztak a Mű-
velődési házban működő művészeti cso-
portok, mint a Lenvirág Táncegyüttes, 

a Welldance Sporttánc Egyesület vagy 
a Budakalászi Kórus. Szeptembertől új 
tánctanfolyam indul a Harmónia Tánc-
klubbal, akik hangulatos táncbemu-
tatóval és tánctanítással hozták meg a 
kedvünket a társas táncokhoz.

Helyet kapott a rendezvényen több 
civil szervezet is, mint például a cse-
csemő- és gyermekkori fejlesztéssel 
foglalkozó Gézengúz Alapítvány, a hal-
lássérültek munkavállalását segítő Mun-
ka-Kör Alapítvány, és megszólította a 
kézilabdázni vágyó gyerekeket a Buda-
kalászi Sport Club is.

A kézműves foglalkozások, vidám 
ügyességi játékok, légvár, óriáscsúszda, 
Helikopter szimulátor és a LEGO® já-
tékszoba megunhatatlan elfoglaltságot 
nyújtottak a gyerekeknek.  Mint min-
den hasonló családi fesztiválunkon, a 
járművekkel kapcsolatos programele-
mek most is nagyon népszerűek voltak. 
Sokan jelentkeztek városnézésre a Zetor 
K25 retro traktorral és a retro Ikarus 311 
busszal. 

Újdonságot jelentett a megújult TV 
Budakalász nyitott stúdiója, amelynek 
vendégszékében egymást váltották a fel-
lépők és más beszélgetőtársak, élénkítve 
ezzel az amúgy is pezsgő hangulatot.

A színpadon a gyerekeket a Bojtorján 
együttes nosztalgikus zenéje és a Szekér 
Színház meseelőadásai szórakoztatták, 
majd fellépett a budakalászi kötődésű, ír 
népzenét játszó M.É.Z. együttes is, akik 
egy produkció erejéig kibővültek a Ka-
lász Suli 4.b. osztályos táncosaival is. A 
ritmust az Ataru Taiko formáció fokozta, 
akik a japán „taiko” csoportos dobolást 
népszerűsítik.

Az október 27-29-ig tartandó XIV. 
Kalászi Kortárs Tánctalálkozóra Juhász 
Zsolt koreográfus és táncosai ötletes 
fl ash mobbal hívták fel a fi gyelmet. Az esti 
nagy koncertet idén az Ismerős Arcok 
együttes adta. Népszerűségüket mutatja, 
hogy sokan jöttek el meghallgatni őket 
nemcsak Budakalászról és környékéről, 
hanem akár Csepelről is. 

Jövőre veletek ugyanitt!

Közélet
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Óvodai hírekÓvodai hírek

 SZENTISTVÁNTELEPI ÓVODA

 NYITNIKÉK ÓVODA

Iskolai hírek

 KALÁSZ SULI

„Unokáink is látni fogják!” – ez volt 
az idei családi napunk jelszava. Szeptem-
ber 30-án, szombaton délelőtt a hagyo-
mányokhoz híven, újra megtelt a Telepi 
Óvoda udvara. Az idei családi napot a 
Bolygónk védelme, illetve az újrahaszno-
sítás jegyében rendeztük meg. A szülőket 
is bevonva, már hetekkel a nagy nap előtt 
megkezdtük az előkészületeket: pl. sze-
lektív hulladékot gyűjtöttünk, amikből 
különböző játékokat, eszközöket készí-
tettünk. Aztán egy héttel a családi nap 
előtt összeültünk és közösen elkészítet-
tük újrahasznosított ruháinkat, a közös 
munka alatt természetesen rengeteget 

nevettünk és nagyon sokat ötleteltünk! A 
jó ötleteket mi is díjaztuk, így aki a családi 
napon újrahasznosított ruhában érkezett, 
napocskapénzzel jutalmaztuk, amit a szé-
les választékkal rendelkező büfében levá-
sárolhatott.

Minden játék, sport illetve kézműves 
feladatban helyet kapott a környezetvé-
delem vagy az újrahasznosítás. Remek 
időnk volt, sok család eljött, örömmel rop-
ták bemelegítés gyanánt a kacsatáncot, 

ami megnyitotta a bulit, aztán boldogan 
jártak feladatról feladatra és gyűjtötték a 
pecséteket. Köszönjük szépen a sok szülői 
segítséget, amit kaptunk és kapunk majd 
a jövőben is. Remek hangulattal zártuk 
a családi bulit, szuper nap volt! Várunk 
mindenkit a következőre is! 

A Budakalászi Nyitnikék Óvodában 
már sokadik alkalommal rendeztük meg a 
Szüreti mulatságot. A hamisítatlan szüreti 
hangulatnak nagy sikere volt a gyerekek és 
a szülők körében. A mulatság ideje alatt a 
gyerekek kipróbálhatták a szőlőpréselést 
és megismerkedhettek régmúlt idők letűnt 
játékaival. Sok érdekes és izgalmas tevé-
kenység mellett fi nom falatok várták a kis 
ovisokat és családtagjaikat. Ez a csodálatos 
őszi délután közös táncházzal zárult, ahol 
nagy örömünkre az anyukák és az apukák 
együtt táncoltak a gyerekekkel.  

Nagy Csilla Teréz

„Unokáink is látni fogják!”

Autómentes nap az óvodákban

Szüre   mulatság

Budakalász immár 16. éve csat-
lakozik az Európai autómentes hét 
programsorozatához, amelyet minden 
esztendőben szeptember 16 -22. kö-
zött tartanak meg. A programhoz két 
rendezvénnyel csatlakozott a város: 
a Tour de Kalász amatőr kerékpáros-
versennyel és az óvodások autómen-
tes napjával. Az óvodásoknak szánt 
programon a szép őszi napon a gye-
rekek birtokba vették az utcát és szép, 
kreatív aszfaltrajzokat készítettek. Az 
óvodásokat meglátogatták Budaka-
lász rendőrei is, akik tanpályával és 
táblákkal játékos formában tanították 
a gyerekeket a biztonságos közlekedés 
szabályaira. Nagyon élvezték a picik, 

hogy övék az utca, szabadon játszhattak, bi-
ciklizhettek, futkározhattak és rajzolhattak 
az úttesten. Köszönjük mindkét ovinak a 
lelkes részvételt!

Diákfórum és polgármester-
választás a Kalász Suliban 

A tanév programjai közül elsőként a di-
ákfórumot rendeztük meg iskolánkban. A 
már 10 osztályra bővült felső tagozatunk 
előtt elsőként bemutatkoztak a frissen 
megválasztott képviselők és az egyetlen 
polgármester jelölt, Benczédi Balázs, 8. 
b osztályos tanuló. A diákság képviselői 
bemutatták programjukat és célkitűzései-
ket is, és tolmácsolták azokat a kéréseket, 
problémákat, melyekkel társaik megbízták 
őket. A felmerült kérdésekre iskolánk igaz-
gatója, Völgyes József válaszolt. A fórum zá-
rásaként a felsősök kézfeltartással bizalmat 
szavaztak a 2017-2018-as tanévben a Kalász 
Suli tanulóit képviselő Benczédi Balázsnak

Svábház Projektnap 2017
Iskolánk németet tanuló 3-4-5. osztá-
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lyosai a német nemzetiségi tájházat idén 
állomásról-állomásra haladva fedezték fel, 
így bővítve a már népismeret órákon tanult 
ismeretanyagot. A feladatlapok megoldása 
mellett kipróbálhatták a gyerekek a kukori-
camorzsolást, a virtuális gulyásleves főzést. 
A jól végzett munka jutalma sem maradt 
el, fi nom süteménnyel zártuk a programot. 
Köszönjük Wágnerné Klupp Katalinnak és 
segítőinek, hogy mindig emlékezetessé te-
szik ezt a programot diákjaink számára!

Főzőverseny

Hagyományos főzőversenyünket szep-
tember 29-én, pénteken rendeztük, ahol 
szülők, diákok, tanárok nagy lelkesedéssel 
készítették el az ízletes ételeiket. Az idei 
évben is változatos falatok kerültek az asz-
talokra, különböző nemzetek konyháit is-
merhették meg a Kalász Suliba látogatók. 
A zsűrinek nem volt könnyű feladata, mert 
tíz felső tagozatos osztály menüjét kellett 
végigkóstolnia. A nehezen meghozott dön-

tésük alapján az arany fakanál díjat idén a 
8.a osztály nyerte el.

A nap másik fontos eseménye volt, hogy 
moholi testvériskolánk 5-6. osztályos tanu-
lói ellátogattak Budakalászra, akik a váro-
sunkban tett séta után megkóstolhatták a 
főzőversenyen elkészített ételeket, és meg-
ismerkedhettek a Kalász Suli diákjaival.

Köszönjük a szülőknek, a diákönkor-
mányzatnak és a tanároknak a segítséget és 
a jó hangulatot!

Állatok világnapja a Magyar 
Várban

A Kalász Suli alsó tagozata szeptember 
29-én, pénteken a pomázi Magyar Várban 

ünnepelte az állatok világnapját. Egész dél-
előtt izgatottan készülődtek a gyerekek és 
tanítóik. Menetleveleket készítettek, térké-
pet, menetrendet lobogtattak a kezükben. 
A Magyar Várban  minden osztály több, 
mint tíz helyszínen mutathatta meg, mi-
lyen sokat tud az állatokról. Volt baromfi -
udvar, ahol a madárfélékkel ismerkedtek 
meg diákjaink. Volt lehetőség lovaglásra, 
és volt, ahol tűz- és jégmadárként „kuka-
cokat” gyűjtöttek a gyerekek. Hegedűszó-
ról ismertek fel népdalokat, amelyekben 
állatok szerepelnek, találós kérdéseket és 
közmondásokat találtak ki, fejtettek meg 
állatokkal kapcsolatban, képeket raktak ki, 

és állatos dalokat énekeltek. A sport sem 
hiányozhatott: sorversenyen, íjászkodáson, 
kugli dobáláson, mocsárjáráson is részt 
vehettünk. A rendezvényt egy csodálatos 
lovas-íjász bemutatóval zártuk, ahol egy 
Európa-bajnok íjászt is megismerhettek a 
gyerekek. Fáradtan, de sok-sok élménnyel 
gazdagon tértünk haza. Nagyon köszönjük 
minden kollégának, szülőnek, segítőnek és 
a helyszínen jelenlévő szervezőknek ezt a 
csodálatos délutánt!

Játék és varázslat a szavakkal

Utolsó híradásunk óta szeptember vé-
gére sok minden változott iskolánk háza 
táján. Egy hónappal ezelőtt, augusztus 
végén a már az új tanévre készülő peda-
gógusok mellett csak néhány erre vetődött 
diákunk és egy-két szülő fordult meg az 
iskolában. A folyosókon még festékes vöd-
röket, szerszámokat, új helyét kereső bú-
torokat kellett kerülgetni. Az étkező feletti 
építkezés technikai okokból már hetek óta 
állt.

Szeptember végére azonban az iskola 
megtelt élettel. Tíz alsó és tíz felső tagoza-
tos osztályunkban 507 tanuló gondoskodik 
arról, hogy egyértelmű legyen: véget ért a 
nyári szünet. A tanév első hónapjának de-
rekára használatba vehettük az építkezés 
miatt kieső étkező pótlására telepített kon-
ténereket. Igaz, hogy az udvarunkon ren-
delkezésre álló terület így tovább csökkent, 
de az étkeztetés helyben, rendezett körül-
mények között, kényelmesen és nem utolsó 
sorban az iskolai munkarendhez alkalmaz-
kodva biztosítható tanulóink számára. 

Jelentős változás, hogy az ősz első nap-
jától az iskola takarítási feladatait külső 
vállalkozás igénybevételével látjuk el. Re-
ményeinket az újfajta munkaszervezés be-
váltotta: az iskola helyiségeit gyorsabban, 
hatékonyabban takarítja a megbízott vál-
lalkozó, és nem elhanyagolható szempont 
az sem, hogy ez a fenntartónak sem jelent 
többletköltséget.

Időközben az építkezés is újraindult. 
Mára az emeleti falazás befejeződött, a 
födém zsaluzása is elkészült, s mire az ol-
vasó az újságot a kezében tartja, vélhetően a 
vasszerelésről, betonozásról is múlt időben 
beszélhetünk és kezdődhet a tetőszerkezet 
építése.

Ugyanakkor az iskola falain belül sem 
telt az idő eseménytelenül. Nyolcadikos ta-
nulóink intenzív elsősegély- és újraélesztő 
tanfolyamon vettek részt az Önkormányzat 

támogatásával. A tanfolyamot Kulin Dániel 
orvostanhallgató és segítői tartották. 

Ahogy az az elmúlt években már meg-
szokottá vált, több mint kétszáz felső tago-
zatos diákunk a Balaton partján, a Zánkai 
Erzsébet Táborban búcsúztatta a szeptem-
bert. A három napos kirándulás a tanév ele-
jén összehozza az osztályközösségeket és a 
felső tagozatot, így jó alapot teremt a tanév 
folytatásához.                Kovács Kristóf Áron
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AZ EGÉSZSÉGKLUB PROGRAMJAI

www.bkegeszsegklub.hu * bkegeszsegklub@gmail.com

KLUBNAP

Október 5. csütörtök 17h

ÉS BENNED MI VAN? Játékos együttlét
Divéky Györgyivel
Október 12. csütörtök 17h 

A GABONA TISZTELETE - vendégünk
Nyers Csaba
Klubvezető: Lontainé Hegymegi Erzsébet.

A november 2-i klubnap 
a Halottak napja miatt elmarad!

Dr. Faragó Eszter a LUTHER KORA
Nyugat-Európában és a magyar
királyi udvarban című előadás
sorozata november 9-én csütörtökön
17órakor folytatódik.

2017. október 25. szerda – PILIS-
SZENTKERESZT SZURDOK, SZENTKÚT
Indulás: Hév 9:06 (Lenfonó) Pomázra,
az autóbusz állomásról 9:35-kor induló
busszal Pilisszentkeresztre. Túra  a
Dera szurdokba, utána a Szentkútra
(max 5 km). Visszaút busz: 12:09, 13:04,
14:30, 14:44, 15:14, 15:44.  
Szervező: Kecskés Éva
Tel.: 341-358, 06 70/2542906,  e-mail:
kecskes.eva@t-online.hu

ORVOSI ELŐADÁS, SZŰRÉSEK

2017. október 26. 18h

A PERIFÉRIÁS ÉRBETEGSÉGEKRŐL
Előadó:

DR. MESKÓ ÉVA
belgyógyász-angiológus

A doktornő vállalta, hogy részt vesz a klub
november 30-i szűrőnapján, és az előre feli-
ratkozott pácienseken elvégzi az érszűkület
mérést. A szűrés 60 feletti cukorbetegeknek
és erős dohányosoknak ajánlott, akik nem áll-
nak rendszeres orvosi kontroll alatt. 
Az előzetes jelentkezéseket fogadja: Péli
Mária a 340-383-as telefonszámon naponta
18 és 20 óra között.

SZÁRAZFÖLDI TORNA páros naptári héten
hétfőn és  csütörtökön reggel 745, 830

páratlan naptári héten hétfőn reggel
745, 830, csütörtökön reggel 745, 1000

JÓGA: kedd 8 és 15h, péntek: 9h

GYÓGYTORNA: szerda 8h

MOZGÁSÓRÁK, KÉPZÉS

VÍZI TORNA: szerda du. 3/4 6 és 3/4 7,
péntek du. 5 és 6 órakor.
A pénteki 6 órás csoport fogad még 1-2 fő
jelentkezőt. (lazanyiedit@gmail.com)
MERIDIÁN TORNA: péntek 830

NÉMET TANFOLYAM: Peltzer-Dubovszky
Líviával keddenként. Tel: 20/918 3026,
dublixi@yahoo.de

KIRÁNDULÁS

Az ŐSZI SZAKORVOSI SZŰRÉSEK közül
urológiai és bőrgyógyászati vizsgálatra
tudunk még jelentkezőket fogadni.
Urológiára fogad Dr. Ollár György, tel.:
06 20 524-2355 kedden és szerdán 18 és
20 óra között.
Bőrvizsgálatra: Lugosi Istvánné, tel.:  06
30 629-8264 hétfőn és szerdán 18 és 20
óra között.

Hagyományos 
ŐSZI SZŰRŐNAPUNK időpontja
2017. november 30. 14 - 18 óra

helyszín: Faluház
A vérnyomás, cukor- és koleszterinszint
mérésen kívül várható még érszűkület mérés,
hallásvizsgálat, műszeres látásvizsgálat,
szemnyomás mérés, számítógépes talpnyo-
más mérés és sok más hasznos információ.

2017. október 26. 18:00
Faluház Díszterem

Előadó: Dr. Meskó Éva belgyógyász, angiológus, 
kardiológus szakorvos, európai diplomás angiológus

Téma: Végtagi érbetegségek klinikai tünetei, 
a kezelés lehetőségei.

Napjainkban a végtagi verőerek és visszerek megbetegedése a hazai és nem-
zetközi  lakosság körében kiemelkedően magas számadatot jelez. A verőerek 
elváltozása, rendszerint érszűkület  klinikai képében jelentkezik. A kórkép diag-
nózisa, kezelése gyakran komoly nehézségbe ütközik, az elhanyagolt állapotban  
kezelt  esetek mindinkább növekvő számban vezetnek végtagcsonkoláshoz. Ma 
már ismerjük az érszűkületet előidéző számos tényezőt, de ezek megállapítása 
nem egyszer késői beavatkozást eredményezhet csak.

A visszérbetegség  különböző formái a lakosság jelentős százalékát érintik. Itt 
különösen fontos az időben felfedezett trombózisok,  szövődményes visszértá-
gulatok megfelelő kezelése. A felfedezett betegség  belgyógyászati vagy sebészi 
ellátásának fontos feltétele, a kezelőorvos megfelelő képzettsége, a beteg együtt-
működése a gyógyítás folyamatában. Alapvető szempont a gondozás következe-
tes biztosítása.

Az előadás a népbetegségként nyilvántartott végtagi érelváltozások jelentősé-
gére, a felismerés fontosságára, a kezelés lehetőségeire hívja fel a fi gyelmet. Az 
előadás kapcsán lehetőség nyílik a jelenlévő betegekkel,  s a területen dolgozó 
orvoskollégákkal való közös konzultációra. 

Orvosi előadás 
az Egészségklub szervezésében
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A kislány álláig húzta a paplant s azzal az 
őszinte kíváncsisággal kérdezte nagyap-
ját, amivel mindig le tudta venni a lábá-
ról. „Nagypapa, hogyan talál rám majd a 
lovag, aki a férjem lesz?” Nagyapa, akit 
váratlanul ért a kérdés, egy pillanatig tű-
nődött, majd komolyan így szólt: „Látod 
kicsim, ezt véletlenül épp tudom. Egy an-
gyal mesélte nekem, így tehát kétségkívül 
igaz. A történet réges-régen kezdődött va-
lahol Olaszországban, de mi csak sokkal 
később kapcsolódunk bele, amikor Guido 
bácsi még kisfi ú volt és Argentínában élt 
egy marhabőr kereskedő mellett. Apja 
tette föl a hajóra Genovában, még a ki-
lencszázhúszas évek végén, amikor nagy 
volt a szegénység. A kapitányra bízta a 
fi át, s meghagyta, kinek kell átadni majd 
érkezéskor Buenos Airesben. A marha-
bőr kereskedővel aztán Chilébe jártak a 
magas hegyekbe, s olcsó árukat vittek a 
csordapásztoroknak, amiért értékes bőrö-
ket kaptak. Később Guido bácsit beíratták 
a rosarioi egyetemre, mert akkor már az 
apja is küldött pénzt, amiből tanulhatott. 
Hívta is haza, Olaszországba, mert be-

indult a divatáru boltja Milánóban. Az 
utazás előtti napon Guido bácsi nagyon 
fáradtan tért haza az egyetemről. Várat-
lanul neki kellett gyakorlatot tartania az 
első éveseknek, mert a tanár belázasodott 
s hazament. Úgy esett, hogy másnap reg-
gel nem ébredt fel a vekker hangjára s 
csak a kora délutáni vonattal jutott el Bu-
enos Airesbe, de az Európába tartó hajót 
lekéste. Szerencséjére, mert a hajó sosem 
futott be. Valahol odaveszett a viharos 
tengeren. Pár hónappal később apja 
Magyarországra küldte Guido-t, hogy 
együttműködést kezdeményezzen a Hol-
zer-féle Divatházzal. Tárgyalás közben 
Guido bácsinak, khm, hogy is mondjam, 
nos sürgős dolga akadt. Mikor az illem-
hely felé átviharzott az áruházon, szinte 

feldöntötte az éppen ott vásárló Auguszta 
hercegnő kíséretéhez tartozó társalkodó 
hölgyet. Ez a hölgy lett Guido bácsi fe-
lesége. Nem részletezem tovább kicsim. 
Guido bácsiék első gyermeke nagypapája 
annak a kisfi únak, akinek ma este tán a 
te őseid történetét mesélik elalvás előtt. Ő 
lesz a te lovagod, legalábbis így mesélte 
nekem az angyal. Mert az Úr az égben 
minden lovag és minden dáma útját szá-
mon tartja és jól előkészíti, akár szegény 
az a lovag, akár gazdag. Csak az számít, 
hogy elhiszi-e azt, hogy aki az Istent sze-
reti, annak minden javára van. Még az is, 
ha lemarad egyik vagy másik csatlako-
zásról. Mert hát az Isten onnan az égből 
messzebb lát, mint mi idelent s már előbb 
tudja, mi a jó nekünk, mint mi magunk.” 
S mivel látta nagyapa, hogy a kis lovag 
már unokája húnyt pillái mögött kel va-
lódi életre, megigazította a leányka pap-
lanját. Szórakozottan megtapogatta a 
kis bibliáját, mely egykor apja mellényz-
sebében lapult a fronton, s felfogott egy 
eltévedt puskagolyót, és valami olyasmit 
motyogott maga elé, hogy az Úr tudta, az 
Úr tudta… 

Glasz Péter
Budakalászi Református Egyházközség

Szabad akarat

Élet keresztyén Szemmel

Katolikus hírek

Idén tavasszal alakult meg Szent Fe-
renc Karitász Csoportunk, melynek fő 
célja a helyi rászoruló betegek, idősek, 
magányosak, nagycsaládosok, várandó-
sak, nemrég szült anyák segítése, támo-
gatása, bátorítása vallásuktól, felekezeti 
hovatartozásuktól függetlenül.

Elsőként kialakítottuk ezévi progra-
munkat és ehhez önkénteseket toboroz-
tunk, melynek köszönhetően mára 20 
állandó és 16 alkalmi tagunk van. Lét-
rehoztuk Facebook oldalunkat, melyen 
folyamatosan hírt adunk tevékenysé-
günkről, akcióinkról, összekötjük a rá-
szorulói igényeket, a segítő szándékot- és 
adományt felajánlókkal. Eddigi alkalmi 
akcióinkban közel 40 képeslapot készí-
tettünk a gyerekekkel a helyi magányo-
sak részére, Nagyböjti tartósélelmiszer 
gyűjtésünk során 60 csomagot osztot-
tunk. Felismertük, hogy sok helyen na-
gyobb segítség a kész meleg étel, ezért a 
Nagyböjtben 250, majd a nyári szünidő-
ben 800 adagnyi étel kupont, majd Hús-
vét előtt 40 sonkát és kalácsot vihettünk 
a rászoruló családoknak, időseknek. 

Felvettük a kapcsolatot a Luppa-tó 
melletti pszichiátriával, ahol a nagyon 
szomorú állapotokat és sorsokat megis-
merve, zenészek-zenetanárok és diákjaik 
felajánlásából már két megindító kon-
certet sikerült megszerveznünk. Minden 
hónap utolsó csütörtökén 10-20 beteget 
hozunk el a szentistvántelepi esti szent-
misére, ahol a közösségben megélt ima 
és a folyamatos kapcsolatépítés a célunk. 
Mindkét kezdeményezésünkre rengeteg 
lakossági segítséget kaptunk házi fi nom-
ságok, szállító kapacitás felajánlásával, 
illetve szintén lakossági felajánlásból 
160 zoknit tudtunk adományozni a be-

tegeknek. Nyári tanszer gyűjtési akciónk 
során 50 alsós és 50 felsős támogatandó 
diáknak juttattunk el tanszer csoma-
got, melyhez egy támogatótól hatalmas 
irodaszer felajánlást kaptunk. A Karitász 
Központ beiskolázási pályázatán keresz-
tül 3 család kaphatott jelentősebb anyagi 
támogatást.

Folyamatosan szervezzük a betegek, 
magányosak, idősek, nagycsaládosok 
látogatását, a szívből jövő adomány fel-
ajánlások, valóban rászorulókhoz történő 
célzott eljuttatását. Következő akcióink 
Szent Erzsébet napon és az Adventben 
lesznek.

Köszönünk mindent, amit kaphattunk 
és kérjük a helyi közösségek és lakosság 
további támogatását a közös munkánk-
hoz!

Szent Ferenc Karitász Csoport
szentferenckaritasz@gmail.com; face-
book.com/szentferenckaritaszcsoport; 
tel: +36 (20) 3582679

Rászorulókat segít a Szent Ferenc Karitász Csoport 

Rembrandt: Jákob megáldja József fiait
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Az idei Tour de Kalász is sikere-
sen zárult. Az időjárás előrejelzésnek 
megfelelően a rajt előtti pillanatokra 
még a nap is kisütött és végig eső-
mentes időben tekerhettek a részt-
vevők. A borús idő ellenére 198-an 
regisztráltak a Művelődési Ház udva-
rán, hogy nekivágjanak a távnak. Az 
idén két útvonal közül is választhattak 
a résztvevők. A nagyobbak a szokásos 
15 km-en tekerhettek végig, a kiseb-
bek pedig ez évben először a Du-
na-part kihagyásával 6 km-es távon 
versenyezhettek. A vizes, tócsákkal 
szegélyezett és csigák kerülgetésével 
nehezített túrát mindenki épségben 
teljesítette. A táv végére a résztvevők 

kellemesen elfáradtak és a leggyor-
sabbak átvehették a jól megérdemelt 
ajándékpólót. Gratulálunk a nyerte-
seknek és köszönjük mindenkinek a 
részvételt!

Az eső sem 
tántoríto  a el 
a budakalászi 
bicikliseket 

Közélet

TOUR DE KALÁSZ EREDMÉNYEK
2017. SZEPTEMBER 17.  BUDAKALÁSZ
Kategória Nem Fő
TOUR DE KALÁSZ
Családi 62 fő, 24 család
Mini TOUR 38 fő, 14 család
Gyermek 
(6-12 év)

Lány 11
Fiú 17

Serdülő 
(13-18 év)

Lány 4
Fiú 9

Felnő   
(19-54 év)

Nő 19
Férfi 27

Senior 55 
év fele  

Női 2
Férfi 7

Összesen: 196
Kategória Nem Helyezés Név

Családi
I. Pásztor család
II. Szalay család
III. Horváth család

Mini TOUR
I. Kamp család
II. Hidasi család
III. Orosz család

Gyermek 
6-12 év

Lány I. Hidasi Hanna
II. Sándor Adél
III. Horváth Gréta

Fiú I. Sándor Miklós
II. Bőr Bálint
III. Drong Lukács

Serdülő 
13-18 év

Lány I. Paulovits Virág
II. Lőrincz Emma
III. Tagscherer Zsófi a

Fiú I. Barna Zoltán
II. Békási András
III. Gyurinka Áron

Felnő   
19-54 év

Nő I. Keglevich Eszter
II. Kosz  n Rebeka
III. Varsányi Orsolya

Férfi I. Dajka István
II. Kis György
III. Sándor Előd

Senior 
55 év 
fele  

Női I. Abrakovits Gézáné
II. Velemi Endréné
III.

Férfi I. Faggyas Sándor
II. Juhász Lajos
III. Winkler Tamás

XVI. Tour de Kalász 
20

17
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Sport

Karnyújtásnyira 
a győzelemtől

Az Óbuda-Kalász Horgászegyesület 
41. alkalommal tartotta meg hagyomá-
nyos horgászversenyét az Omszk-tónál. 
A fogás szinte garantált volt, hiszen 
nemrég újabb nagy mennyiségű pontyot 
telepített az egyesület a tóba. Érdemes 
volt nevezni, hiszen rengeteg értékes 
nyeremény várt a horgászokra. A ne-
vezők közül legtöbben a több évtizedes 
tagsággal rendelkező helyi horgászok 

jelentkeztek. Az első helyezett Tóth Ba-
lázs 17 pontyot akasztott a horgára. Azon 
nagyon sok múlik, hogy ki milyen csalit 
használ, ám ezt általában a horgászok 
nem szokták elárulni. A gyerekek közül 
mindenkit díjaztak, aki fogott valamit. 
A megfáradt versenyzők számára fi nom 
ebéddel kedveskedtek a szervezők és az 
esős idő sem rontott a hangulaton!

Horgászverseny

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

Kultúra: P. Debreczeni Melinda
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. október 26. Megjelenés, terjesztés: 2017. november 6-9.

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ
Budakalász Város ingyenes, közérdekű tájékoztató kiadványa

A Magyar Kupa következő 
fordulójára nagy remények-
kel érkezett csapatunk. A bra-
vúrhoz végül karnyújtásnyira 
került csapatunk, mégsem si-

került elérni. Az eredmény a 85. percben 
döntetlenre, 1:1-re állt. Támadásunkat, 
Erőss Tamás hatalmas lövését a salgó-
tarjáni védő a gólvonalról rúgta ki, majd 
szögletrúgás következett volna. Ekkor 
a játékvezető váratlanul kirúgást ítélt, 
bár a partjelző jelezte, hogy mi jövünk a 
szöglettel. Egy pillanatra tanácstalanok 
lettünk, és a védelem sem zárt vissza. 
Kirúgás után Salgótarján jobbszélsője el-
viharzott a jobboldalon, ám a mi hátvé-
dünk is résen volt, és a testi küzdelemben 
végül mindketten elestek. A játékvezető, 

aki ekkorra kissé összezavarodott, tizen-
egyest ítélt az utolsó percekben az ellenfél 
javára. Döntését döbbenettel fogadtuk. 
Természetesen berúgták a büntetőt, így 
2:1-re módosult a mérkőzés állása. A hát-
ralévő néhány percben mindent elkövet-
tünk az egyenlítésért, kitámadtunk, majd 
sajnos kaptunk egy újabb gólt. A meccs 
végeredménye 3:1 lett Salgótarján javára. 
A remek közönség, tapssal jutalmazta a 
fi úk teljesítményét és „szép volt fi úk!” 
skandálással kísérte az öltözőbe a csapa-
tot. Nincs miért szégyenkeznünk, végig 
méltó ellenfele voltunk a jóval magasabb 
osztályban szereplő Salgótarjánnak. Je-
lenlegi feladatunk a saját bajnokságunk 
megnyerése, ahol pillanatnyilag vezetjük 
a tabellát. Játékosaink mindent megtesz-
nek a cél érdekében, de szurkolóinktól is 
várjuk a támogatást.

Sajnos a hazai pályánk a sok eső kö-
vetkeztében időnként alkalmatlan a mér-

kőzések lejátszására, így Pomáz műfüves 
pályájára kényszerülünk. A fi atalok is jól 
szerepelnek a bajnokságukban, a kemény 
edzések és a kitartás meghozzák a munka 
gyümölcsét. Beindult az ovi foci és egyre 
több kalászi lurkó kezdi el a sportolást. 
Nagy szükségünk lenne a műfüves 
pálya befedésére, ezért kérném a 
kalászi vállalkozókat, hogy aki te-
heti, a társasági adókedvezmény 
(TAO) sporttámogatási rendszeré-
vel élve támogassa egyesületünket. 
Továbbra is várjuk szurkolóinkat, segít-
sék csapatainkat a buzdítással. Hajrá Ka-
lász! Hajrá B.M.S.E.!

Végül köszönjük az Önkormányzat 
segítségét, hogy a Városrendészet mun-
katársai jelenlétükkel biztosították a ku-
pameccs biztonságos lebonyolítását. 

Sárosi Tibor, BMSE elnők

Magabiztos győzel-
met aratott szeptember 
23-án a CYEB Budaka-
lász. Ezúttal idegenben 
játszottak a kézilabdá-

zók, ahol 23-27-es eredményt értek el a 
mérkőzésnek otthont adó Ferencváros 
ellen.

A bajnokság harmadik fordulójában 
egy győzelemmel, egy döntetlennel és 
egy vereséggel, jelenleg hatodik helyen 
áll a csapat. 

A felnőtt kézilabda csapatnál szemé-
lyi változás is történt. 2017. szeptember 
28-tól a csapat edzéseit, szakmai mun-
káját Forgács Gyula irányítja vezető-
edzőként.

Forgács Gyula játékosként szerepelt 
a felnőtt válogatottban, korábban az 
Elektromos és a PLER NBI-es játékosa 
volt évekig. Karrierjét a Budakalászban 
fejezte be csapatkapitányként. Az elmúlt 
szezonban az NBI-ben 4. helyezést elérő 
felnőtt csapat másodedzőjeként dolgo-
zott, meghatározó szerepe volt a kima-
gasló sikerben. A felnőttek mellett az 
ifjúsági csapatot is irányította.

A CYEB Budakalász korábbi vezető-
edzője, Horváth Attila a későbbiekben 
meghatározandó feladatot lát el a klub-
nál.

Kézilabda hírek






