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IGAZGATÁSI SZÜNET A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN 
A Budakalászi Polgármesteri Hivatalban
2018. augusztus 6-án hé  őtől, augusztus 17. péntekig
igazgatási szünet mia   az ügyfélfogadás szünetel.

A Városházán az ügyfélszolgálat ezen időszak ala   8-12 óráig működik, 
tehát beadványok leadására, nyomtatványok igénylésére van lehetőség.

Anyakönyvi ügykörben hé  őn és szerdán 8-12 óráig kizárólag temetési enge-
dély és felsőoktatási kollégiumi elhelyezéshez egy háztartásban élőkről szóló 
igazolás kiadása történik. Megértésüket köszönjük!

A Gerinc utca burkolat és 
csapadékvíz elvezetésének 
építési munkálatai 

2018. augusztus 3-án kez-
dődnek.

A munkavégzés napköz-
ben 8 és 16 óra között zajlik, 
a pontosabb ütemezéssel kapcso-
latban a helyszínen vagy a +36 
(20) 318 041-es telefonszámon 
és a bkgerincutca@gmail.com 
e-mail címen érdeklődhetnek az 
érintett ingatlantulajdonosok. 

A kivitelezési munkák elő-
reláthatólag 180 napig tarta-
nak.

A munkavégzés megkezdése 
előtt és ideje alatt kérjük, hogy 
járműveikkel a felújítási te-
rületen kívül parkoljanak, 
mivel az utcában parkoló autók 
ellehetetlenítik a munkavégzést.

A kivitelezés befejezéséig az 
építési területen tárolt, illetve 
az oda behajtó gépjárművekben 
esetlegesen bekövetkező károkért 
a gépjármű tulajdonosát ter-
heli a felelősség.

A munkavégzés idejére szíves 
türelmüket és megértésüket kér-
jük!

Reméljük, hogy a beruházást 
követően megelégedéssel hasz-
nálják majd a megépített utat!

Budakalász Város 
Önkormányzata

Felhívás
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INTERJÚ Rogán László polgármesterrel

Budakalászon idén nyáron sem áll meg az élet. Míg a városlakók nagy 
része pihen, nyaral, addig a munkagépek dübörögnek a városban és a 
tervezőasztalon is folyik a munka.

Útépítésekben Budakalászt 
nem lehet megállítani

 Rendkívüli ülésen határozott a 
testület a Gerinc utca építésével 
kapcsolatban. 

A Berdó fő gyűjtőútjának és vízelveze-
tésének megépítésére a közbeszerzési el-
járást június végén írtuk ki. A pályázat a 
hónap végén zárult le. Az építőipari fellen-
dülés és a rendelkezésre álló szűkebb költ-
ségkeret miatt kisebb volt az érdeklődés a 
pályázatra, kérdéseket összesen három cég 
fogalmazott meg a kiírással kapcsolatban, 
végül egy vállalkozás nyújtott be ajánlatot. 
A testület az ajánlatot elfogadva a Derby 
2000 Kft.-t bízta meg a kivitelezéssel. A 
szerződéskötést követően augusztus elején 
már át is adjuk a munkaterületet a kivite-
lezőnek, így hamarosan indulhat a munka. 
Az útépítés miatt szükség volt a Telekom 
kábelhálózatának áthelyezésére is ezen 
a területen. A munkálatokat az Önkor-
mányzat rendelte meg és fi zette ki a táv-
közlési szolgáltatónak. Szerencsére mind 
árban, mind időben viszonylag kedvező 
feltételeket sikerült elérni a szolgáltatónál. 
Így ez a munkafázis az elmúlt két hétben 
zajlott és az építési munkák kezdetére be 
is fejeződik. A út és vízelvezetés megépí-
tésével megbízott vállalkozónak szerződés 
szerint 180 nap áll rendelkezésére, ennek 
megfelelően papírforma szerint a jövő év 
elejére kell elkészülnie a munkával. Ter-
mészetesen, ha a körülmények lehetővé 
teszik, akkor a kivitelezés gyorsabban is 
haladhat, így akár december elején kész 
is lehet az utca. A munka a vízelvezetés 
megépítésével kezdődik majd. A kivite-
lező a Barát-pataktól felfelé haladva építi 
majd meg a hálózatot, hogy egy esetleges 
nagyobb csapadék ne okozzon gondot az 
építés során és biztosított legyen a vízelve-
zetés. Ezt követően szakaszosan építi majd 
meg a mintegy 900 méter hosszúságú 
utcát. Az út végső borítása aszfalt lesz. Na-
gyon fontosnak tartjuk az itt élők informá-
lását a kivitelezéssel kapcsolatban, ezért a 
vállalkozási szerződésben külön kikötöttük 
a lakók folyamatos tájékoztatását. A vállal-
kozó külön telefonszámot és e-mail címet 
tart fent kapcsolattartásra a lakossággal.  

 Milyen terveik vannak a környező 
utcákkal kapcsolatban?

Korábbi ígéretünknek megfelelően a 
környező utcában is javítjuk az utak minő-
ségét. A Gerinc utca építésével egyidőben 
a Berdó részben közművesített, csatorna 
nélküli utcáiban folyamatosan zajlik majd 
a kátyúzás. Az utcák zúzottköves javítását 
a Gerinc utca építését követően végezzük 
el. Az érintett utcák a Gyümölcs, Bodza, 
Füves, Fagyal, Kökény, Szeder, Berkenye 
és Fél utcák, valamint a Gyümölcs köz. A 
végleges szilárd burkolat minden esetben 
az egyes utcák teljes közművesítését és a 
megfelelő közterület kialakítását  követően 
épülhet meg. Bízunk benne, hogy az Áfo-
nya és Kispap utcák megépítésére beadott 
pályázatunk is pozitív elbírálást kap és itt 
is megépülhet a szilárd út és a vízelvezetés 
is. 

 A város más részein is folyik az 
útépítés. Mely területek érintettek 
még?  

A zárszámadás során rendelkezésre 
álló pénzmaradványból tudunk a Berdó 
zúzottköves útjai mellett több városrész-
ben is további útépítéseket megvalósítani. 
A költségvetés múlt hónapban megtörtént 
módosításakor határoztuk el a Prekobrdo 
városrészben az útalap megépítését és zú-
zottköves borítását a gépjármű közleke-
désre tervezett, jogilag rendezett utcáiban, 
így a Levendula, Orom és Zsálya utcákban, 
a Menta, Körömvirág és Boróka közökben. 
A munkagépek a Duna-partról érkeznek 
majd, ahol a gáttal védett utcák kapnak 
ugyanilyen burkolatot. Fontos elmonda-
nom, hogy az útépítések nem kevés költ-
séget rónak a városra, az Önkormányzat 
azonban lakossági hozzájárulás fizetése 
nélkül tisztán saját forrásból valósítja meg 
ezeket a fejlesztéseket. El kell mondjam, 
hogy ez más településeken nem jellemző 
gyakorlat. 

 Az iskolákkal kapcsolatban van 
fejlemény? 

A Patakpart Általános Iskola közbe-
szerzésével kapcsolatban a hét elején volt 

helyszíni szemle. A szemlén az alpolgár-
mester úr, a főépítész, a városfejlesztési 
osztályvezető, valamint az eddig érdek-
lődő cégek együttesen tekintették meg az 
építkezés leendő helyszínét. A kiírt aján-
lattételi határidő augusztus végén van. A 
kivitelező cég kiválasztása az eljárás előírt 
protokollja szerint az év végére várható. A 
Szentistvántelepi Iskola új tantermeinél a 
katasztrófavédelem talált még hiányossá-
gokat, amiket a kivitelezőnek korrigálni 
kell. Ezzel egyidőben az épület kulcsait a 
Nemzeti Sportközpontoknak az Önkor-
mányzat rendelkezésére kell bocsátania. 
Ígéretük szerint a kulcsátadás a hónap 
elején megtörténik, amit aztán az iskola-
igazgatónak átadhatunk. Szeptemberben 
reméljük megnyílhatnak a régen várt tan-
termek ajtói.

 Az augusztus 20-i államalapítási 
ünnepen több városi díjat is átnyúj-
tanak. 

Ez évben a városi díjak elbírálása során 
nagyon magas volt a mérce. Minden díjra 
több jelölés is érkezett, ezért különösen 
nehéz volt a Bizottság és a Testület dolga. 
Több kategóriában nem is tudtunk dön-
teni és rendhagyó módon két jelöltnek is 
kiadtuk ugyanazt a díjat. Bár díszpolgárt 
ez évben nem választottunk, ugyanakkor 
a Budakalászért Emlékérem elismerésben 
Pappné Kotroczó Erzsébet pedagógus és 
Kálmán József atya, Budakalász korábbi 
plébánosa részesült. A Budakalász Kul-
túrájáért Díj is két igen méltó jelölthöz 
került. Így Sütő Lajos, a Művelődési Ház 
munkatársa és Dr. Ronkovicsné Dr. Fa-
ragó Eszter egyetemi docens, az Egészség-
klub tagja kapja a kulturális elismeréseket. 
A Kalászi Pajzs emlékérem kitüntetést 
pedig a városunkban magas színvonalon 
szolgáló Kökény Sándor zászlósnak ado-
mányoztuk. Ezúton is elismeréssel gratu-
lálok minden díjazottnak! Remélem, az 
ünnepségen sok budakalászi vesz majd 
részt, hogy együtt ünnepelhessük nemzeti 
ünnepünket és városunk kiválóságait.

2018. július 31.
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Új foglalkoztatószoba készül 
a Telepi Óvodában

A 42 éves Telepi Óvoda két évvel ez-
előtt kapta meg jelenlegi modern for-
máját részben saját, részben pályázati 
forrásból. A komplett felújítás során új 
nyílászárókat építettek be, szigeteléssel 
látták el a falakat, megvalósult az épü-
let fűtéskorszerűsítése is, a homlokzatot 
színes mintázatúra festették. A teljes 
udvar pedig 2015 tavaszán újult meg és 

kapott korszerű játékokat, pályákat, ár-
nyékolókat.

A foglalkoztatók, irodák gyakran köl-
töztek és változtak meg funkciói az el-
múlt időkben, biztosítva az apróságok 
számára a lehető legjobb kialakítást és 
kihasználtságot. A kapacitásokat bő-
vítve most az emeleti folyosó üvegezett 
tere kap konkrétabb funkciót. Gipszkar-
tonnal választották le ezt a részt, két új 
műanyag ablakot és egy ajtót állítanak 
be, így egy jól használható foglalkoztató 
szoba jöhet létre. Szülői megbeszélések, 
kiscsoportos foglalkozások új helyszíne 
lehet ősztől, melyet akár a logopédus, 
vagy a gyógypedagógus is használhat. A 
költségeket a fenntartó Önkormányzat 
fedezi.

Zúzottköves megerősítést 
kapnak a Duna-part utcái

A munkálatok az M0-s au-
tóúttól délre fekvő (Békás-
megyer felé eső) Duna-parti 
utcák gáttal mentett oldalát 
érintik és 2018. július 30-án 
kezdődnek. 

A vállalkozó tájékoztatása sze-
rint a kiszedett úttükröt lehe-
tőség szerint minden nap 
visszatölti, így az ingatlanok 
megközelíthetőek maradnak. 

A munkavégzés napközben 
8 és 16 óra között zajlik, a 
pontosabb ütemezéssel kapcsolat-
ban a helyszínen érdeklődhetnek 
az érintett ingatlantulajdonosok. 

A kivitelezési munkák elő-
reláthatólag két hétig tarta-
nak.

A munkavégzés megkezdése 
előtt és ideje alatt kérjük, hogy 
járműveikkel a felújítási te-
rületen kívül parkoljanak, 
mivel az utcában parkoló autók 
ellehetetlenítik a munkavégzést.

A kivitelezés befejezéséig az 
építési területen tárolt, illetve 
az oda behajtó gépjárművekben 
esetlegesen bekövetkező károkért 
a gépjármű tulajdonosát terheli a 
felelősség.

A munkavégzés idejére szíves 
türelmüket és megértésüket kér-
jük!

Reméljük, hogy a beru-
házást követően megelége-
déssel használják majd a 
felújított utakat!

Klimatizált rendelők az Egészségházban

Biztonságos, új járda a Ciklámen utcában

Az Egészségház épületében a házi-
orvosi váróban és az emeleten műkö-
dött légkondicionáló berendezés eddig. 
A ház építésekor az igények felmérését 

követően kerültek be ezek a készülékek 
az épületbe. Nemrégiben más helyisé-
geknél is jelezték az ott dolgozó orvosok, 
hogy szükségük lenne légkondicionáló 
berendezésre. Így most a pszichiátriai, a 
reumatológiai, valamint a gyerekorvosi 
rendelő számára szereltetett be klímabe-
rendezést az Önkormányzat.

Kánikula esetén jövő hét közepétől 
így már a gyerekeket is kellemes hűvös-
ben láthatják el az orvosok. A csendes és 
diszkrét rendelés érdekében a gyerekor-
vosi rendelő ajtaját nemrég vastag hang-
szigetelő réteggel is ellátták.

A környék lakói mellett az óvodába 
járó családok mindennapjaiban is rend-

szeresen okozott fennakadást a Ciklámen 
utca utolsó házsorának sarokkialakítása. 
Ez a kiszögellés olyannyira beláthatatlan 
volt, hogy gyakran alakult ki balesetve-
szélyes helyzet a biciklis és gyalogos köz-
lekedés során.

Az Önkormányzat alternatív útvo-
nalként térköves új járdát alakíttatott 
itt ki. Így most már nagyobb rálátással, 
nagyobb ívben és kényelmesen közleked-
hetnek a Zeneiskolába igyekvő gyerekek, 
a HÉV-hez siető felnőttek és idősek e 
szakaszon.

Budakalász Hivatalos Közösségi Oldala
Információk, hírek, események, 

rendezvények első kézből:

facebook.com/budakalaszvaros

Felhívás
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A Gerinc utca építése várhatóan 
augusztus elején kezdődik el. A 
munkálatokat megelőzően az utca 
több szakaszán a távközlési kábele-
ket áthelyezik, illetve átalakítják. A 
munkafolyamatokat az Önkormány-
zat megrendelése alapján a Magyar 
Telekom Nyrt. végzi.

Az áthelyezési munkálatok 2018. 
július 23-án hétfőn kezdődtek el a 
Gerinc utcában. Ennek következté-
ben előfordulhat, hogy egyes ingat-
lanokat napközben időszakosan nem 
lehet gépjárművel megközelíteni. A 
munkálatokról és az azzal kapcso-
latos esetleges korlátozásokról a 
Magyar Telekom Nyrt. helyszínen 
tartózkodó képviselőitől kérhetnek 
további felvilágosítást az érintettek.

Távközlési kábelhálózat 
átalakítás a Gerinc utcá-
ban

Megújul a Barát-patak hídja a Budai úton

Új aszfalt 
a Magyar utcában

Gyalogút a Sport utcában a szabályos közlekedésért

A Budai út teljeskörű rekonstruk-
cióját követően, az Önkormányzat a 
Barát-patak felett átívelő hídnak is a 
megújult, a városközponthoz méltó 
megjelenést ad. A meglévő szerkezet el-

avult, még a hatvanas években készült, 
szögacél elemek összehegesztésével. Az 
út felújításakor derült fény arra is, hogy 
a híd tartószerkezete korrodálódott, így 
emiatt is rekonstrukciót igényel.

Az új korláton a városi címer is helyet 
kap majd. A gyógyszertár felőli oldalon a 
hídon át vezető járdát is felújítják és az 
utcaképpel összhangban szintén térkő 
borítás kerül a gyalogútra. A kivitelező 
jelenleg a korlátot tartó vasbetonszerke-
zetet építi. A munkálatok várhatóan két 
héten belül fejeződnek be, így egységes,-
szép képet kap a Budai út a postától a 
Városházáig

Budakalász büszke lehet patinás há-
zaira, melyek közül többet is láthatunk 
a Magyar utcán haladva. Az ódon házak 

és az Ófalu méltó környezetének biztosí-
tását, fenntartását alapvető feladatként 
kezeli az Önkormányzat.

A terület sajátos terepviszonyokkal 
rendelkezik, különös tekintettel az utca 
végére. Itt meredeken kanyarodva vezet 
az út, így kiemelt fi gyelmet érdemel a 
karbantartás. E szakaszon támfal biz-
tosítja az út stabilitását, melyet tavaly 
felújíttatott, megerősíttetett az Önkor-
mányzat.

Az utca utolsó része az elmúlt időben 
szintén felújításra szorult, a munkálatok 
nemrég fejeződtek be. A tömörítés után 
230 négyzetméter útfelület kaphatott 
friss aszfalt burkolatot.

Erőteljes gyalogos forgalom jellemző 
a Sport utcán a HÉV-től az Omszk-tó 
felé, különösen a nyári időszakban. A 
régi gyárépület mentén vezető járda 
mellett most új lehetőséget is biztosít a 
város a tó felé igyekvők számára a sza-
bályos gyalogosközlekedés elősegítésé-
ért. Az Önkormányzat az utca HÉV-hez 
közelebb eső oldalán újíttatta fel a gya-
logutat. Térköves burkolatot kapott ez a 
terület, így most már két oldalon oszlik 
el a gyalogos forgalom. Korábban az sem 
volt ritka, hogy tömegek vonultak az au-
tóúton, nem kis balesetveszélyt okozva 
ezzel. Bízunk benne, hogy a kétoldali 

járda segít a gyalogosok szabályos köz-
lekedésében és a jövőben nem fordul elő 
hasonló eset. Az új járda ráadásul árnyat 
is ad az itt haladók számára.



BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ6

Önkormányza   hírek Önkormányza   hírek 

A szolgáltató május és november 
között havi két alkalommal végzi a 
zöldhulladék szállítását az alábbi idő-
pontokban:

május 21-22.,
június 4-5, 18-19.,
július 9-10., 23-24.,
augusztus 6-7., 20-21.,
szeptember 3-4., 17-18.,
október 8-9., 22-23.,
november 5-6., 19-20.

Kérjük mindenképpen kísérjék 
fi gyelemmel a közzétett konkrét idő-
pontokat!

Az Önkormányzat megbízásából dol-
gozó zöldfelületi fenntartók rendszeres 
feladatai közé tartozik nyáron is a városi 
szeméttárolók, kukák ürítése. Már kora 
reggeltől járják a várost, begyűjtik a sze-
metet. Sajnos rendszeresen visszatérő 
feladat a városban az illegális hulladékle-
rakók felszámolása is.

A napokban épp a Kőbányai úti játszó-
tér mellett helyeztek el illegálisan egy nagy 
zsák hulladékot. A Millennium keréknél, 
a Kőbányai utca végén pedig használt sí-
felszerelést tettek ki közterületre. A Ma-
gyar utcával szemben, az OTP fi óknál és a 
Fecske utca sarkára is naponta helyeznek 

ki háztartási szemetet. Szentistvántelepen 
hol a Rákóczi utca, hol a Mátyás király, 
hol a Bethlen Gábor utca sarkára kerül ki 
használt felnőtt pelenka. 

A problémát a gyors intézkedés miatt 
a városlakók gyakran nem is veszik észre, 
az illegális hulladéklerakók felszámolása 
viszont minden esetben nagy erőt és ener-
giát igénylő feladat a város számára.

A nyári időszakban különösen sok 
feladatot adnak a városi közterületek az 
önkormányzati zöldkarbantartóknak. 
Ezek elvégzéséhez a kézi gépek mellett 

két nagy munkagép is rendelkezésre áll, 
amelyekkel folyamatosan dolgoznak.

Az egyik egy nagyobb méretű kaszá-
lógép, a másik egy kisebb, több funkciós 
munkagép. A kaszálógépet rendszeresen 
használják a gátnál. A munkagép ha-
talmas, hat méter hosszú profi llal ren-
delkezik, ami a gátról egészen a patak 
vonaláig elér. Így egyszerre nagy felüle-
ten könnyen elvégzi a fűnyírást. A Cser-
készgrungot szintén ennek segítségével 
tartják rendben a hely meredek megkö-
zelíthetősége miatt. 

A kisebb munkagéppel már kora 
reggeltől locsolnak minden nap és ka-
szálnak a város füves területein, többek 
között a kutyafuttató környékén. 

Évekkel ezelőtt a Kálvária Régé-
szeti Park rekonstrukciós munká-
latai és környezetének rendezése 
során nagy hangsúlyt fektetett az 
Önkormányzat a rézsű szakmailag 
átgondolt kialakítására. Így nem 
csak a ritka régészeti leletek találtak 
méltó közegre, hanem a környezet is 
megújult. Talán már kevesen emlé-
keznek rá, de akkor még sűrű akác 
nőtte be a rézsűt. Az akácost nagy 
erőfeszítések árán sikerült megritkí-
tani, így biztosítva a kirándulók szá-
mára a tökéletes panorámát a domb 
tetejéről.

Az átfogó kertészeti terveknek 
megfelelően gyorsan növő, jó ta-
lajmegkötő tulajdonsággal bíró 
bokrokat telepítettek a helyükre. A 
megoldás bevált, azonban időnként 
még sarjadni kezdenek a korábbi 
hajtások. Az elmúlt időszakban ezek 
olyannyira megerősödtek és elvadul-
tak, hogy az önkormányzati zöldkar-
bantartók ismét megtisztították a 
területet. Több napon át fűrészelték 
a több méteres magasságra meg-
nőtt vadhajtásokat, sövényvágóval 
ritkították a bokrokat, gyomlálták a 
területet.

Zöldhulladék-szállítási 
időpontok

A Kormányhivatal minden évben le-
hetőséget biztosít nyári diákmunkára, 
melyre önálló keretet különít el. Budaka-
lász Város Önkormányzata is részt vett 
az akcióban és meghirdette felületein a 
lehetőséget.
Marekkel Bence budakalászi tizenhét 
éves cserkész fiú, az Óbudai Gimná-
zium tanulója konkrét tervekkel vágott 
neki az idei nyári vakációnak. A fi ú már 
tavaly is fontosnak tartotta, hogy össze-
gyűjtsön némi zsebpénzt a szünetben, 
ezért egy szállodában dolgozott. Idén 
úgy gondolta, lakóhelyén keres mun-
kalehetőséget, ezért böngészni kezdte 
a hirdetéseket. Így bukkant rá a Buda-

kalászi Hírmondóban is meghirdetett 
nyári diákmunkára. Jelentkezését kö-
vetően fel is vették az Önkormányzat 
zöldkarbantartó csapatába, három hetes 
időtartamra. Kollégái elégedettek voltak 
a munkájával, Bence is úgy érezte, bírta 
a terhelést. A gimnazista barátai közül is 
többen dolgoznak a nyáron, belekóstolva 
a munka és a felelősség világába.
Gratulálunk a példás vállaláshoz!

Szorgalomból ötös 
nyáron is

Harcban 
az illegális szemé  el 

Kaszáló kocsival 
a rendeze   városért

Újra zavartalan 
a kilátás a Kálváriáról

Zöld Zóna
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Kék hírek

Szökni próbált, elfogták

Újabb sikerről számolhatunk be 
a közterületi rendszámfelismerő 
kamerarendszernek és a rendészet 
munkájának köszönhetően. Az Ön-
kormányzati Rendészeket járőrö-
zésük során értesítette kollégájuk a 
hivatali kameraügyeletről, hogy egy 
járművezetéstől eltiltott személyt 
azonosítottak be a városban.

A szolgálati autóval azonnal kö-
vetni kezdték, az illető azonban nagy 
sebességgel megpróbált elszökni a 
Damjanich úton Üröm felé. A rendé-
szek az egyik mellékutcában beérték 
éppen, amikor kiszállt a kocsiból és 
próbált elfutni. A férfi t feltartóztat-
ták, majd megerősítést nyert, hogy 
valóban eltiltották a vezetéstől. Ezt 
követően pedig előállították a Szent-
endrei Rendőrkapitányságon. 

Szakmai képzés a jövő rendőre-
inek Budakalászon

A Sashegyi Sándor Rendészeti 
Szakközépiskola diákjai jártak Buda-
kalászon a Polgármesteri Hivatalban. 
Az iskola tanulói szakmai gyakorla-
tuk keretében tettek látogatást a nagy 
hatékonysággal működő Budakalászi 
Önkormányzati Rendészetnél. Buda-
kalászon a városvezetés nagyon fon-
tosnak tartja az itt élők biztonságát, 

ezért a hét minden napján reggel 7-től 
este 9-ig működteti a rendészeti szol-
gálatot a városban. A lakosok nagy 
részének telefonjában már elmentve 
szerepel a rendészet telefonszáma, 
így ők bármikor azonnal a lakosság 
segítségére tudnak lenni.

A diákoknak dr. Udvarhelyi Ist-
ván jegyző tartott előadást az Ön-
kormányzati Rendészet munkájáról. 
Elmondta, hogy a rendészet egyik 
fontos feladata a helyi rendeletek be-
tartatása, amiket a kollégák járőrözé-
seik során folyamatosan ellenőriznek. 
Emellett a lakossági bejelentéseket 
is nagyon eredményesen kezelik. A 
rendészek rendkívül sokféle esetben 
intézkednek nap mint nap. Eljártak 
már lopás-tettenérés, rongálás, tiltott 
égetés, illegális szemétlerakás miatt, 
közlekedési eseményekkel kapcsolat-
ban, rendszeres a vasgyűjtők, házalók 
elfogása és kóbor állatok befogásával 
kapcsolatban is gyakran intézked-
nek. Több érdekes eset is előfordult 
már. Például körözött autót, „uno-
kázós” csalót fogtak már el helyben. 
Emellett mentettek már kamiont téli 
jeges úton, befogtak már kutyán kívül 
kóbor szamarat, teknőst is, és rendkí-
vüli halálesethez is riasztották őket.

A diákok megtekinthettek egy 
rendkívül érdekes helyszínt. A ren-
dészet irodájában bepillantást nyer-
hettek a kamerák működésébe. 
Megtudták, hogy a felvételek számos 
esetben nyújtanak hasznos segítséget. 
A rendőrség például rendszeresen 
kéri különböző rendőrségi ügyekben a 
felvételeket, amiket a rendészek lefog-
laló határozat ellenében adhatnak ki. 
Emellett a rendszámfelismerő rend-
szer segítségével két hónap alatt két-
szer is fogtak körözött járművet. Ilyen 
esetben a rendszer piros jelzéssel és 
az Örömóda lejátszásával ad riasztást.

A jegyző közreműködésével a diá-
kok tesztelhették is a rendszámfelis-
merőt: megadták autójuk rendszámát 
és a rendszer kiadta a jármű fényké-
pét, ha az a városban járt a pontos 
hely és az idő megjelölésével.

Az intézmény tanulói megismer-
ték a rendészek munkáját nagyban 

segítő okoseszköz, a PDA működését. 
A rendszerben minden alkalommal 
rögzítik a szabálysértéseket és a sza-
bályszegéseket, így az esetek után-
kereshetőek. A program így lehetővé 
teszi a fokozatosság elvének alkalma-
zását. Ha például valakit kétszer már 
fi gyelmeztettek egy szabályszegésben, 
akkor ezt a rendszer mutatja és a visz-
szatérő események után harmadik 
alkalommal már kevésbé elnézőek 
az intézkedő rendészek. Az eszközzel 
emellett ellenőrizhető, hogy a jár-
művek rendelkeznek-e behajtási en-
gedéllyel, közterület foglalás esetén 
pedig a lakók engedéllyel.

A jegyző elmondta, hogy nagyon 
jó az együttműködés a rendőrséggel, 
ugyanakkor érezhetők az állománynál 
a kapacitásbeli nehézségek. A rendé-
szet munkáját illetően Budakalászon 
rendkívül jó a lakosság visszajelzése 
is, egy tavaly őszi felmérés szerint 
89%-ban elégedettek a közbiztonság-
gal.

Elütö   kutya 

Az Önkormányzati Rendészeket 
a Lupa strand alkalmazottai értesí-
tették július 12-én, hogy egy rossz 
állapotban lévő kóbor kutyát ta-
láltak. Vélhetően elütötték, hiszen 
több helyen is sérülések voltak a 
testén. Farka leszakadt, a pofarész 
több helyen felhasadt. A gyepmes-
teri telep állatorvosa ellátta, a far-
kát amputálni kellett. Legfrissebb 
információink szerint azóta jobban 
van, sétáltatni is vitték. A kutya egy 
keverék, cser színű, közepes méretű 
kan, neve: Jumbo. A benne lévő 
chipszámhoz rendelt adatok elavul-
tak, az eb gazdája nem jelentkezett.
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Megunt házi kedvencek, kukában talált 
kutya – csak felelősséggel tartsunk állatot!

A felelős állattartás terén még sok a 
pótolnivaló az állattartók részéről. Sokan 
tárgyként kezelik a háziállatokat és ugyan-
olyan egyszerűen szabadulnak meg tőlük, 
mint amilyen könnyen a kis állatok tulaj-
donosaivá váltak. Dr. Szalkai László buda-

kalászi állatorvost kérdeztük a praxisában 
megtörtént esetekről.

„Sajnos az állattartásban is van le-
maradás, amit be kellene pótolnunk. A 
napos oldalon jelentős javulás és fejlődés 
mutatkozik, ami örvendetes, viszont az 
árnyékos oldal még mindig elszomorító. 
Egészen elképesztő hozzáállást tanúsí-
tanak az emberek az állatokkal és az ál-
lattartással kapcsolatban. Emiatt is van 
rengeteg kidobott és nem megfelelően 
tartott állat.

Praxisom legutóbbi „lelencgyereke” 
egy kedves, életvidám, szép kiskutya, 
akinek a története korántsem indult sze-
rencsésen. A kutyust karácsony este ta-
lálták Budapesten egy bérház kukájában 
a jelenlegi gazdik. Rokonlátogatásról ha-
zafelé arra lettek fi gyelmesek, hogy sír a 

kuka. Ennek a jószágnak szerencséje volt, 
mert megtalálták és hazavitték. Azóta 
is boldog családban él, ám nem minden 
állat ilyen szerencsés, erről az állatvédők-
nek is bőven van tapasztalatuk.

A másik történet az állatok elaltatá-
sával, euthanáziájával kapcsolatos. Ez 
indokolt esetben nagyon hasznos dolog, 
hiszen hosszas szenvedéstől, kínlódástól 
kímélhetjük meg az állatot, viszont na-
gyon sok esetben teljesen ok nélkül kérik, 
pusztán azért, mert megunták a házi ked-
vencet. Nyilvánvalóan ez nem működik 
így. Néhány évvel ezelőtt azzal hívott fel 
egy nő, hogy altassam el a kutyáját, mert 
az állat eddig a lépcsőfeljáróban lakott, 
amitbeépítettek, így nincs hová tenni. Azt 
hiszem, ehhez a történethez sem kell kom-
mentár.”

Sokan emlékeznek még a januári hideg-
ben kitett kiskutyákra. A Cserkészház bejá-
rata előtt találták meg a négy apróságot egy 
kartondobozban. Az Önkormányzati Ren-
dészek innen szállították be őket a Polgár-
mesteri Hivatalba, ahol ellátták őket, majd 
a gyepmesteri telepre kerültek. Felhívást 

tettünk közzé örökbefogadásukért és ugyan 
13800 olvasóhoz jutott el a poszt, a telefon 
azonban egyszer sem csengett.

A tartási körülményekkel kapcsolatban 
megnyugtató híreket kaptunk. A telepen 11 
önkéntes dolgozik lelkiismeretesen 9 éve 
naponta, saját szabadidejüket nem sajnálva. 
Sosem alkalmaznak altatást, teltház esetén 
zsebkendőnyi ketrecekbe kénytelenek ösz-
szezsúfolni több kutyát is.

A kölyköknek fűtött, elkülönített kennelt 
biztosítottak, amíg az oltási programjuk le 
nem zárult. Speciális, drága bébitápot sze-
reztek be közadakozásból számukra. A telep 
önkéntesei külföldi állatvédő szervezetekkel 
meglévő jó kapcsolataikra építve mentőakci-
óba kezdtek. Ezúttal is ellenőrizték a családi 

körülményeket, hova is adják védenceiket.
Három kiskutya sorsa már rendeződött. 

Curly még márciusban került új otthonába, 
láthatóan szépen megnőtt, boldogan él kül-
földön. A másik három kiskutya is hama-
rosan gazdához kerül, őket még a telepen 
sikerült lencsevégre kapni.

A telep önkéntesei erőn felül dolgoznak 
folyamatosan, hiszen naponta fognak be a 
környéken chip nélküli gazdátlan kutyákat. 
Minden elismerésünk az övéké, a lelkiis-
meretes, önfeláldozó, minden követ meg-
mozgató mentőmunkáért! Megragadjuk az 
alkalmat, hogy ismét felhívjuk a fi gyelmet a 
felelős állattartás fontosságára!

Sürgős szemlé-
letváltásra len ne 
szükség Magyar-
országon a felelős 
állattartás tekin-
tetében – hívják 
fel a figyelmet a 
szakemberek. A 
pilisi régióban 
élen jár városunk 

a kóbor kutyák befogásában, tudtuk meg a 
szentendrei gyepmesteri telep beszámoló-
jából. Az okok közé tartozik, hogy nálunk 
hatékonyan működik az Önkormányzati 
Rendészet, akik folyamatosan segítenek a 
kutyák és a gazdák egymásra találásában.
A további szempontokról Dr. Szalkai 
László állatorvost kérdeztük.

„Naponta találkozhatunk azzal a szo-
morú hozzáállással, miszerint az állatot 
ugyanúgy kidobják, mint egy megunt bú-
tordarabot. A település fővároshoz közeli 
fekvése miatt a helyzethez vélhetően az 
is hozzájárul, hogy a kutyatulajdonosok 
kiautóznak a városból és itt engedik el a 
megunt jószágot. Ilyen esetben, ha a befo-
gott kutya nem rendelkezik chippel, auto-
matikusan a gyepmesterhez kerül. Hiába 
kötelező az ebek chipeltetése, még mindig 
előfordul, hogy hibásak a megadott ada-
tok. Ennek oka tulajdonosi és szakmai 
hanyagsággal egyaránt magyarázható. 
A kirótt bírság sajnos nem elég visz-
szatartó erő, szemléletformáló kampá-
nyokra lenne szükség. Amíg a fajtatiszta 
kutyák megítélése messze jobb – akkor is 
ha sokszor túltenyésztett almokból szár-
maznak-, addig a telepeken rossz körül-
mények közt sínylődő kutyák esélyei nem 

túl kedvezők. Különösen a nagy testű, 
sötét színű kutyák esetében lehet több éves 
örökbefogadási idővel számolni.„
Harcsa Lajosné is arról számol be, hogy az 
örökbefogadott, mentett kutyák mennyire 
hálásak, megbízhatóak, ragaszkodók. Szá-
mára is óriási életörömöt adott a két évvel 
ezelőtt Pomázról örökbefogadott keverék 
kutyája Elmo.
Nagy élmény egy ilyen akcióban részt 
venni és megmenteni egy érző lényt. A tá-
mogatás sokféle módja létezik a kapacitá-
soktól és a körülményektől függően. Van 
örökbefogadó, van aki önkéntesként sé-
táltat a telepen, van aki anyagi támogatást 
vállal. Aki bármilyen hasonló tettel támo-
gatja ezeket az állatokat, mind sokszoros 
hálára számíthat!
A jelmondat tehát legyen ez: ÖRÖKBEFO-
GADNI MENŐ!

Állatvédelem

Nagy erőkkel mente  ék meg a kidobo   kiskutyákat

Örökbe fogadni menő!

Önkormányza   hírek
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„Jazz-zenésznek tartom magam, 
de messze állok a mainstream-től”

Eszter városunk kiemelkedő zenei tehetsége, kristály  szta 
hangokat varázsol elő fuvolájából. Saját zenekarának előa-
dásában hallhatjuk e jazz szólamokat különböző népszerű 
koncerteken, rendezvényeken.

 Mikor mutatkozott meg elő-
ször zenei beállítottságod? Ki 
terelgetett a zene világa felé?   

Nagyon korán elkezdtem érdek-
lődni a zene iránt. Édesapám adott 
először hangszert a kezembe, ettől 
fogva töretlen a zene iránti érdek-
lődésem, később pedig a kezdeti ze-
neiskolás években kitűnő tanáraim 
voltak, akik fantasztikus tudással és 
szeretettel vezettek be a zene vilá-
gába. 

 Mesélnél pályád főbb állo-
másairól?  

Érettségi után felvételt nyertem 
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főis-
kola jazz-szaxofon szakára, ahol 
előadóművészi és tanári diplomát 
szereztem. Közvetlenül ezután ta-
nítani kezdtem Pomázon és Szent-
endrén. Már a főiskolás évek alatt 
aktívan zenéltem, később pedig 
saját zenekart alapítottam. Közben 
különböző tanulmányokat folytat-
tam, elvégeztem az ELTE kulturális 
menedzsment szakát, majd a Pécsi 
Tudományegyetem zeneterapeuta 
képzését.  Egészen friss diplomám 
is van, időközben belevágtam a mes-
terképzésbe a Liszt Ferenc Zenemű-
vészeti Egyetem jazz-szaxofon tanári 
szakán és néhány hete kaptam kéz-
hez ezt a diplomát. A pedagógusi és 
terapeutai pályán is haladtam előre, 
mesterpedagógus vagyok és több 
rangos elismerést is kaptam zenete-
rápiás tevékenységemért is. 

 Több saját jazz együttest 
hoztál már létre, a Trans-for-
mation szintén a saját zeneka-
rod. 
Kikhez szól a zenétek? Milyen 
zenei világot képviseltek?   

A zene mindenkihez szól, aki 
meghallgatja. Vallom, amit Kodály 
Zoltán is: „a zene mindenkié”. Ze-
nekarommal saját kompozíciókat 
adunk elő. Alapvetően improviza-
tív zenét játszunk, a kiinduló pont 
a jazz, és ehhez társul mindenféle 
egyéb zenei irányzat. Mostanság 
„crossover-nek” szokták nevezni az 
ilyen jellegű zenéket, de nem szere-
tem a skatulyázást.

 A fellépések mellett tanítasz 
is. Mit jelent ez számodra? 
Milyen hatékonysággal al-
kalmazod a zeneterápiás mód-
szereket?  

A tanítás nagyon fontos szá-
momra és nagyon szeretem. Na-
gyon izgalmas dolog hangszert adni 
egy kisgyerek kezébe, majd éveken 
át nézni, ahogy fejlődik, felnő, és 
hallani, amikor már képes játszani 
a hangszerén. Csodás nyelv a ma-
gyar – „játszani” – benne van a 
lényeg, mert a zene egy hatalmas, 
komoly, akár életre szóló játék, én 
pedig szeretek játszani. Ugyanak-
kor hatalmas felelősség is, mert sok 
esetben rajtam keresztül ismerkedik 
meg a gyerek a zenével, és rajtam is 
múlhat, hogy vele marad-e egy éle-

ten át, vagy elfordul tőle. Úgy gon-
dolom, hatalmas pluszt kap bárki, 
akinek jelen van a zene az életében. 
A zeneterápia már gyakorlatilag 
elválaszthatatlan a pedagógiai te-
vékenységemtől. A Teleki-Wattay 
Művészeti Iskolában vannak te-
rápiás szolfézs csoportjaim. A ze-
neterápiának egy sajátos ágával 
foglalkozom, tanulási problémákkal 
küzdő – főként diszlexiás-gyereke-
ket tanítok, illetve nálam „landol” a 
legtöbb olyan gyerek, aki valamilyen 
okból nem integrálható egy hagyo-
mányos szolfézs csoportba. Jelenleg 
folyik egy kutatás az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Bárczi Gusztáv 
szakával karöltve, ahol bizonyítani 
szeretném az általam kidolgozott 
módszer hatékonyságát. A visszajel-
zések szerint nagyon jól működik, 
de szeretném tudományos igényű 
tanulmánnyal bizonyítani, ez pedig 
egy hosszú folyamat.

 Mit jelent számodra Buda-
kalász? Milyen kötődésed van 
a városhoz?  

Budakalász a szülővárosom. Itt 
jártam általános iskolába, itt kezd-
tem zenét tanulni a Zeneiskolában. 
Rengeteget utazom, de Budakalász 
mindig is a nyugvópont, az alfa és az 
omega az életemben, ahová mindig 
hazatérek. Tősgyökeres budakalá-
szinak tartom magam.

KözéletVendégünk: Pozsár Eszter – jazz-szaxofon előadóművész
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Ófalu 3. 

Nyílászárók
Figyeljük meg Ófalu egy-egy jellegze-

tes homlokzatának arányait: két szim-
metrikusan elhelyezett osztott táblájú 
ablak néz az utcára. A homlokzat a ház 
arca, ezért mind az új építésnél, mind 
pedig a felújításnál kövessük e jellegze-
tességet!

Az ördög a részletekben lakik: 
 A nyílások és a tömör falfelületek jel-

legzetes aránya, különösen az oromfalon, 
karakteres arcot ad a háznak. Amennyi-
ben nagyobbra, szélesebbre vesszük eze-
ket a nyílásokat – legyen az egy felújítás, 
vagy egy új építés –, a ház arca idegenül 
fog hatni környezetében. Figyeljük meg a 
jellegzetes arányokat!

 Az ablaknyílás aránya meghatározó: a 
nyílások nyújtott arányúak, azaz maga-
sabbak, mint szélesebbek.

 Azonos ablakméret más-más ablak-
osztással egészen eltérő megjelenést, 
hangulatot ad a háznak.

 Lehetőleg válasszunk fa (fa mintázatú 
egyéb) anyagú nyílászárókat.  

 Minden esetben javasolt a ter-

mészetes, szépen öregedő anyagok 
használata, hiszen míg a természetes 
anyagok felújíthatók, átfesthetők, addig 
a műanyag idővel nem javítható. 

 Javasolt a rikítók helyett a természe-
tes, földszínek használata. Egykor min-
den ház ablaka jellegzetes, mélyzöld 
olajfestést kapott, ritkábban a dió levével 
színezték barnára. 

  Az utólag felszerelt fehér redőnyto-
kok beszerelése helyett gondoljuk át a 
rejtett, fa vagy famintázatú, lehetőleg a 
nyílással azonos színű árnyékoló szer-
kezetek elhelyezésének lehetőségét. A 
hagyományos szerkezetek, az árnyéko-
láson és a vagyonvédelmen túl öltöztetik 
a homlokzatot! A lamellás kialakítású 
zsalugáter ugyan nem jellemző Ófalu 
területén, de jó megoldás lehet a tömör 
kialakítású külső spaletta elhelyezése, 
melyre számos szép példát találunk. 

 Vegyük fi gyelembe, hogy ma már lehe-
tőség nyílik az eredeti, hagyományos ki-
alakítású és osztású ablakok hőszigetelt 
üvegezésű, korszerű legyártására!

Lábazat
Hagyományosan a ház alja mindig 

nehéz, sötétebb tónusú, mint a falazat. 

Anyaga az Ófaluban jellemzően helyi kő 
(kalászi mészkő) vagy tégla. Kerülendők 
a ragasztott, csempeszerű utánzatok, 

mert nem időtállóak és a sarkokon az élek 
találkozása nem megoldott. Ófaluban 
hagyományosan egyenes vágású, nagy 
méretű, habarcsba rakott és fugázott, 
helyben bányászott kövekből készültek 
az épületek és a kerítések lábazatai.

Tornác

A hosszúházak jellegzetessége a torná-
cos kialakítás, mely nyáron kizárja, télen 
viszont betessékeli a napfényt. Új épület 
tornáckialakításával tovább vihetjük e 
számtalan előnnyel rendelkező hagyo-
mányt új otthonunkba. Figyeljük meg és 
merítsünk ihletet a régi épületek változa-
tos tornácmegoldásaiból! 

Kertek
A hagyományos oldalhatáros beépíté-
seknél megmaradó keskeny oldalkert-
ben célszerű a gépkocsinak csak a kerék 
nyomvonalán burkolatot építeni, vagy 
szórt burkolatot alkalmazni, így lehető-
ségünk marad növényesíteni is. A tornác 

Hurrá, építkezünk!
Részletek a Településképi Arcula   Kézikönyvből – 6. rész

Az idei év lapszámainak építészeti témájú rovatában Budakalász  Településképi Arculati Kézikönyvének 
egyes fejezeteit mutatjuk be azzal a céllal, hogy segítséget nyújtsunk az építkezők számára a szép és tájba illesz-
kedő mértéktartó és értékálló épület létrehozásában.

Építészet

Ófaluhoz nem illeszkedő formák és osztá-
sok

Ófaluhoz illeszkedő formák és osztások
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mellett, vagy a szomszéd ház oldalfala 
mellé ültethetünk alacsonyabb cserjéket 
vagy évelőket, a gépkocsi árnyékolására 
egy kisebb fa is megfelelő. A tornácot ár-
nyékolhatjuk kúszócserjékkel. 

Kerítés
Ófalu utcaképének része a jellegzetes ke-
rítéskialakítás. Hagyományosan egyenes 
vágású, nagy méretű, habarcsba rakott 
és fugázott, helyben bányászott kövekből 
készültek a kerítések lábazatai, régebben 
fenyőléc, később, különösen a főút men-
tén, míves, kovácsolt kapuelemekkel. 
Gondolkodjunk ez utóbbi, hagyományos 
szerkezetekben, kerüljük az előregyár-
tott elemek használatát. Az áttört kerí-
tések nádfonattal vagy műanyaghálóval 

való zárása nem megfelelő, a belátást 
inkább a belső oldalra telepített sövény-
nyel akadályozzuk, mely jól véd az utca 
pora és a beszűrődő zaj ellen is. A szín-

választás során a fém anyagú elemeknél 
részesítsük előnyben a szürke (antracit) 
és a zöld sötétebb árnyalatait. A faelemek 
színezése harmonizáljon a homlokzati fa-
szerkezetekével. A meredekebb utcákban 
előfordul tömör, helyi kőből rakott, tám-
falként is funkcionáló kerítés, általában 
áttört, míves, fém anyagú kapuszárnnyal 
kombinálva. Az erdőszéli hangulatú szé-
lezetlen deszka- vagy a gabion (hálós kő) 
kerítés nem illeszkedik az Ófaluba.

Közterületek
A gondozott előkert a ház dísze. A 

portánk előtti terület ápolásával, dísznö-
vények vagy jellemző gyümölcsfák telepí-
tésével, díszes kiültetésekkel harmonikus 
utcaképet teremthetünk, ahová öröm ha-
zatérni.

Ahol szűkebb hely marad a növény-
telepítésre, ott egy-egy karakteres, jó 
tűrőképességű évelő vagy cserje hasz-
nálatával lehet szép utcaképet elérni: 
levendula, zsálya, nőszirom, sásliliom, 
gólyaorr, őszirózsa, madárhúr, pünkösdi-
rózsa, pimpó, rozmaring, cickafark, kúp-

virág, kakukkfű, törperózsa a naposabb 
területekre, meténg, árnyliliom, gyöngy-
virág, nefelejcs, waldstein pimpó, bőrle-
vél, kövérke, orbáncfű az árnyasabbra. 
Kerüljük az összevissza nyírt, hiányos 
sövények, a tuják és egyéb tűlevelű örök-
zöldek alkalmazását! 

Az építési törmelék, murva kiszórása, 
a fák és bokrok sorának megszakítása a 
legszebben gondozott közterületnek is 
igénytelen jelleget kölcsönöz. A gépkocsi-
tárolás elsősorban saját telken oldandó 

meg, ne fedjük le önkényesen a nyílt 
árkokat erre a célra! A hozzánk érkező 
vendég autója hűs marad az utcai fasor 
árnyékában, szükség esetén a keréknyom 
mentén elhelyezhetünk kiselemes térkö-
vet, vagy nagy teherbírású gyeprácsot. 
Környezetében ültessünk a fentiekben 
megfogalmazott ajánlásoknak megfelelő 
növényeket! Óvjuk meg őket és gondoz-
zuk környezetüket!



A Budai út felújításának jelenlegi, első 
szakasza sikeresen lezárult, településünk 
igényesen kialakított központtal gazdago-
dott. A városközpont korábbi megjelenése 
zöldterületben szegény, szürke képet muta-
tott. A városvezetés ezért elhatározta, hogy 
felújítja és egy dinamikusan fejlődő kisvá-
roshoz méltóvá teszi Budakalász központi 
részét is. A cél az, hogy zölddé, élhetővé, 
használhatóvá, igazi közösségi térré váljon 
ez a városrész is. A felújítás jelenlegi fázisa 
a Barát-patak – Petőfi  tér közötti szakaszt 
érintette. A tervek a lakosság bevonásával 
készültek, így született meg a végleges ver-
zió. Emellett természetesen a beruházás a 
szükséges hatósági engedélyek birtokában, 
szakmai tervek alapján készült el. 

A Budai út felújított útszakaszán térköves 
járda épült vízelvezetéssel, emellett kulturált 
parkolóhelyeket alakítottak ki a pékség, a 
bölcsőde és a zöldséges előtt. A felújított ré-
szen teljes hosszában növények teszik zöldé, 
színessé, élhetővé a teret. Az utca teljes hosz-
szában fák, virágládák, bokrok, egy- és két-

nyári növények díszítik az utat és javítják a 
városközpont levegőjét. A területen összesen 
35 galagonyafa és 1.200 cserje – így rózsa, 
borbolya, lonc, levendula, gyöngyvessző, 
kecskerágó és madárbirs – kapott helyett. 
Megvalósult a Posta köz teljes rekonstruk-
ciója is. Itt szép zöld parkban pihenhetnek, 
meg a járókelők, ahol környezethez illő kő 
ivókút is helyet kapott. Lakossági felvetésre 
négy, egyenként ötállásos kerékpártárolót is 
elhelyeztek a megújult területen. 

A felújítás – hasonlóan más beruházá-
sokhoz – átmeneti rendezetlenséggel járt 
ugyan, az eredmény azonban önmagáért 
beszél. Mára már a Budai út is csatlakozott 
Budakalász felújított, szép rendezett köz-
tereinek sorába.

A Budai út felújításának második és har-
madik üteme az elkövetkező években valósul 
majd meg. Ennek során előbb a Petőfi  tér, a 
harmadik szakaszban pedig a Kálvária és az 
Ady Endre utca közötti részt újul meg.

Élhető városközpont Budakalászon

12

Ilyen volt…

Önkormányza   hírek
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Közélet

Idén júliusban is le-
hetőségünk nyílt arra, 
hogy elmehessünk a 
Királyréti Kastély Szál-
lóba. Az utat Kismaro-
sig busszal tettük meg, 
utána átszálltunk a kis-
vasútra, ami gyönyörű 
környezetben vitt min-
ket egészen Királyrétig. 
Egy rövid erdei sétát 
tettünk a közeli hor-

gásztóhoz, majd visszatérve elfogyasz-
tottunk egy fi nom ebédet. Az idő kegyes 
volt velünk, ezért ebéd után a hotel par-
kjában lévő medencében is tudtunk egy 
jót fürödni.

Kirándulásunk megkoronázásakép-
pen hazafelé megálltunk Gödön egy 
fi nom rétest enni.

Mindannyiunk számára élmények-
ben gazdag kirándulás volt.

Zelizi Erika intézményvezető

Déli harangszóra indult július 22-én 
vasárnap a budapesti Hősök teréről a 

90 kilométeres távra az a biciklis zarán-
doklat, ami Budakalászon is áthaladt. 
Itt lehetett csatlakozni az idén tíz éves 
zarándokúthoz, a nándorfehérvári dia-
dalnak emléket állító „Az Amiért a ha-
rang szól – Nándorfehérvár 1456” című 
rendezvényhez. Az esemény résztvevőit 
Major Ede képviselő frissítőkkel és be-
széddel fogadta a Kós Károly Művelő-
dési Ház udvarán.

San Francisco-ból is érkezett művész 
Budakalász szépségeiből inspirációt 
meríteni és alkotni a Luppa-szigetre. A 
Lupart elnevezésű alkotótábor ad ott-
hont számos kreatív alkotóművésznek 
a szigeten, ahol inspirációt gyűjthetnek 
a festői környezetben. A nyár végén 
aukció során lehet megvásárolni az al-
kotásokat. Külüs László festőművész is 
kilátogatott az eseményre a budakalászi 
alkotni vágyó gyerekekkel.

A neves művész halálának harma-
dik évfordulóján emlékezünk csodá-
latos munkásságára és felejthetetlen
személyiségére.

Sinkó László (Budapest, 1940. 
március 18. – Budapest, 2015. jú-
lius 31.) a Nemzet Művésze címmel 
kitüntetett, Kossuth- és Jászai Ma-
ri-díjas magyar színművész, rendező, 
szinkronszínész, érdemes és kiváló 
művész, a Halhatatlanok Társula-
tának örökös tagja. Sinkovits Imre 
Kossuth-díjas színművész öccse. Vá-
rosunk lakójaként, 2011-ben Buda-
kalász díszpolgárává is választották.

1962-ben végzett a Színház- és 
Filmművészeti Főiskolán. 1966-ig a 
debreceni Csokonai Színház, majd 
1982-ig a Nemzeti Színháztagja volt; 
ez évben alapító tagja a budapesti 
Katona József Színháznak, ahol ti-
zenkét szezont töltött. 1994-tól 1998-
ig az Új Színház színésze, 1998–2003 
között szabadúszó; 2003-tól haláláig 
a Nemzeti Színház örökös tagja volt.

Hosszú ideig Anthony Hopkins 
állandó magyar szinkronhangja 
volt. Többször megszólaltatta Jack 
Nicholsont, Gene Hackmant és Les-
lie Nielsent is. A Macskafogóban ő 
Grabowski hangja. A város közösségi 
oldala Sinkó László halálának évfor-
dulója alkalmából emlékhetet is tar-
tott. Ennek során  híres alakításaiból 
láthattunk részleteket valamint bu-
dakalászi barátai idézték föl egyedül-
álló személyiségét.

Kirándulás az Idősek Klubjával

Amiért a harang szól – Kerékpáros zarándoklat

Lupart nemzetközi művésztelep

Sinkó László emlékére
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Már hetedik éve gyűlnek össze a Roz-
maring Szerb Hagyományőrző Kulturális 
Egyesület tagjai Iván napkor, pravoszláv 
naptár szerint július 7-én, hogy közösen 
fonják meg az Iván napi koszorút. Az 
egyesület egyik fő célja, hogy megőriz-
zék és továbbörökítsék a magyarországi 
szerbek hagyományait, ezért határozták 
el, hogy az Iván napi koszorút közösen 
készítik el a táncosokkal, családtagjaik-
kal, barátaikkal, és a környékbeli szerb 
családok tagjaival.

Az esemény előtti nap körüljárják 
Pomáz, Csobánka, Budakalász rétjeit, 

hogy több koszorúra való sárga virá-
got szedjenek. A rendezvényen így jut 
mindenkinek elegendő alapanyag, és 
természetesen mutatják, magyarázzák 
az érdeklődőknek, hogyan kell fonni a 
koszorút. Közben elmesélik, hogy régen 
az asszonyok azért fonták és tették ki a 
kapura, házra a koszorút, hogy ezzel elűz-
zék a gonoszt, a bajt, betegséget, rontást 
a házról. Az idei rendezvényen körülbelül 
70 ember vett részt, és 40-50 koszorú ké-
szült. Közben pedig szólt a zene, állandó 
kísérő zenekaruk szolgáltatta az aláfestő 
zenét a munkához, és természetesen aki 
befejezte, táncra is perdült a szerb dalla-
mokra. Sötétedés után tüzet gyújtottak, 
és a hagyomány szerint tűzre vetették az 
előző évben készült koszorúkat. A ren-
dezvényt késő éjjelig tartó táncolással 
fejezték be. A rendezvényt az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma támogatta.

Vaizer Enikő
Rozmaring Szerb Táncegyüttes

A Rozmaring Szerb Hagyományőrző 
Kulturális Egyesület tagjai részt vettek a 
„Ahilion” 12. Néptánccsoportok, Kórusok 
és Zenekarok Nemzetközi Fesztiválján 
Korfu szigetén június végén.

Az eseményre nagy izgalommal ké-
szültek a tánccsoport tagjai, ahol a koszo-
vói szerb táncokból álló koreográfi ájukat 
adták elő. Ilyen messze még sosem jár-
tak, és bár kicsit tartottak a hosszú uta-
zástól, az egész gördülékenyen zajlott, 24 
óra alatt érkeztek meg Korfura.

A fesztiválon 5 csoport vett részt, ér-
keztek táncosok Argentínából, Grúziá-
ból, Lengyelországból és Svédországból. 
A műsort több napon keresztül Korfu 
város egyik legforgalmasabb terén fel-
állított színpadon rendezték. A műsort 
turistacsalogató felvonulás előzte meg a 
belváros utcáin.  A több órás műsor min-
dig nagy közönség előtt zajlott. A Roz-
maring táncosai kitettek magukért, nagy 
tapsot kaptak, különösen a szerb turis-
táktól, akik külön is odajöttek gratulálni 

az előadáshoz. Bár a fesztivál szervezése 
hagyott kívánnivalót maga után, és az 
időjárás sem mindig volt kegyes hozzá-
juk, azért jól érezték magukat. Elmon-
dásuk szerint, bár Görögországnak nem 
azt az arcát látták, amit az útikönyvekben 
mutogatnak, azért láttak szép tájakat, 
fürödtek csodálatos partokon, meglá-
togatták Sissi királyné kastélyát, hajó-
káztak, és persze megkóstolták a görög 
étel- és italspecialitásokat is. A fesztiváli 
részvételt az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma támogatta.

Görög turné

2. Iván napi koszorúfonás és táncház

Közélet Hangszínek
A Hangművelő Szalonzenekar 
jubileumi koncertje

2018. szeptember 1-jén 19 óra-
kor

a budakalászi 
Szent Kereszt Felmagasztalása 

templomban 
(Budakalász, Ady Endre utca 1.)

Műsor:
Furulyazenék és átiratok a rene-

szánsztól napjainkig,
vendégművészekkel és egyre 

több hangszerrel.

Szeretettel várjuk barátainkat, 
ismerőseinket 

és mindenkit, aki szereti a furu-
lyazenét!

A belépés díjtalan!
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AUGUSZTUS-SZEPTEMBERI PROGRAMOK

ISMERETTERJESZTÉS

Szeptember 27. Csütörtök 18.00
Lélekbúvár sorozat: Kádár Anna 
mesepszichológus

-

-
-

-

ZENE, ÉNEK, KONCERT

Augusztus 25. szombat  
17.00-23.00
„Egy dal azokért, akik nincsenek 
itt…” – Emlékezés a magyar 
rockzene halottaira

 

-
-

 
 

 
 

 
 

Szeptember 7. péntek 17.30
Hangfonó sorozat: 
Hoppál Mihály Band

-

 

 

Kós Károly
Művelődési Ház
és Könyvtár

TÁNC, MOZGÁS

Szeptember 12. szerda 
18.00-19.00 (haladó) és 

Harmónia Táncklub

 

-

SPORT

Szeptember 16. vasárnap 10.00
Tour de Kalász családi  
kerékpárverseny
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Kategóriák:
 

 

 

 

EGYÉB

Városi ünnepség Szent István 
napján

 

 

Szeptember 1. szombat 9.00-12.00
Gyerekprogram börze

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

Szeptember 7. péntek 18.30
II. Budakalászi Sörfesztivál

 
 

 
 

-

Szeptember 8. szombat 10.30-22.00
X. Budakalászi Városnap

VARJÚTÁR KÖNYVTÁR 

:
+36 (26) 401-069 

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

 

Szeptember 15. szombat
Szüreti felvonulás

Szeptember 29. szombat 10.00
Családi matiné: Varázsoljunk 
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Az a palacsinta! Ki ne kóstolta volna? 
Ki ne üldögélt volna a Kalászkert Étkezde 
kockás terítős kertjében Gizi néni főztjé-
nek ízei közt tobzódva?!

A Felsővár utca kanyarulatában bújik 
meg sokunk kedvenc kerthelyiséges ven-
déglátóhelye. Ellátogattunk e helyszínre, 
amely most méltó új gazdára vár, hiszen 
tulajdonosai értékesíteni szeretnék. Fü-
zesséry Györgyné Gizella vezet minket 
emlékidéző utunkon.

A Somogyiak nevét a helyi bányaérde-
keltségükről ismerték Budakalászon. E 
család tagjai voltak ennek a háznak a tulaj-
donosai is. Átalakíttatták a régi épületet, 
akkor kapta meg kissé urizáló, kőburkola-
tú külsejét. Azt mesélik, korábban posta és 
takarékbank is működött itt.

A háború után a Füzesséry családé lett 
az épület, itt nevelte fel három gyermekét 
idősebb Füzesséry György, majd 25 évvel 
később Gizella három gyermeke is ide szü-
letett, ebben a szeparált udvarban nevel-
kedtek. Vásárlás révén jutottak az akkor 
még romos állapotú házhoz. Miután elvé-
geztették a tűzoltó munkákat, nagy terve-

ket kezdtek szőni.
A családanya mindig büsz-

ke volt főztjére, szívvel-lélek-
kel sürgölődött a konyhában, 
folyamatosan figyelte a visz-
szajelzéseket. Motiváló volt számára elta-
lálni valaki ízlését, örömet szerezni az éte-
lekkel. Így családja teljes bizalmát élvezve, 
nagy lelkesedéssel vágott bele maga, majd 
később férjével és fiával közösen az étte-
rem létrehozásába.

Gizella hirtelen vált szakáccsá, erede-
tileg mezőgazdász volt. Besétált a Huba 
utcai oktatóhelyre és az „utcáról” levizs-
gázott. Rengeteget tanult, kidolgozta, ho-
gyan lehet főzni 40-100 főre. Kalkulálták 
az ételek tápértékét, az étlapot színesen 

állították össze. Az energiadús menüt fi-
zikai munkát végzőknek ajánlották, ám 
kínáltak vegetáriánus és diétás étrendet 
is. Az étterem létrehozásában fiuk is részt 
vett, ő élelmezésvezetőként támogatta a 
családi vállalkozást. Az épület egyik szár-

nyában éltek, a másik oldalon alakították 
ki a vendéglátóhelyiségeket. Később, ami-
kor a vállalkozás kinőtte a fél épületet, a 
család elköltözött, szabaddá téve az étte-
rem fejlesztését. Ekkor zajlott a teljeskörű 
renoválás is, melynek során megújult a 
tető, a fűtésrendszer, a villanyvezetékek. A 
szabványoknak teljes mértékben megfele-
lő konyhát hoztak létre pályázati támoga-
tással.

Sokan szerettek ide betérni. Gizi néni 
küldetésének tekintette, hogy vendégei 
elégedetten távozzanak. A bölcsődének is 
itt főztek, itt ebédeltek a helyi cégek dolgo-
zói, számos jó hangulatú rendezvénynek 
adtak otthont. Az étterem fő hangulatele-
meit, a cserépkályhát, a régi sváb tálaló-
szekrényt, a saját kezűleg festett piros fa 
bútorokat és az egyedi, feliratos kerámia 
étkészlet darabjait mind gondosan meg-
őrizték.

Bíznak benne, hogy egy befektető bele-
szeret az épületbe, megérinti a hely szelle-
me és folytatja a hagyományokat. Abban 
reménykednek, hogy valaki visszaadja az 
itt élőknek a régi, házias, ízélményt. Egy 
olyan hely érzetét, ahol a vendégek úgy 
érezhetik, mintha a nagymamájuk kony-
hájába csöppennének. Ahol csak hátradől-
nek és kitalálhatják gondolataikat, ked-
venc ételeiket kóstolhatják végig.

A ház védett értékeiként tarthatjuk szá-
mon az egyben faragott kő tornácoszlopot, 
valamint a nyílászárókat.

Értékvédelem

Mesélő véde   épületek 19.
Felsővár utca 1.

Véde   épületek felújítására

a közösségért!az élhető városért!

PÁ LYÁ Z AT

www.budakalasz.hufacebook.com/budakalaszvaros

Budakalász Város Önkormányzata Települési 
Értékvédelmi Pályázatot hirdet a település terü-
letén található helyi védettséget élvező épületek, 
építmények felújításának támogatására. A támo-
gatás igénybevételére jogosult az, akinek ingat-
lanja I. vagy II. védettségi kategóriájú minősítés 
alá esik és a helyi védett ingatlana településképi 

rendeletben védett elemeit kívánja felújítani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. 

szeptember 1.
A kérelem kedvező elbírálása esetén a támoga-

tás összege a felújítás költségének legfeljebb 50%-
a, maximum 500.000 Ft lehet. Bővebb informá-
ció a www.budakalasz.hu weboldalon található.
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Időseink emlékeznek – „hallgassuk őket amíg lehet”

Zlatzky Józsefné (92) – 
„Dolgoztunk, mint a lovak”
A Budai ú   kis kápolna melle   bújik meg Marika néni o  hona. Egy fa 
árnyékában hűsöl, majd lakásába invitál. A tálalóban frissen szidolo-
zo   rézmozsár és habüst, a falakon elhunyt férje festményei, az aszta-
lon Zsolnay mintás terítő, saját keze munkája. A függönyöket nemrég 
mosta frissen és maga szedte le a létra legfelső fokáról. Széket hoz és 
hellyel kínál, majd ka  ogni kezd az idő kereke.

Férje, Zlatzky József erdélyi szárma-
zású lakatosmester. Lengyel hangzású 
neve miatt muszáj volt átköltöznie a 
családjának Magyarországra. A fi atalok 
Jánoshalmán ismerkedtek meg, itt éltek 
akkoriban mindketten. A helyi malom-
nál fi gyeltek fel egymásra, ide hordta 
Marika néni őröltetni a búzát. Egy-
másba szerettek, bár nem volt könnyű 
szerelem. A lány családja nem nézte jó 
szemmel a választást, hiszen nincstelen 
volt a fi ú.

Házasságkötésük után fővárosi al-
bérletbe költöztek fel, szűkös körülmé-

nyek közé, Marika immár várandósan. 
Mindössze tíz forinttal érkeztek új la-
kóhelyükre, az otthonról hozott vágott 
disznó húsával fizettek, olyannyira 
nem volt pénzük. Egy család fogadta be 
őket a konyhájába, aminek használatát 
beosztották egymás közt. Fürdőszoba 
híján lavórban fürödtek. Marika nyolc 
hónapos terhesen is eljárt a bolgárker-
tészetbe, hogy meglegyen a mindennapi 
betevő. Bármilyen létező munkát elvál-
lalt, férje alkalmi megbízásokat szerzett. 

A baba születése után a friss édes-
anya visszaköltözött a szülőkhöz, amíg 

férje anyagilag stabilizálni tudta a csa-
ládot. Ezalatt Marika szülei, nagy szív-
fájdalmára, szét akarták őket választani. 
Emiatt még ma is könny szökik az idős 
néni szemébe. Férje mély érzésű, jó 
lelkű emberként mindent megtett, hogy 
munkát és lakást találjon, míg végül Bé-
kásmegyeren lelt rá egy kis albérletre. 

Az ötvenes években besorozták katoná-
nak, ekkorra Marika néni már három 
gyermekével maradt otthon. Dolgozott 
látástól vakulásig, elvégzett mindent, 
ami adódott. Nagy örömöt jelentett, ha 
belapátolhatott kilencven kilogramm 
kokszot 30 forintért. Amikor férje haza-
került, Budakalászon kapta meg a Tűz-
oltószertárt, amit lakatosműhelyként 
használt. Lakást is kaptak a régi Ságvári 
Endre utcába, majd a Budai útra költöz-
tek. A budakalászi általános iskolában 
is volt gondnok, emellett sok helyinek 
vállalt lakatos munkát. 

1953-74-ig hivatalsegédként dolgo-
zott Marika néni a Tanácsházán. Hajnali 
öt órától fűtötte a kályhákat, kézbe-
sítette a fi zetéseket, adópapírokat és 
takarított. Amíg a kicsik nem jártak óvo-
dába, összeszűkült gyomorral indult el 
hajnalban otthonról, nehogy felébressze 
őket. Emlékszik a drámai napra, amikor 
a kicsik otthon egy pulóvert dugtak a 
kályhába, mire az parázslani kezdett. Ki-
vették és bedugták az ágy alá, majd ijed-
ten felültek az ágyra és vártak. Baj nem 
történt, de ez volt az a pillanat, amikor 
eltervezte a felmondását. A Tanácselnök 
végül megoldotta az óvodai elhelyezést, 
így tovább dolgozhatott. Amikor Marika 
vesetbc-t kapott, leszázalékolták. Ekkor 
a pünkösdfürdői üdülőben helyezkedett 
el férjével. Néhány éve sajnos elvesztette 
szeretett társát, így mára unokája szom-
szédságában él. Rokonai, dédunokái kö-
rében és az Idősklub tagjaként nem érzi 
magát egyedül.
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A TÜDŐSZŰRÉS 40 ÉVES KOR FELETT INGYENES!
40 év ala    lakosoknak a tüdőszűrés díja: 1 700.- Ft. 
Kérjük, hogy személyigazolványt, 
TB kártyát, valamint előző évi tüdőszűrő igazolást hozza magával!

A vizsgálat ideje: naponta 8-18 óráig

Helye: EGÉSZSÉGHÁZ, 2011 Budakalász, 
             Klisovác utca 6. Földszint

Budakalászon tüdőszűrést tartunk
2018. augusztus 21-27-ig.

Egészség

Gyászcsoport Budakalászon

Szeretettel tudatjuk Önökkel, hogy 
2018. októberében gyászfeldolgozó 
csoportot indítunk Budakalászon a Kós 
Károly Művelődési Házban odafi gyelő 
szakmai segítség vezetésével.

Egy segítő csoport légkörében tör-
ténik a gyászmunka művészetterápiás 
komplexitással. 

A megnyugváshoz vezető folyamat-
ban az együtt töltött hónapok alatt az 
emlékezés mellett sikerülhet enyhíteni 
a fájdalmat, megszabadulnak a gyász 
terheinek egy részétől.

A csoportformának nagy előnye, hogy 
szinte az első alkalmak során kialakul a 
bizalom és a kötődés a társak felé, ami 
megtartja és megóvja a résztvevőket a 
teljes és visszafordíthatatlan elszigete-
lődéstől, lehetőség nyílik a gyász okozta 
fájdalom megosztására is.

A zárt csoport 2+10 alkalommal ta-
lálkozik majd, alkalmanként 2-2,5 órás 
időtartamban, kétheti rendszeresség-
gel hétfőnként. Az első két alkalommal 
megtapasztalhatják milyen egy gyász-
csoport tagjának lenni, melyen min-
denki elköteleződés nélkül részt vehet. 
Ezután a csoport zárttá válik. 

Csoportvezetők:
Ksuz Szilvia gyásztanácsadó, zenete-

rapeuta
Bubán Erzsébet művészetterápia cso-

portvezető, gyászcsoportvezető
A gyászfeldolgozó csoportfoglalko-

zás, mint minden hospice ellátás, térí-
tésmentes.

Előzetes jelentkezés és további in-
formáció a következő elérhetőségeken 
lehetséges:

zelmilla@gmail.com, vagy a 06-30-
284-7737-es telefonszámon.

Szeretettel várjuk Önöket! Köszönjük 
a Kós Károly Művelődési Ház támoga-
tását!

Olvasói levélAnyakönyvi hírek

Júliusi anyakönyvi 
események:

Házasságkötés
Júliusban 17 pár kötött 
házasságot Budakalászon.  

Sok boldogságot 
kívánunk nekik!

Újszülöttek
Szeretettel köszöntjük 
Budakalász Város legifjabb polgárait:

Béleczki Botond Gábor
Boda Denisz László
Érchegyi Ingrid Sára
Graur Bence
Kárász Máté

Júliusban elhunytak:

Városunkban júliusban 
tizenhárman hunytak el.  

Gyászhírek

Részvétünk a hozzátartozóknak!Jó egészséget kívánunk nekik!

Nagy Hanna Alíz
Sebők Dominik
Szilágyi Alíz Nóra
Tóth Dominika
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A Budakalászi Hírmondó 2018. márciusi lapszámá-
ban tájékoztattuk Budakalász lakóit az Önkormányzat 
fi nanszírozásával és az Egészségklub szervezésében 
megvalósuló preventív szűrésekről. Az első félévre ter-
vezett szűrőprogram maradéktalanul megvalósult. Az 
őszi szűrésekre augusztus 21. után az alábbiak szerint 
lehet jelentkezni: 

Bőrgyógyászati szűrések – a vizsgálatot Dr. Bakos 
Beáta  bőrgyógyász, allergológus szakorvos végzi.

2018. szeptember 28-án pénteken 10-14 óra között és
2018. november 9-én pénteken 10-14 óra között.

Jelentkezni lehet hétfő és szerdai napokon 18-20 óra 
között Lugosi Istvánné Katinál a +36 (30) 629 8264 te-
lefonszámon.

Urológiai szűrés – a vizsgálatot Dr. Bódy Gábor 
Dénes urológus szakorvos végzi,

2018. szeptember 21-én pénteken 15-19 óra között. 

Jelentkezni lehet kedd és szerdai napokon 18-20 óra 
között Dr. Ollár Györgyné Katinál +36 (20) 561 5423 
telefonszámon.

Vastagbélszűrés 
A vastagbélszűrés székletminta vizsgálattal kezdődik, 
humán specifi kus teszttel történik, melynek során a 
Központi Labor a vér jelenlétét ellenőrzi a székletben. 
Ezt a vizsgálatot kétévente javasolt elvégeztetni. Ha az 
eredmény negatív, nincs szükség további vizsgálatra. 
Pozitív eredmény esetén a vizsgálat vér jelenlétét iga-
zolta, ezért további szakorvosi vizsgálatok elvégzésére 
van szükség. A vér jelenléte még nem jelent biztos da-
ganatos megbetegedést, más elváltozások is járhatnak 
rejtett vérzéssel (aranyér, bélgyulladás… stb).

Erre a szűrővizsgálatra pontosan kitöltött jelentkezési 
adatlappal lehet személyesen jelentkezni:

2018. szeptember 10-én hétfőn 16-19 óra között és
2018. szeptember 17-én hétfőn 16-19 óra között.

A jelentkezési lapok leadására az Egészségház 
felnőtt háziorvosi rendelő betegváró helyiségé-
ben kerül sor. 

A kitöltendő jelentkezési lapok átvehetőek 
2018. augusztus 21. napjától a Budai út 11. szám 
alatti Gyógynövény Szaküzletben, vagy a je-
lentkezési napokon a megadott időpontban az 
Egészségházban. Egy személy több kitöltött jelentke-
zési lapot is leadhat, vállalva annak felelősségét, hogy az 
adatok pontosak és valóságosak. Az adatok pontossága 
azért fontos, mert ez kerül a tégelyre, majd a Laborba, 
ahol egyeztetik az OEP nyilvántartásában szereplő ada-
tokkal. 

Fontos feltételek:
csak érvényes lakcím- és TAJ kártyával lehet a szűré-
sekre jelentkezni,
a vizsgálatra ne jelentkezzen, aki gasztroenterológiai 
gondozás alatt áll, vagy az elmúlt öt éven belül 
vastagbél tükrözésen esett át.
a jelentkezőket levélben értesítjük a tégelyek átvéte-
lének és a székletminta visszahozásának és leadásá-
nak időpontjáról.

Terveze   időpontok:
Első csoport:
2018. október 5-én pénteken a tégelyek átvétele,
október 8-án hétfőn székletminta leadása

Második csoport:
2018. október 12-én pénteken a tégelyek átvétele
október 15-én hétfőn székletminta leadása 

Harmadik csoport:
2018. október 26-án pénteken a tégelyek átvétele.
október 29-én hétfőn székletminta leadása

Negyedik csoport:
2018. november 9-én pénteken a tégelyek átvétele, no-
vember 12-én hétfőn székletminta leadása.

Egészségük megóvása érdekében éljenek az Önkormány-
zat és az Egészségklub, valamint a szakorvosok által nyújtott 
egészségmegőrzési lehetőségekkel!

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

Emlékeztető az őszi preven v szűrésekről

Rogán László
polgármester

Garami Lászlóné 
a Népjóléti Bizottság tagja
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Katolikus hírek

Tengerszag. Sirályok röpte. Az öböl 
fölé oromfalként magasodó sziklás 
hegyoldalról  az Excelsior Vittoria, az 
Europa Palace és a többi elegáns szál-
loda immár vagy százötven éve  szem-
léli a fodrozódó vizeket, s a távolban 
Capri szigetét. Jóllehet Sorrentoban az 
élet romantikáját már millió felé szét-
hordta az ideözönlő millió látogató, 
azért ha igyekszel, még szorítanak egy 
helyet a teraszon, hogy megedd életed 
egyik legjobb pizzáját. Mikor az embe-
rek még csupán vonattal utaztak s leg-
inkább csak Nápolyig mentek, Caprin 
omladozó falú rózsalugas alatt, egy 
pohár Capri Rosso mellől nézte a festő 
a tengert, s csodás képeit olcsó pénzért 
vitték az eltökélt turisták. Az egy napba 
zsúfolt kötelező programot lelábaló 
tömeg felfalja a rózsalugas hangulatát, 
iparosítja a képkészítést, az étkezést és 
minden egyebet. Ha vállalod a meredek 
lépcsőket s a hosszú sétát, még becsa-
tangolhatsz a kertek közé, s beszippant-
hatod az emlékek utolsó foszlányainak 
illatát. 

A Penisola Sorrentina, azaz a sor-
rentoi félsziget romantikus alkatú 
emberek esetében javallott úticél. Még 
így, amerikai hordáktól roskadozva 
is az. Még így is összetalálkozhat az 

ember Olaszországgal, az Olasz Em-
berrel és lehetnek Olasz Kalandjaik. Az 
olaszoknak például mindig van mon-
danivalójuk. Talán azért adott nekik 
az Isten olyan szép nyelvet, hogy ez ne 
legyen túl kellemetlen. Az a zavarba 
ejtő, hogy amikor már kisebb falu-
gyűlés eredményeképp tudod, melyik 
vágányról indulj vagy hánykor jön a 
buszod, vagy mikor kell leszállni, va-
laki mindig barátságosan, de az igaz-
mondók nyomatékával hosszú szózatot 
intéz hozzád, amiből kihámozni véled, 
hogy mégis inkább valahogy másképp 
kellene menned. Mindenki csupa jóin-
dulat és segítőkészség. Azaz csaknem 
mindenki. A fi atalok például nem. A vo-
naton mindegyik folyamatosan vakulja 
az okostelefonját, s az esetleg megürülő 
ülőhelyekre vademberként rajtolnak 
rá. Egyszer egy rozoga amerikai bácsi-
nak átadtam a helyem, s hallom, amint 
meséli a szintén idős útitársainak, hogy 
azért Olaszországban még nem veszett 
ki a tisztesség s a fi atalok tisztelik az ősz 
halántékot.  

Pompeit valóban érdemes meglá-
togatni. Ha valakinek azonban nincs 
ideje, menjen el Aquincum-ba, az is 
majdnem ugyanolyan. Persze, hogy 
hazabeszélek, de azért komolyan gon-

dolom, hogy a falromokra ráépíteni, ki-
egészíteni, olasz mintára mi is tudnánk, 
s akkor tényleg „kicsi Pompei” lehetne, 
s világszenzációként hirdethetnénk az 
idelátogatóknak.  Ott ugyanis éppen 
ez történt, s nekik ugyan van egypár 
gyönyörű mozaikjuk, de nincsen vízi 
orgonájuk. 

Nápolyt látni és meghalni, tartja 
egy régi mondás. Nos, hogy régen hogy 
volt, azt nem tudom. Ma pusztuló szép-
ség, eltékozolt örökség. Rokonszenves 
házigazdánk, Saverio elmondta, hogy 
miután a rengeteg bevándorló miatt 
pár éve elillant a beijedt amerikai tu-
ristacsorda, kiszorították a fekete af-
rikaiakat a Spanyol Negyedből meg a 
népszerű belvárosi részről, s így visz-
szatért a sok látogató. Mi persze ki-
kíváncsiskodtunk a rezervátumból, s 
meggyőződtünk egykori újságíró isme-
rősöm, Tiziano igazáról: ez itt már Af-
rika. Mindenesetre Nápolyba még nem 
érkezett el az EU. Nem tudom, találni-e 
az életnek oly területét, ami EU-kon-
form volna. De talán ezt még jó hírnek 
is nevezhetnénk, mert az élet így lega-
lább eredeti, szép és - olasz.      

Glasz Péter
református presbiter

Élet keresztyén Szemmel

Nápolyt látni...

Wettstein Márk, Takács Kolos, Fo-
rián-Szabó Miklós, három fiatal mi-
nistráns indult zarándokútra Kelemen 
László atya áldásával tegnap délután. 
A 12. Római Nemzetközi Ministráns-
találkozó adott erre alkalmat, amely 
eseményre már hetek óta készültek a 
résztvevők. Az indulás előtt pillanatok-
ban kérdeztük a fi úkat az utazás részle-
teiről. 

 Honnan jött a részvétel ötlete? 
Nagyon örülünk a lehetőségnek, hogy 

a budakalászi plébániát mi hárman kép-
viselhetjük. Laci atya választott ki min-
ket az útra, mert mi értünk ebbe a korba. 

 Mi a foglalkozása, munkája? 
Nagyon örülünk a lehetőségnek, hogy 

a budakalászi plébániát mi hárman kép-
viselhetjük. Laci atya választott ki min-
ket az útra, mert mi értünk ebbe a korba.

 

 Hogy készültök fel az útra? 
A felkészülési időben folyamato-

san kaptunk feladatokat. A kérdőíve-
ket kitöltve küldtünk vissza egy e célra 
létrehozott Budapest-Esztergomi egy-
házmegyei csoportba. A feladatok na-
gyon hasznosak voltak, mert a kérdések 
kapcsán utánajártunk sok egyházi témá-
nak, hogy tájékozottan indulhassunk el. 

 Melyik volt a legfontosabb kér-
déskör a feladatok között? 

A zarándokút célja volt számunkra a 
legérdekesebb, amit meg kellett fogalmaz-
nunk. Egyértelműen a találkozás Ferenc 
pápával a leglényegesebb mindhármunk 
számára, emellett fontosnak tartjuk a 
kapcsolat mélyítését Istennel és új emberi 
kapcsolatok kialakítását. Az útnak hármas 
célja van a szervezők elmondása szerint is. 
Egyrészt zarándokút, másrészt ismerke-
dés a kultúrával, valamint kapcsolatépítés 
a többi minis tránssal.

 Hogyan utaztok és kik a kísé-
rők? 

Egyházmegyék alapján szétosztva 
utaznak a résztvevők a buszokon. A fő 
szervező Kálmán Antal atya, ám Kálmán 
József atya is jelen lesz az eseményen és 
ott lesznek a budakalászi egyházi veze-
tők is.

 Milyen programok várnak 
rátok? 

Útközben megszállunk Velencében. Ró-
mába érkezésünk után végigjárjuk a város 
bazilikáit, nevezetességeit. A többi progra-
mot még nem ismertették a szervezők.

 A pápával hogyan találkoztok? 
Személyes pápai találkozóra néhány ki-

választottnak lesz lehetősége, akik kiemel-
kedő eredménnyel végezték a feladatokat. 
Emellett részt veszünk a pápai misén, ahol 
közvetetten mi is találkozhatunk Ferenc 
pápával. 

Budakalászi ministránsok Ferenc pápánál
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Sport

BMSE – Foci hírek

Budakalászi SC 1995 

Tombol a nyár, mindenki az árnyékot, 
a vizet és a hűsölést keresi. Az egyesüle-
tünk tájékán más a helyzet. Sportolóink 
becsületesen készülnek a bajnokságra és 
a nagy meleg ellenére keményen edze-
nek. Várjuk a kezdést, új célok, új kihí-
vások elé nézünk. Újra sok budakalászi 
fiatal csatlakozott hozzánk, ami köszön-
hető a remekül sikerült nyári tábornak 
is. Itt minden héten szervezett munka 
folyt és a fiúk örömmel végezték a nehéz 
feladatokat. Páling Zsolt és segítői min-
dent elkövettek azért, hogy a gyerekek 
elégedettek legyenek és megszeressék a 
sport, a játék örömét. A szülők is hálásak 
voltak, hogy gyermekeiket jó kezekben 
tudhatták. Volt olyan szülő, aki mind a 
három hétre beiratta a csemetéit. Büsz-
kék vagyunk, hogy tehetünk valamit a 
budakalászi fiatalokért és biztosítjuk 
számukra az egészséges életmód felé ve-
zető utat. Az egyesületünk mindent meg-
tesz azért, hogy sporttelepünk szépüljön 
és a körülmények megfelelőek legyenek. 
Elkezdődött a nagy műfüves pálya épí-
tése és szeptemberre be is fejeződnek a 

munkálatok. Ki-
cseréltük a sátor 
alatti műfüvet, 
rendbehoztuk a 
füves pályákat, 
nagyon sokat dol-
goztunk azért, 
hogy az edzések 
kezdeténél min-
denkit rendezett 
körülmények fo-
gadjanak. Most 
már a gyerekeken 
és az edzőkön 
múlik, hogyan 
tudnak helytállni 
és elismerést szerezni Budakalásznak. 
Nagyon köszönöm a kalászi lakosoknak 
a megértést az Auchan elkerülő út létre-
hozása miatt. Megértésük sokat segített 
a létesítményünk tisztán tartásában és 
sportolóink biztonságával kapcsolatban. 
Lassan megszólal a síp, hevesebben dob-
bannak a szívek, zajosak lesznek a pá-
lyák. A kalászi szurkolók nyüzsgő hada 
is előáll, hogy a pálya széléről buzdítsa 

fiainkat, mert mi egy család vagyunk s 
csak egy jelszavunk van. 

Hajrá Budakalász, hajrá BMSE!

Ismét köszönettel tartozom Rogán 
László polgármester úrnak, a testület-
nek, és a Hivatalnak a támogatásért!

Sárosi Tibor, B.M.S.E. elnök

Évről évre fejlődik városunk lokál-
patrióta egyesülete, a BSC 1995. A kö-
vetkező szezonban is merész célok és 
előremutató tervek jellemzik a klubot. 
A kézilabda szakosztályban idén több 
mint 200-an sportoltak igazoltan, La-
katos Zoltán klubelnök kiemelt célja az 
utánpótlás-bázis növelése. A projekt 
zászlóshajója az egyesület sportfejlesz-
tési programja, amely a látvány-csapat-
sportokra vonatkozó törvény alapján 
és a Magyar Kézilabda Szövetség által 
jogosult a TAO keretein belül megvaló-
sítani egy multifunkcionális csarnokot. 
„A beruházás egyik fontos pillére a tár-
sadalmi szerepvállalás, így a délutáni 
órákban a helyi iskolák bevonásával 

sportköröknek adna otthont, nem piaci 
alapú üzemeltetés mellett, illetve kerüle-
ti szervezetek számára, főleg hétvégén-
ként alkalomszerűen rendezvényhely-
színként szolgálhatna. Ahogyan eddig 
is, továbbra is az amatőr sport bázisa 
kívánunk maradni és népszerűsíteni az 
egészséges életmódot.” – mondta Laka-
tos Zoltán.

Az amatőr sport irányába elhívatott 
egyesület felnőtt csapatainál azonban a 
kiváló versenyszellemnek köszönhető-
en a további előrelépés a célkitűzés. Női 
csapatunk szeretne a 2016/2017-es sze-
zon után ismét dobogóra állni, míg férfi 
alakulatunk nem kisebb tervvel, mint 
a bajnokság megnyerésével vág neki a 

következő szezonnak. Az aranyéremre 
vágyakozó fiaink idén a Magyar Kupa 
küzdelmeiben is megmérettetik magu-
kat.  Vízilabda szakosztályunk Masters 
Női csapata a tavalyi FINA világbajnok-
ságon elért aranyérem után ismét siker-
re éhesen utazik az augusztusi Európa 
Bajnokságra. A változatlan célokat idén 
Budapest helyett a szlovéniai Kranjban 
érhetik el. 

Szeretnénk köszönetet mondani tá-
mogatóinknak, akik biztosították a ne-
vezés feltételét: Budakalász Város Ön-
kormányzata, Kling Kft, Yordo, DF57, 
Truth Kft, Scitec Nutrition Kft.
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