
Felpörgete  , őszi üzemmódban a város 
Interjú Rogán László polgármesterrel (3. oldal)

„Egyre erősebbé vált bennem az igény,
hogy családias légkörben dolgozhassak.”
Vendégünk Dalloul Hicham gyermekgyógyász
(9. oldal)

Rekord részétel a Tour de Kalászon 
(14-15. oldal)
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Képviselő-testüle   döntések – 2018. szeptember 26.

Rendeletalkotás a nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek bérbeadásáról 

A nem lakás céljára szolgáló helyisé-
gek szabályozása önálló rendeletbe került. 
Egyik lényeges változás a pályázat nélkül 
kiadható bérlemények éves bevételi hatá-
rának 1 millió forintra emelése. Másik vál-
tozás, hogy a város és lakosság érdekében 
azon bérlemények esetében nem kell kiírni 
pályázatot, ahol a lejáró bérleti szerződés 
után a volt bérlő ugyanazt a tevékenységet 
folytatja.

Junior Zrt. szerződésmódosítása 
A Junior Zrt. 2017 szeptemberétől köz-

beszerzési eljáráson nyert tender eredmé-
nyeképpen szolgáltatja az étkezést a helyi 
intézményeknél. A cég indítványozta, hogy 
2019. januártól 14%-kal emelkedjenek az 
étkezési térítési díjak, a rezsi- és humán-
erőforrás költségek emelkedése miatt. 
A Testület viszont 10%-os emelést fogadott 
el, azzal a feltétellel, hogy a szerződéses 
időszak végéig (2020. augusztus 31-ig) to-
vábbi áremelésre nincs lehetőség.

Új megállapodás a Lupa-Egyesülettel
A Lupa-Egyesülettel a korábbi fi nan-

szírozási megállapodást az Önkormányzat 
2017-ben felmondta. Az Egyesület kéré-
sére egy tárgyalás-sorozat végén új meg-
állapodás tervezet alakult ki. Ebben egyik 
fontosabb változás, hogy az Önkormányzat 
részére a gondnoki ház használatáért díjat 
fi zet az Egyesület, amely elszámolható a 
támogatás terhére. Másik változás, hogy 
a gondnoki megbízási díjat csak 50%-ban 
számolhatja el az egyesület.

Pályázati önrész biztosítása az Ovi-
Sport Programhoz

A témához kapcsolódó információ 
a pol gármesteri interjúban található a 
3. oldalon.

Javaslat bölcsődei ellátási szerző-
dés megkötésére

A Budakalászi Bölcsőde férőhelyeinek 
számát meghaladó jelentkezések szüksé-
gessé tették a férőhely bővítési lehetőségek 
átgondolását. Az Önkormányzat így fel-
vette a kapcsolatot a CsupaCsoda Ház Cso-
dabogár Óvoda és Bölcsődével, valamint a 
Szederinda Aprók háza családi bölcsődével. 
Ebben a nevelési évben az Önkormányzat 
13 jelentkezett bölcsődés korú kisgyer-
mek részére nyújthat támogatást a nem 
önkormányzati intézményi gondozáshoz. 
A bölcsődei ellátás igénybevételével járó 
költségek megoszlása az Önkormányzat és 
a szülők között 50-50%. 

Óvodai álláshelyek bővítése
A Nyitnikék Óvodában a Vasút sori te-

lephely szüneteltetése és a szükségcsoport 
megszüntetése miatt 2018. szeptember 
1-től egy dajka az államilag fi nanszírozott 

létszámon felül van állományban. Az intéz-
ményvezető kérte, hogy ezt az álláshelyet 
az Önkormányzat fi nanszírozza. 

A Telepi Óvoda vezetője, az ellátott 
gyermeklétszám növekedésére hivatkozva, 
kérelmezte egy önálló főállású gyógypeda-
gógus alkalmazását, így a jelenlegi gyógy-
pedagógus teljes munkaidőben a Telepi 
Óvodában tudná ellátni a feladatát. 
A testület mindkét óvodai igényt támo-
gatta.

Területátadás a Magyar Állam ré-
szére

A határozat értelmében Budakalász 
Város Önkormányzata a Duna-parton te-
rületeket ad át a Magyar Állam számára. 
Az átadás a kerékpárúton elfoglalt és ár-
téri területek egy részére vonatkozik. A 
megállapodással a bicikliút tisztítási és 
karbantartási feladatai is átkerülnek az új 
tulajdonos, a Magyar Állam feladatkörébe.

Cyeb Budakalász Férfi Kézilabda 
Club támogatása

A Cyeb Budakalász Férfi Kézilabda 
Klub a bajnoki szezon kezdetéhez kért tá-
mogatást az Önkormányzattól. A Testület 
a támogatást jóváhagyta. A város 2018. évi 
költségvetésében öt millió forinttal alacso-
nyabb összeg szerepelt a csapat támogatá-
sára, mint a megelőző években. Az igényelt 
összeget a TIGÁZ részvények értékesítésé-
ből befolyt többletbevételből fedezi a város.

Támogató javaslat a MÁV-HÉV Zrt. 
felé

A MÁV-HÉV Zrt. vezérigazgatója le-
vélben jelezte, hogy szorosabb együttmű-
ködésre törekszik a HÉV közlekedéssel 
érintett településekkel. Az Önkormányzat 
a hatékonyabb szolgáltatás érdekében tá-
mogató nyilatkozatot írt alá a következő 
területeken: 

1.  Az Önkormányzat támogatja azt a 
szándékot, hogy a hatékony és minő-
ségi kötöttpályás közlekedés érdeké-
ben érdemi fejlesztések történjenek.

2.  Készüljön a Budakalász és a vele ha-
táros HÉV-területekre vonatkozó in-
gatlanrendezési terv.

3.  A településkép szempontjából megha-
tározó épületeket és építményeket a 
MÁV-HÉV Zrt. fejlessze és tartsa meg.

4.  A jövőben is működjenek a hagyo-
mányápolás szempontjából is je-
lentős értékkel bíró HÉV nosztalgia 
járatok.

Bursa Hungarica pályázat 
A témához kapcsolódó információ 

a pol gármesteri interjúban található a 
3. oldalon.

Sportkollégiumi szerződés módo-
sítására

A Képviselő-testület 2017-ben együtt-

működési megállapodást kötött a Bu-
dakalászi Kézilabda Zrt.-vel azért, hogy 
pályázati támogatásból sportkollégiumot 
létesítsenek az Omszk parkban. A szerző-
désben módosításokra volt szükség az el-
telt időben bekövetkezett változások miatt. 
A változásokat a beruházási volumen, va-
lamint a határidők módosulása okozta. 
A tervek szerint az épület 40 apartman-
egységből áll majd, a beruházás összértéke 
pedig két milliárd forintot tesz ki. Az összeg 
a város költségvetését nem terheli, mivel a 
beruházási érték 70%-a társasági adótámo-
gatásból (TAO), 30 %-a pedig állami for-
rásból valósul meg. 

Javaslat zártkerti ingatlan belterü-
letbe csatolására

A Gyümölcs utcában ingatlan belterü-
letbe csatolását hagyta jóvá a Testület. Jog-
szabály alapján a HÉSZ-ben belterületbe 
vonható övezetként nyilvántartott területe-
ken az ingatlanok belterületbe csatolása az 
Önkormányzat feladata, a kérelmező pedig 
a költségeket viseli. 

Hajléktalanok ellátása 
Az Önkormányzat kötelező feladata a 

helyi hajléktalanok részére nappali me-
legedő és éjjeli menedékhely biztosítása. 
Budakalászon két főt érint az ellátás. 
Az Önkormányzat közreműködő szerve-
zet bevonásával látja el az érintett szemé-
lyeket, ezért a feladatra szerződést kötött 
a Magyarországi Evangéliumi Testvérkö-
zösséggel.

Gyermekorvos rendelési idejének 
vál-tozása

Dr. Tordas Dániel gyermekorvos ké-
relmezte a feladat-ellátási szerződésében 
rögzített rendelési idő 2018. október 1-vel 
történő módosítását. A módosított rende-
lés a 25. oldalon olvasható.

Hulladékgazdálkodási Társulási Ta-
nács beszámolója

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulla-
dékgazdálkodási Társulás Tanácsa júni-
usban és szeptemberben ülést tartott. Az 
ülésének beszámolóját a Testület elfogadta.

A Képviselő-testület valamennyi hatá-
rozata és az egyes napirendek előterjesz-
tései teljes terjedelemben megtalálhatók 
a város weboldalán a Képviselő-testületi 
ülések és Határozatok menüpontban.

ÁLLÁS

Budakalász Város Önkormányzata

• zöldfelületi munkatárs

munkakörbe útfenntartással és 
park fenntartással kapcsolatos 
feladatok ellátására munkatársat 
keres. Sikeres felvétel esetén a 
vidéki munkavállalók szolgálati 
lakást igényelhetnek.

További információ: www.buda-
kalasz.hu/varosunk/allas



XII. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM    2018. OKTÓBER 8. 3

INTERJÚ Rogán László polgármesterrel

A Testüle   ülésen 15 témában is döntö  ek a képviselők. Halad 
emelle   az év legnagyobb beruházása a Gerinc utca építése, húsz 
éves testvérvárosi évfordulót ünnepelt a város és rengeteg közös-
ségépítő rendezvényen vehetnek részt a városlakók ebben a hó-
napban.

Felpörgete  , őszi üzemmódban a város

 A Képviselő-testületi ülésen 
megtudtuk, hogy ovi-foci pálya 
épülhet a Szalonka utcai óvodá-
ban is.  

A Nyitnikék Óvoda Szalonka utcai ta-
gintézményével pályázott óvodai sport-
pálya kialakítására. A pályázati önrész 
mintegy 4,5 millió forint, ebből közel 4 
millió forintot egy külföldi cégtől, pályá-
zaton nyert az intézmény. A fennmaradó 
részt pedig az Önkormányzat biztosítja. 
Budakalászon először 2012-ben a Telepi 
Óvodában, majd 2013-ban a Nyitnikék 
Óvodában épült ovi-foci pálya, amit az 
óvodák azóta is nagy kihasználtsággal 
működtetnek és a gyerekek örömmel 
használnak. A Szalonka utcai tagintéz-
ményben létesülő pályával Budakalász 
minden óvodája rendelkezik majd ezzel 
a sportlehetőséggel.  

 A rászoruló fi atalokat felsőok-
tatási támogatásáról is határo-
zott a Testület. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan, Bu-
dakalász idén is csatlakozik a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjprogramhoz. A program 
célja a hátrányos helyzetű, szociálisan 
rászoruló fi atalok felsőoktatási részvé-
telének támogatása. A Testületi ülésen 
elfogadtuk, hogy a város a 2019. évi 
költségvetésben összesen 800.000 Ft-
tal támogatjuk a nyertes fi atalokat.  

 Hogy halad a Gerinc utca épí-
tése?   

Rendkívül fontos feladat volt a ví-
zelvezetés megtervezése és kiépítése a 
területen, hiszen a földrajzi adottságok 
és a hegyoldal intenzív beépítése – és 
ezáltal a fedett területek megnövekedése 
– miatt nagy mennyiségű csapadékvizet 
kell elvezetni a rendszernek. Ezt a fela-
datot szolgálja majd a Gerinc utca teljes 
hosszában lefektetett betonfolyóka vala-

mint a Golgota utcától a patakig vezető 
vízelvezető-csövek. Az út építése nagy 
erőkkel zajlik, a vízelvezetés kiépítése 
után most úttükröt szednek és „K” sze-
gélyt építenek az utca teljes hosszában. 
Reméljük az őszi jó idő sokáig kedvez 
majd az építésnek. A Gerinc utcával 
egyidőben a Berdó belterületi, zúzottkö-
ves útjait is javítjuk majd.

Óriási lépésnek tartom a Berdó fej-
lesztését. Az itt élők közül többen még 
külterületként vásároltak ezen a terüle-
ten ingatlant. Azóta ez a városrész na-
gyon népszerűvé vált és beépítettsége 
jelentősen megnövekedett. A csator-
názást évekkel ezelőtt határoztuk el, 
ami egy küzdelmes pályázati szakaszt 
követően valósult meg tavaly. A pályá-
zatnak köszönhetően másfél millió fo-
rint helyett 300 ezer forintért juthattak 
hozzá a lakók a csatornához. Ez évben 
pedig a településrész fő gyűjtőútja a Ge-
rinc utca kap szilárd burkolatot. Ennek 
építése 266 millió forintos költséget je-
lent a város számára. Tudom, hogy több 
évet vártak ezekre a fejlesztésekre, de 
ne feledjük azt sem, hogy - sok más te-
lepüléssel ellentétben - a lakóknak nem 
kellett anyagi hozzájárulást fi zetni az út 
építéséhez. Ugyanakkor az ingatlanok 
értékét több százalékkal emelik ezek a 
fejlesztések. Gondoljunk csak bele, egy 
60-100 milliós ingatlan esetében ez több 
millió forintot jelent! 

 Idén ünnepelte Budakalász 
Kahl am Mainnal kötött test-
vérvárosi kapcsolatának 20. év-
fordulóját. Mit jelent ez a város 
számára? 

Németországi testvérvárosi kapcsola-
tunk tekint vissza a legnagyobb múltra. 
A kapcsolatfelvétel és a testvérvárosi 
szerződés aláírása óriási jelentőségű 
kezdeményezés volt 1998-ban. A két 
város között izzott a kapcsolat, nagy volt 

az érdeklődés a rendszerváltást köve-
tően egymás kultúrája, nézetei a váro-
sok életszínvonala iránt. A hőskorban 
barátságok köttettek, amit ma is szíve-
sen idéznek fel az egykori Testvérvá-
rosi Kapcsolatok Egyesületének tagjai. 
Időközben az egyesület megszűnt, de a 
város fontosnak tartotta a kapcsolatok 
működtetését, ezért átvette a koordiná-
ciót. Ugyanakkor el kell mondani, hogy 
az együttműködés már nem tud olyan 
intenzív lenni, mint a húsz évvel ezelőtt. 
Ennek oka, hogy az információáramlás 
és a -hozzáférés jelentősen felgyorsult, 
az utazás a világlátás is elérhető az em-
berek többsége számára és azt is fontos 
megemlíteni, hogy városunk fejlettsége 
utolérte Kahl szintjét. Ebben a környe-
zetben inkább a kalászi fi atalság bevo-
nását látom a megfelelő útnak a sport és 
kultúra területén. Ezért is vittünk tehet-
séges zeneiskolás növendékeket az idei 
jubileumi találkozóra, akik színvonalas 
műsorral álltak helyt a német közönség 
előtt. A következő években sportolókat 
szeretnénk kijuttatni, a fi atalok akár egy 
barátságos focimeccs keretében mérhe-
tik majd össze erejüket. 

 Gazdag programkínálattal kez-
dődött az ősz a városban, hogyan 
folytatódik az október?

Felpörgetett, őszi üzemmódra kap-
csolt a város. Már október első hetében 
szinte minden napra jut programunk. 
Kezdünk az Idősek Világnapjával, majd 
a BMSE új focipályáját avatjuk, az ovis 
mezei futóversennyel folytatjuk, október 
6-án az Aradi Vértanukról emlékezünk 
meg, majd szombaton a Tófutás követ-
kezik. Október 23-án pedig az 1956-os 
forradalom hőstettére emlékezünk. 
Minden rendezvényünkre tisztelettel 
várjuk a budakalásziakat! 

2018. október 2.
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Önkormányza   hírek 

Az idén minden bölcsődébe je-
lentkező gyermek részére biztosít 
férőhelyet a város, egyrészt saját 
intézményeiben, kiegészítésként 
pedig támogatással a helyi nem 
állami bölcsődékben. Ez évben je-
lentősen megnövekedett a férőhe-
lyek iránti igény. Az önkormányzati 
fenntartású bölcsődékben összesen 
76 gyermek ellátása biztosított, 
ugyanakkor csak a 2018/2019-es 
nevelési évre 67 gyermek felvételi 
kérelmét fogadta az intézmény. Az 
Önkormányzat ugyanakkor sze-
retné segíteni azokat az idei neve-
lési évre jelentkező gyerekeket, akik 
ellátására nem volt lehetőség. A 
város ezért hozzájárul a budakalászi 
gyermekek alapítványi fenntartású 
bölcsődei elhelyezéséhez. Ez azt je-
lenti, hogy ezekben a bölcsődékben 
a havi 75 ezer forintos gondozási 
térítési díj felét, 37.500 forintot az 
Önkormányzat átvállalja a szülők-
től. Ennek megfelelően 2018. őszén 
13 gyermek részesülhet a támoga-
tásban. 

A Gerinc utca múlt évi közművesítését 
követően idén augusztusban elkezdődött 
az úttest építése is. A város idei költségve-
tésének meghatározó részét – mintegy 266 
millió forintot – fordítja az út építésére. 
A beruházásnak köszönhetően jelentősen 
javulnak majd az itt élők életkörülményei 
és ezáltal az ingatlanok értéke is. A beru-
házás első lépéseként a vízelvezetés épí-
tését kezdte el a megbízott vállalkozó. Az 
elvezetendő csapadékvíz megnövekedő 
mennyisége miatt a Kálvária utca elején a 
gyűjtőcsöveket nagyobb kapacitásúra, fél 

méter átmérőjűre cserélték. Emellett bukó-
aknákat építettek a földbe, hogy a patakba 
vezethessék el az esővizet és kicserélték a 
víznyelőket is.

A jelenlegi munkafázisban a Golgota 
és az Áfonya utcák közötti szakaszon foly-
tatják a csapadékvíz elvezető rendszer 
építését. A Gerinc utca Városhatár utca 
felé eső végétől pedig elkezdték az úttükör 
kialakítását és az útalap építését. A vízel-
vezetés részeként „K” szegélyt és mellette 
az utca teljes 800 méteres hosszában víz-
nyelő folyóka elemeket építenek. A Kálvá-

ria környékén a környezet óvása érdekében 
olajfogót és bukóaknákat építenek. 

A Gerinc utca építésével egyidejűleg a 
Berdó városrész belterületi, nem szilárd 
burkolatú utcái is zúzottköves borítást kap-
nak.

Bölcsödei 
férőhely bővítés

Folytatódik a Gerinc utca építése 

Budakalász Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával 
együttműködve ez évben is kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára. A támogatás célja a hát-
rányos helyzetű, szociálisan rászoruló fi atalok felsőoktatási részvételének támoga-
tása. 

A pályázat benyújtásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és 
Együttműködési Rendszerében pályázói regisztráció szükséges. Csak a regisztrációt 
követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A személyes és pályázati adatok 
feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Budakalászi Pol-
gármesteri Hivatalban kell benyújtaniuk a pályázóknak.

Felhívás Bursa Hungarica 2019. évi 
                  ösztöndíjpályázat lehetőségéről

A Budakalász HÉV-megállóhoz közeli 
Jókai utcában lakók és az erre közleke-
dők mindennapjaiban jelentős javulás 
tapasztalható. Az itteni járda még a hat-
vanas években készült, így egyenetlen 
felületével, váltakozó anyagú burkolatá-
val felújításra szorult. A járda szélessége 
helyenként nem volt több 40 centimé-
ternél, míg máshol a 80 centimétert is 
elérte.

Az Önkormányzat megbízásából 
most elkezdődött a rekonstrukció. Mind 
a burkolatot, mind a szélességet szaka-
szonként egységesítik. Az első fázisban 
mintegy 160 méter hosszúságban bon-
tották ki a régi járdát. Kiszedték a be-
tont, majd teherautóval elszállították 
a törmeléket.  Ezt követően kitűzték a 
nyomvonalat, alapot szedtek és elkezd-
ték a szegélyezést. A meglévő, jó állapotú 
bejáratokat nem bontották fel.

Az új térkő burkolatot 10x20 centimé-
teres kövek alkotják majd az egy méter 
szélességű, kényelmesen használható új 
járdán. A rekonstrukció költsége össze-
sen bruttó 23,4 millió forint. A megva-
lósításhoz 16 millió forintra pályázik a 
város.

Új, széles, térköves járda a Jókai utcában

A pályázat rögzítésének 
és benyújtásának határideje: 
2018. november 6.

A beérkezett pályázatokat az Önkor-
mányzat bírálja el 2018. december 6-ig.

Részletes információk és a helyi 
bírálati szempontok: budakalasz.
hu/ugyintezes/oktatas-kultura



XII. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM    2018. OKTÓBER 8. 5

Magyarországon egyedülálló vérkép-
elemző készüléket működtetnek mos-
tantól a gyermekorvosok a budakalászi 
rendelőben. A készülék egy perc alatt, 
néhány csepp vérből azonnali és pon-
tos eredményt ad. Ennek köszönhetően 
az esetek többségében nem kell a gyer-
mekkel vérvételre utazni és vénából vért 
venni.

A készülék megvásárlását a gyermek-
orvosok – így Dr. Tordas Dániel, Dr. 
Dalloul Hicham és Dr. Németh Márta – 
kezdeményezték, a megvásárlását pedig 
Rogán László polgármester támogatta.

A polgármester azért tartotta fontos-
nak a kezdeményezést, mert a készülék 
lehetővé teszi a gyermekek kíméletes, 
gyors és hatékony vizsgálatát, ezért biz-
tosította a megvásárláshoz szükséges 1,4 
millió forintos önkormányzati forrást.

„A készüléket elsősorban a fertőzé-
seknél bakteriális, virális eredet eldönté-
sére használjuk, emellett vérszegénység, 
vérképzőszervi betegségek, vérlemez-
kehiány vagy immunhiányos állapotok 
kimutatására is alkalmas. Mindezen túl 
segítséget nyújthat megfelelő tünetek 
megléte esetén sebészeti kérdések eldön-
tésében (vakbélgyulladás) alultápláltság 
kivizsgálása során, vagy különböző ko-
moly autoimmun betegségek kezelésével 
együttjáró mellékhatások nyomonköve-
tésében”- mondták el a budakalászi gyer-
mekorvosok.

Ilyen készüléket még sehol sem hasz-
nálnak az alapellátásban. Több rendelé-
sen alkalmaznak már úgynevezett CRP 
automatát, amely szintén a vírus-bak-
térium fertőzés kérdésének eldöntésére 
szolgál, azonban ezek a készülékek csak 
70% eséllyel tudják jól megmondani 
a fertőző kórokozó fajtáját. A Budaka-
lászon használt új fejlesztésű készülék 
ennél sokkal pontosabb, 90 % feletti 
eredményt ad. A gépből világszerte már 
több, mint kétezret adtak el, de Magyar-
országon Budakalász az első hely, ahol 
ezt megvásárolták. A készüléket ráadá-
sul hazai fejlesztőmérnökök álmodták 
meg és az összeszerelést, valamint a kü-
lönböző fejlesztéseket is itt a közeli III. 
kerületben végzik.

A gyártó képviselője, Végh András 
elmondta, hogy a vérkép automata 3 
típusú fehérvérsejtet tud megkülönböz-
tetni. Ezek a Limfocita, Monocita és Gra-
nulocita. Ezen felül a készülék további 
22 paramétert mérhet többek között a 
vörösvérsejt, a trombocita és hemoglo-
bin számot. Ezek a paraméterek nélkü-
lözhetetlenek a diagnózis felállításához 
és nagyban segítik az orvost, hogy a gyó-
gyítás melyik irányába induljon el.

A gyermekorvosok elmondták még, 
hogy óriási jelentősége van a gépnek 
azokban az esetekben, amikor nem akar-
ják kitenni a gyermeket az utazásnak, 
a hosszú várakozásnak, a vénás szúrás 
kellemetlenségének vagy amikor ered-
mény másnapi ismerete már késő a 
terápiás döntés meghozatalában. Az or-
vosok azonnal megfelelően alátámasztott 
eredmények birtokában tudnak kezelést 
kezdeni. Ezáltal is növelik a betegbizton-
ságot és az ellátás színvonalát.

A vizsgálatért nem kell majd fi zetni a 
szülőknek. A készüléket az Önkormány-
zat megvásárolta, a vizsgálat költségét 
pedig az orvosok állják. Amennyiben tel-
jes laborvizsgálat (pl. máj-, vesefunkció, 
ionok, vérzsír mérése) indokolt, továbbra 
is vénás vérvétel szükséges. (Ezek a gépek 
már több tízmillió forintba kerülnek.)

A gépet háziorvosok is használhatják 
majd, ám a felnőtt rendelésen inkább 
előforduló krónikus megbetegedésekből 
adódóan az esetek nagy részében általá-
ban teljes vérkép vizsgálat szükséges.

Gyors és kíméletes vérképelemzés 
helyben a gyermekorvosi rendelőben

Budakalász város területén három he-
lyen is megáll a HÉV. A megállók, a pálya 
és a környezetükben található területek a 
MÁV-HÉV Zrt. tulajdonába tartoznak, így 
azok fenntartása, rendbetétele is a társa-
ság feladata. Az önkormányzati zöldkar-
bantartók a közlekedési társaság feladatát 
átvállalva több ízben tették már rendbe a 
HÉV melletti zöldfelületeket. A megállóban 

található objektumokat illetően a Szentist-
vántelepi HÉV megálló védett önkormány-
zati épületét a város 2013-ban építette újjá 
és adta át a Rendőrségnek használatra a 
város. A Lenfonógyári HÉV megálló a köz-
lekedési társaság tulajdona, ezt az épületet 
az elmúlt években a vállalat felújíttatta.

Budakalász megálló és környezetének 
állapota azonban mostoha és változatlan 
hosszú évek óta. Ezekre a hiányosságokra 
az Önkormányzat rendszeresen felhívta 
a MÁV-HÉV Zrt. vezetőinek figyelmét. 
A cég más prioritásokra hivatkozva azon-
ban mindig napolta az intézkedést, emellett 
a vállalatnál lezajlott vezetőváltások sem 
gyorsították a folyamatot. A rendbetétel 
érdekében több szinten is folyt az egyezte-
tés, ami mostanra járt eredménnyel. Ennek 

megfelelően úgy tűnik, most sikerült a legé-
getőbb problémát, a megálló vízelvezetését 
megoldani.

„Munkagépekkel hozzák szintbe a meg-
süllyedt burkolatot. A kockaköveket már 
felszedték, a felület zúzott köves aljzatot 
kapott. Ezután homok kerül ide és a kö-
veket megtisztítva tesszük vissza”– tudtuk 
meg Tóth Zsolttól, a MÁV-HÉV Zrt. főpá-
lyamesterétől.

A terület rendezésére mind az Önkor-
mányzat, mind pedig a közlekedési társaság 
konkrét tervekkel rendelkezik. Az Önkor-
mányzat P+R parkolók kialakítására adott 
be pályázatot, a MÁV-HÉV Zrt. pedig a te-
rület teljes rendezését szeretné megvalósí-
tani középtávon szintén pályázati forrásból.

Rendbe te  ék a Budakalász HÉV megállót

Önkormányza   hírek 
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Budakalász – Kahl am Main 
Két év  zedes 
a testvérvárosi kapcsolat

Budakalász három 
európai település-
sel létesített kap-

csolatot az elmúlt húsz esztendőben. Így 
Németországban Kahl am Main városá-
val, Erdélyben Lövétével és a Vajdaságban 
Adával. Mindhárom településsel folya-

matosan jó kapcsolatot ápol Budakalász. 
Az elmúlt két évtizedben a városok közös 
rendezvényeket, eseményeket szerveztek, 
diákcsoportok csereüdülésen vettek részt, 
kulturális és sport területen működtek 
együtt és támogatást is folyósítottunk már. 
A legnagyobb múltra a Kahl am Mainnal 
kötött testvérvárosi kapcsolat tekint visz-
sza. Az együttműködést még 1998-ban 
kezdeményezte Gerold Stickler, a német 
testvérkapcsolatok akkori vezetője és Har-
csa Lajos korábbi polgármester. Ez évben a 
20. évforduló alkalmából szeptember végén 
két napra magyar csoport utazott Kahlba. A 
Rogán László polgármester vezette küldött-
ségben önkormányzati képviselők, hivatali 
dolgozók, a Német Nemzetiségi Egyesület 
tagjai, valamint a Zeneiskola növendékei és 

tanárai vettek részt. A kahli programot Ro-
land Solatges, a német testvérkapcsolatok 
egyesületének elnöke szervezte és a csopor-
tot fogadta Jürgen Seitz polgármester is. 
A hivatalos programban a magyar csoport 
megnézhette a Kahl közelében található 
szabadtéri néprajzi múzeumot a Hessen-
parkot, valamint Frankfurt központját is. 
Míg a Hessenparkban a 200-300 évvel 
ezelőtti német paraszti és kisvárosi élet 
mindennapjaiból kaptak ízelítőt a buda-
kalásziak, addig Frankfurban a mai német 
valóságot, az itt élő emberek rendkívül ve-
gyes kultúrájú összetételét tapasztalhatták 
a résztvevők. 

A két nap fő programja a német-magyar 
est volt, ahol mindkét település polgár-
mestere megemlékezett a 20 éves testvér-
kapcsolatok jelentőségéről. A városvezetők 
a jubileum alkalmából emléktárgyakat 
nyújtottak át egymásnak. Jürgen Seitz gra-
vírozott üvegplakettet, Rogán László pedig 
kézzel festett padlóvázát adott a testvérvá-
ros számára. 

Az esten a kahli fúvószenekar valamint 
a magyar Zeneiskola növendékei és taná-

rai adtak közös koncertet a német-magyar 
közönségnek. A kahliak népszerű popslá-
gereket adtak elő, a magyar zeneiskolások 
pedig zongorakísérettel furulyán és hege-
dűn komolyzenét, citerán és énekszóval 
pedig magyar népzenét szólaltattak meg. 
Az együttműködést szimbolizálva a zené-

szek közös darabokat is előadtak, köztük a 
20 évvel ezelőtti első találkozón elhangzott 
barátságról szóló „Hello wie gehts -Helló 
jóbarát” című nótát is, amit a közönséggel 
együtt énekeltek az előadók. 

A hazai zeneiskolások izgatottan ugyan, 
de annál nagyobb sikerrel adták elő a da-
rabokat. Az estet vacsora zárta. A program 
végén Rogán László örömét fejezi ki, hogy 
a testvérvárosi kapcsolat továbbra is jól 
működik településeink között, a kahli és a 
budakalászi emberek szívesen és örömmel 
találkoznak egymással. Megköszönte to-
vábbá a vendéglátást, a szíves fogadtatást, 
a szervezést, a programokat és az ellátást.

Önkormányza   hírek 
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Közélet

Klubhelyiséget avatott az Egészséges 
Budakalászért Egyesület szeptember 15-én. 
Budakalász legtöbb tagot számláló, legje-
lentősebb egyesülete 13 éve tevékenykedik 
a város lakóinak egészségéért. A klub előa-
dásokat, tornákat, kirándulásokat szervez 
tagjai számára, emellett ők koordinálják az 
Önkormányzat biztosította forrásokból a 
preventív egészségügyi szűréseket is.

Az Egyesület eddig a Művelődési Házban 
szervezte programjai nagy részét, de mind 
a Ház, mind pedig saját rendezvényeik nö-
vekvő száma miatt már nehezen fértek ott 
el. Emellett mindig is szerettek volna egy 
saját helyiséget, ami fölött ők maguk ren-
delkezhetnek. Nagy Edit, a szervezet elnöke 

ezért Rogán László polgár-
mesterhez fordult segítségért. 
A polgármester a nemrégiben 
megszűnt Budakalászi Közmű 
Üzemeltető önkormányzati 
tulajdonú irodáját ajánlotta 
föl a Klub számára. A bejárás 
során kiderült, hogy a helyi-
ség erősen használt állapot-
ban volt. Az Önkormányzat 
a kezdeti javításokat átala-
kításokat elvégezte, így egy 
konténernyi szemetet szedett 
össze a szobákból, kicserélte a 
bejárati ajtót, falazásokat vég-

zett és megvette a padlóburkolatot a szo-
bákba. Ezt követően a Klub tagjai korukat 
meghazudtoló aktivitással és lelkesedéssel 
folytatták a munkát. Festettek, linóleumot 
fektettek, villanyt szereltek, burkolatot ja-
vítottak, használhatóvá tették a vizes helyi-
ségeket. Emellett használati eszközökkel, 
berendezésekkel, dísztárgyakkal alakították 
otthonossá a helyet. Minden tag hozzátett 
valamit a házhoz. Az Egyesület példamu-
tató összefogással újította fel és varázsolta 
igazi klubotthonná a helyiséget. A közös 
munka és a közös cél pedig még szorosabb 
közösséggé kovácsolta a csapatot, eközben 
pedig saját otthont is teremtettek maguk-
nak a tagok.

A megnyitón Nagy Edit elnök megkö-
szönte a felújításban résztvevők munká-
ját, Rogán László pedig elismeréssel szólt 
a Klub felújítás során végzett tevékeny-
ségéről. A polgármester emellett megkö-
szönte az Egyesület egészségmegőrzésben 
és közösségépítésben végzett kiemelkedő 
munkáját. A tagok humoros műsorral 
elevenítették föl a felújítás során átélt ne-

hézségeket és fellépett a Lustige Swaben 
kórus is. A résztvevők köszöntötték a Klub 
működésében meghatározó munkát végző 
személyiségeket, így Nagy Edit jelenlegi 
elnököt, valamint Garaminé Margót és Dr. 
Gál Katalint, az alapítókat. Az ünnepséget 
vendéglátás, beszélgetés zárta. A tagok 
mostantól saját otthonnal rendelkeznek, 
ahol még több hasznos programot szervez-
hetnek vagy akár csak egy beszélgetésre is 
összejöhetnek, hiszen ez is az egészséges, 
kiegyensúlyozott élet része.

Egészségklub új helyiség átadó

Az Önkormányzat 
minden évben támogatja 
a Budakalászon működő 
egyházakat. A felekeze-
tek beruházásaira idén is 
hárommillió forintos ke-
retösszeget biztosított a 
Képviselő-testület a költ-
ségvetésben. Az Önkor-
mányzat így megkereste 
az összes Budakalászon 
nyilvántartott egyház 

vezetőjét és ez évben is felajánlotta szá-
mukra a városi támogatást. A polgármes-
teri hatáskörben elbírálható támogatásra 
három egyháztól érkezett igény.

A római katolikus egyház részéről Ke-
lemen László atya kérelmében az új lel-
készlak építéséhez, a keresztelőkápolna 
felújításához, a szentistvántelepi temp-
lom melletti közösségi ház építéséhez és 
nyílászárók cseréjéhez igényelt támoga-
tást. A református egyház részéről Csere 
Mátyás lelkipásztor a Gyülekezeti Ház 

fűtéskorszerűsítéséhez, az elektromos 
hálózat korszerűsítéséhez, a lelkészi hi-
vatal fűtéskorszerűsítéséhez, festéséhez, 
valamint kerítésfelújításhoz kért támo-
gatást. A Budakalászi Görögkeleti Szerb 
Egyházközösség pedig a volt szerb iskola 
épületének felújításához kért anyagi se-
gítséget.

Az elbírálás során Rogán László pol-
gármester összesen hárommillió forint 
erejéig mindhárom egyháznak biztosí-
totta a támogatást.

Önkormányza   támogatás az egyházaknak
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Versenyben Budakalász legszebb 
kertjei

A versenyen idén magánházak mel-
lett egy társasház és két oktatási-nevelési 
intézmény is megmérettette magát. A 
szakmai zsűri tagjai Ercsényi Tiborné al-
polgármester, Fetterné Ferenczy Beatrix 
környezetvédelmi referens és Kaló Anita 

táj- és kertépítő mérnök. A verseny célja, 
hogy az önkormányzati rendezett közte-
rületek mellett a magánkertek rendben 
tartását, kulturált megjelenését is ösztö-
nözze a város. Az elbírálási szempontok 
közt szerepeltek az esztétikus, rendezett, 
gyommentes környezet megléte mellett 
a növények életkörülményei és a tájba il-
leszkedés is. A mezőny rendkívül szoros, 
eredmény októberben várható.

október 22-23.,
november 5-6., 19-20.,
a hétfői, illetve keddi napokon a kom-
munális hulladék szállítási napjától füg-
gően.

Azoknál a háztartásoknál, ahol 
hétfőn ként viszik el a kommunális hul-
ladékot, ott a megadott napok közül ked-
denként szállítják el a zöldhulladékot. 
Ahol kedden van kommunális hulladék 
szállítás, ott pedig hétfőnkénti a zöldhul-
ladék szállítás időpontja.

A zöldhulladék kihelyezése kétféle-
képpen lehetséges: 

–  a szolgáltató matricájával ellátott 
zsákban,

–  a szolgáltatótól vásárolható zöld-
hulladék gyűjtő zsákban.

A kötegelt ágakra, illetve gallyakra is 
kell matricát helyezni. A matricákat a 
szolgáltató postázza ki a díjhátralékkal 
nem rendelkező ingatlantulajdonosok-
nak. A matrica a hulladékgyűjtő udvar-
ban (Klinger Henrik utca 1291/25 hrsz. 
– a volt Lenfonógyár területén) zsákra 
cserélhető. Amennyiben a térítésmen-
tesen biztosított matricák száma nem 
elegendő, a zöldhulladékos gyűjtőzsákot 
a hulladékgyűjtő udvarban, valamint a 
Vas és Háztartási Boltban (Petőfi  tér 3.) 
lehet megvásárolni.

Szép Kert 
Gondozo   Környezet Pályázat szemle

Zöldhulladék szállítási 
időpontok

Kék hírek

Vandálok 
a biciklitárolónál

A Duna-part kedvelt úticél sok buda-
kalászi és környékbeli kiránduló számára. 
Az evezni, sétálni, kerékpározni kedvelők 
egyaránt rendszeresen megfordulnak itt. 
A bicikliút mellett két helyen kiépített pi-
henő is rendelkezésre áll, az egyik a rév-
nél, a másik a Kedves utcánál.  

Szomorú azonban, hogy a folyamatos 
rendészeti ellenőrzések sem tartják vissza 
a vandálokat, hiszen nem ritkák errefelé 
a rongálások. Ezúttal a Duna sétány és a 
Kedves utca sarkán lévő biciklis pihenő-
hely három fa díszoszlopát szaggatták ki 
tövestől. A kárérték körülbelül 200.000 
Ft. A kitört oszlopokat eltávolították a ba-
lesetveszély elkerülése miatt. A nyomozás 
és a tanúk felkutatása folyamatban van.

Zöld Zóna

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a 2017. decemberében kiadott munkaterv alapján
    
2018. október 16-án kedden 
18.00 órakor tartja szokásos évi 

KÖZMEGHALLGATÁSÁT 
a Kós Károly Művelődési Házban.

Kérjük Budakalász lakóit és a helyben érdekelt szervezetek képviselőit, hogy az 
irányadó szabályoknak megfelelően kizárólag közügyekben tegyenek fel kérdéseket. 
A kérdéseket 2018. október 9-ig előzetesen írásban szíveskedjenek megküldeni a koz-
meghallgatas@budakalasz.hu e-mail címre. 

A közmeghallgatásra az Önkormányzat minden érdeklődőt tisztelettel vár!
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Vendégünk Dr. Dalloul Hicham Budakalász új gyerekgyógyász szakorvosa

„Egyre erősebbé vált bennem az igény, 
hogy családias légkörben dolgozhassak.”

Az Egészségház gyermekorvosi rendelőjében kamatoztatja szaktudását és szerze   tapasztala-
tait városunk új, fi atal gyerekorvosa a koraszülö   Intenzív Osztály életmentő kihívásai után. 
Dalloul doktorral beszélge  ünk orvosi pályájának eddigi állomásairól, valamint jelenlegi ter-
veiről.

 Honnan ered különleges neve, 
honnan származik? Hogyan szó-
líthatjuk?     

Édesapám libanoni származású, 47 
éve érkezett Magyarországra. A Szegedi 
Egyetemen találkozott édesanyámmal, 
akivel Gödöllőn élnek, nyugdíjas bioló-
gusok. A nevemet „Dallul Hisám”-nak 
ejtik. Eddig általában Dalloul doktor-
nak, kollégáim Hisámnak szólítottak. A 
szülők és a gyerekek hívhatnak bárhogy, 
ahogy nekik kényelmes. 

 Hogyan alakult a szakmai pá-
lyája?  

A Semmelweis Egyetemen végez-
tem 2007-ben.  A diploma megszerzése 
után a Tűzoltó utcai Gyermekklinikán 
kezdtem dolgozni, ahol két év alatt a 
betegségek széles skálájával találkoz-
tam. Ezután a Semmelweis Egyetem 
II. számú Nőgyógyászati Klinikájának 
Koraszülött részlegére hívtak dolgozni, 
ahol „megfertőződtem” az intenzív osz-
tály légkörével. Ezzel párhuzamosan a 
Kardiológiai Intézet Gyermekszív Köz-
pontjában szereztem meg a gyermekkar-
diológia szakképesítést. Új kihívásokat 
keresve kerültem a Honvéd Kórház 
Koraszülött osztályára, ahol a család-
barát szemléletet szívhattam magamba. 
Noha Magyarország csúcsintézményei-
ben dolgozhattam, egyre erősebbé vált 
bennem az igény, hogy nyugodtabb 
környezetben,családias légkörben dol-
gozhassak. Így kerültem a budakalászi 
1. számú gyermek háziorvosi körzetbe, 
aminek kihívásait nagyon várom.  

 Miért választotta a gyermek-
gyógyászatot szakterületként?     

Sokan úgy érkeznek az orvosi egye-
temre, hogy biztosan tudják, ők kutatók, 
idegsebészek vagy pszichiáterek szeret-
nének lenni. Én még az utolsó órákban 
sem tudtam eldönteni, hogy intenzív 
terápiás szakorvos, kardiológus vagy 
gyermekgyógyász legyek. Ma már sze-
rencsésnek érzem magam, hogy annak 

idején több lehetőség közül a gyermek-
gyógyászat mellett köteleződtem el és 
idővel minden érdeklődési körömnek 
megfelelő szakterületen kipróbálhattam 
magam. 

 Milyen elveket vall a gyógyítás-
ban?     

Alapvetően a bizonyítékokon alapuló, 
modern nyugati medicina híve vagyok, 
ami magában foglalja a szülők partner-
ként kezelését, az orvos folyamatos kép-
zésének, tanulásának szükségességét 
vagy a betegekkel folyatott nyílt, őszinte 
kommunikációt.  Fontos, hogy kialakul-
jon a családokkal a kölcsönös bizalom, 
mert csak így lehet hatékony a közös 
munka. 

 Mennyire tartja fontosnak a 
természetesebb gyógymódokat?  

Vannak olyan természetes gyógy-
módok, amik az évek során bizonyítot-
tak. Ilyen a citrom és a C-vitamin vagy 
egyes gyógynövény eredetű teák (pl. a 
kamilla) fogyasztása.  Vannak azonban 
olyan alternatív módszerek, amelyek a 
tudomány szemüvegével vizsgálva nem 
mutatkoznak hatásosnak. Úgy gondo-
lom, a világ nyugati felében, megfelelő 
szakmai igényességgel dolgozó orvos, 
főleg önállóan alkalmazva, nem javasol-
hatja ezeket. Ugyanakkor tudom, hogy 
az elmúlt években a társadalom jelentős 
része fordult az alternatív gyógymódok 
felé. Ennek okát azonban nem a tudo-
mány hatástalanságában, hanem az ál-
talánosságban nem működő orvos-beteg 
kapcsolatban, a rossz kommunikációs 
gyakorlatban látom. Természetes, hogy 
nagy az igény, hogy minél kevesebb 
gyógyszerrel, minél természetesebben 
kezeljük gyermekeinket. Hiszem azon-
ban, hogy erre a hagyományos orvoslás 
is meg tudja adni a választ.  

 Néhány gyakorlati kérdést ten-
nénk fel: be kell jelentkezni újra 
a szülőknek vagy automatikusan 

Önhöz kerülnek Németh doktornő 
betegei? Új betegeket hogyan 
fogad? 

A kezdésnél Németh doktornő 
minden betege automatikusan az én 
betegemmé válik. Természetesen az or-
vosváltás magával hozhat kicsit nagyobb 
betegmozgást is. A budakalászi 1. számú 
körzetben élők tartoznak a körzetemhez, 
akik felé ellátási kötelezettséggel tarto-
zom. Ezen túlmenően a betegszámtól 
függően, egyeztetést követően tudom 
fogadni azt, aki engem kíván választani.  

 A praxisába tartozó szülők és a 
gyerekek egy fi atal doktor bácsi-
hoz járnak majd. Milyen változá-
sokra számíthatnak a rendelésen 
a kis betegek és kísérőik?   

Törekszem arra, hogy sok jól mű-
ködő, régi dolog maradjon meg. Itt 
elsősorban a jó szakmai munkára, a ba-
rátságos légkörre, a remek asszisztenci-
ára gondolok. Ugyanakkor természetes, 
hogy sok dolog változni is fog, igyek-
szem fi atalságot, lendületet vinni a gyó-
gyító munkába és a naprakész, szakmai 
igényeket minél teljesebben kiszolgálni. 

A praxis működéséről facebook olda-
lamon, és honlapomon is tájékozódhat-
nak az érdeklődők: www.facebook.com/
drdalloulhicham, www.drdalloul.hu 

 Van családja, gyermekei? Mivel 
tölti szabadidejét?

Házas vagyok, két kisfi unk van. Kézi-
labdázni, kirándulni szeretek, valamint 
a zenét és az olvasást kedvelem. 

 Milyen benyomásai vannak Bu-
dakalászról? Hogy érzi orvosként 
itt magát? 

Ismertem már Budakalászt, mindig 
barátságos településnek tartottam.  A 
kedvesség, amivel itt fogadtak, minden 
előzetes várakozásomat felülmúlta, ezt 
nagyon köszönöm!
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 Hogyan alakult szakmai pályája?     
Több mint 20 éven át régészként 

dolgoztam Szentendrén, a Ferenczy 
Múzeumban. Nagy felületű építkezések 
megelőző feltárásait végeztem, többek 
között Budakalászon az M0-s útgyűrű 

építésekor 2005-ben. Szakterületem a 
késő római kerámia, a római kori, vi-
déki településformák és temetőik kuta-
tása. Érdekelnek az átmeneti időszakok, 
hogyan olvadtak be a római foglalást 
megelőző kelta népcsoportok Pannónia 
életébe és milyen változásokat hoztak az 
5. század elején a keletről érkező barbár, 
hun kori népcsoportok.  Mindig igyekez-
tem, hogy az általam kiásott lelőhelyeket 

és leleteket közöljem és a nagyközönség 
elé tárjam.

Mennyire értékes kutatóhely 
Budakalász régészeti szempont-
ból? 

Budakalászon két fő terület alkalmas 
az emberi megtelepedésre: a Duna-part, 
illetve a Barát-patak két oldala. Itt a 
víz közelsége miatt már a neolit kortól 
kezdve laktak emberek, végig az egész 
őskor, római kor és középkor folyamán. 
Gyakran ugyanazokon a lelőhelyeken 
találunk egymás mellett vagy fölött kü-
lönböző korszakokhoz tartozó telepeket, 
temetőket.  

 Kezdjük a város múltját az ős-
korral! Mit tudunk erről az idő-
szakról?     

A neolitikum, azaz az újkőkor (Kr. 
e. 6100–4500) idején létesülnek az 
első állandó telepek, ezeket földmű-
velő–állattenyésztő népesség használta. 
Budakalászon ebből az időszakból egy 
nagyobb telepet és néhány kerámia tö-
redéket ismerünk, ez utóbbiak kisebb 
telepek meglétére utalnak. A nagyobb 
telep a késő neolitikumból való. Az 

Üröm felé vezető országút déli oldalán, a 
Diófa, Kilátó, Szalonka és Zöldfa utcában 
házépítés közben 1993-ban, telepre utaló 
tűzhely nyomok és házak helyét jelző pa-
ticsos foltok kerültek elő, köztük több 
kerámia töredékkel és állatcsonttal. A 
Zöldfa utcában zsugorított csontvázat ta-
láltak, ami a telephez tartozó temető he-
lyét jelezheti. Valószínűleg ugyanehhez a 
telephez tartozik egy festett csőtalpas tál 
töredéke, amely a kőbányába vezető út 
és a patak között került elő a szivattyú-
háznál 1985-ben. Egy kisebb telep volt 
még Pusztatemplomnál, a Barát-patak 
torkolatától északra, ahol a szántásból 
egy bütykös díszű edény töredéke került 
elő. (Folytatás következik a későbbi 

korok bemutatásával.)

Budakalász ritka régésze   kincsei
szakértőnk: dr. O  ományi Katalin, Phd. régész

Közélet

Városunk ritka és értékes leletekben gazdag település, ezért a Zöld-barlang-
ban felfedeze   őskori vadásztanyát bemutató beszámolónkat követően most 
valamennyi eddig fellelt helyi kötődésű régésze   emléket bemutatjuk. A té-
mában több részes soroza  al jelentkezünk. Ehhez a kutatómunkához hívtuk 
segítségül szakértőnket, dr. O  ományi Katalint.

Budakalász is pályázott a Miniszter-
elnökség rangos elismerésére, a Pro Ar-
chitectura Díjra. A díjat Füleky Zsolt épí-
tészeti és építésügyi helyettes államtitkár 
írta ki, városunk pedig a nemrégiben elké-
szült Településképi Arculati Kézikönyvvel 
(TAK) indult a megmérettetésen építészeti 
közélet és oktatás kategóriában. 

A díjat a magyar építészeti kultúra nép-
szerűsítésében, a minőségi épített környe-
zet létrehozásában, az építészeti értékek 
megóvásában, és az építészeti szemlélet-
formálásban kifejtett tevékenységért, va-

lamint a nemzeti építészetpolitika céljai 
érdekében elért kiemelkedő eredmények 
elismeréseként adományozzák. Budaka-
lász Arculati Kézikönyve nélkülözhetetlen 
iránytű a helyi építészeti értékek létrehozá-
sában és megóvásában. A kiadvány abban 
segít az olvasónak, hogy szép, ugyanakkor 
mértéktartó és értékálló otthont alkosson, 
ami tiszteli a helyi értékeket és jól illeszke-
dik azokhoz.

A Budakalászi TAK-ot már korábban is 
díjazták, a kiadvány tavaly bekerülhetett a 
Miniszterelnökség legszínvonalasabb kézi-

könyveket bemutató kiadványába.
Városunk régiós építészeti szerepe 

meghatározó. Budakalász kezdeményező-
je volt mind a régiós, mind pedig a tele-
pülési arculati kézikönyv létrehozásának. 
Emellett rendszeresen szervez a témában 
konferenciákat a környező települések 
polgármestereinek és főépítészeinek.

Városunk már büszkélkedhet ezzel az 
elismeréssel, 2016-ban Horváth Zoltán az 
Egészségház tervezéséért kapta meg a ran-
gos elismerést. Az idei pályázatok díjazása 
októberben várható.

Pro Architectura díjra neveze   a város
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„Ez a ház az 1920-as évek elején-köze-
pén épülhetett. Anyai nagyapám, Bloch 
Hugó költözött ki a fővárosból és próbál-
tak itt a nagymamámmal fészket rakni. 
Először a békásmegyeri oldalon laktak 
albérletben, később – az első lányuk meg-
születését követően – önálló lakáslehető-
ség után néztek. Ezt a telket vásárolták 
meg, az itt lévő három kisebb vályoghá-

zat lebontották, helyettük épült a jelenleg 
is meglévő két épület. Az utca felőli épüle-
tet nagyapám (aki műszaki rajzoló volt, 
de később építésztechnikusi oklevelet is 
szerzett) lakás céljára tervezte, a hátsót 
mosókonyhának, a kettő közé pedig át-
riumos folyosót álmodott.  A házat eleve 
üzlethelyiséggel együtt tervezte, mert – 
korábbi dohánygyári alkalmazottként – 
sikerült trafikengedélyt kapnia. A házon 
belül ajtó is volt a lakás és az üzlethelyi-

ség között, de ez ma már nem létezik. 
Bloch Hugó amatőr fotográfus is volt, 

üveglemezekre dolgozott, érdeklődött a 
kor technikája iránt. Nagy gyerekbolond 
volt, négy gyermeket neveltek ebben az 
elég kis házban. Édesanyám volt a leg-
kisebb, 1928-ban született, ikertestvére 
nem élte túl a szülést. Zsidó nagyapámat 
1939-ben – közvetlenül a háború kitörése 
előtt – szívroham vitte el. Ez nagy való-
színűséggel nem volt független az addigi 
baljós előjelektől (pl.  az akkoriban hozott 
zsidótörvényektől és a háborús készülő-
désektől). A nagymamám három lánnyal 
és egy fiúval egyedül maradt. Anyagilag 
is nagyon nehéz helyzetbe kerültek, s a 
háborút is itt élték át együtt.  Nagyma-
mám fiát 18 évesen munkaszolgálatra 
vitték, ő vissza sem jött a Don-kanyar-
ból, bár sokáig várták. A szovjet katonák 
bejövetelekor a lányokat kellett bújtatni 
pincében a szomszédnál.

A háború után mindhárom lány férj-
hez ment, a két nagyobb elköltözött. Há-
zasságkötése után édesanyám itt maradt 
a nagymamámmal, aki imádott fia he-
lyett kapott egy idegen férfit a házba, meg 
annak a kiskorú öccsét is. Ez a helyzet is 
elég sok konfliktust okozott. Édesapám 
néhány évvel később súlyosan megbe-
tegedett és 1961-ben – közvetlenül az én 
egyéves születésnapomat követően – rák-
ban meg is halt. Ezután hármasban él-
tünk itt nagymamám 1968. évi haláláig, 
majd 1990-ig édesanyámmal kettesben.

Házasságkötésem után egy évig lak-
tunk itt, majd az első kislányunk születé-
sekor a fővárosba költöztünk. Édesanyám 
akkor egyedül maradt, de a folyamato-
san szaporodó családdal – négy gyerme-
künk van – gyakran látogattuk. Utolsó 
éveiben már állandó gondozásra szorult 
és két éve aludta bele magát a halálba. 
Ezt máig sem tudtam érzelmileg teljesen 
feldolgozni, itt még minden róla mesél.

A kert mellett kanyargó Posta köz 
nevének eredetére már csak kevesen 
emlékezhetnek. Az 1960-as évekig a je-
lenlegi drogéria helyén volt a posta. A 
felső szomszédunkban lakott az akkor 
mindenki által ismert „postás” Mariska 
néni. Gyerekkoromban megrázó élmé-
nyem volt hallani a sikolyát, amikor este 
a házukban rátalált a fiára, aki szerelmi 
bánatában felakasztotta magát.

 A másik szomszédunkban – a mosta-
ni gyerekrendelő helyén – élt a különös 
színfoltot jelentő szerb Petrovics család 
(a papát Nikolának, a mamát Jelusnak, 
a fiút Milánnak hívták), akiknek kevert 
nyelve gyakran áthallatszott hozzánk. 
Érdekes volt, hogy a kutyához mindig 
magyarul beszéltek. Zöldséget, virágot 
termesztettek, sokáig állatot is tartottak.

A sok emlék miatt is fontos számomra 
a ház és a kert. Nagyon erősen kötődöm 
itt mindenhez, minden kicsi változtatás – 
ha egyébként ésszerű is – komoly dilem-
mát jelent számomra.”

A ház védett értékeit képezik az épület-
tömeg mellett a nyílások rendszere, a nyí-
lászárók, valamint a vakolat-architektúra.

Értékvédelem

Mesélő véde   épületek 21.
Budai út 13.

A városközpontban, az ékszerész üzlet mögö    házrész a világ-
tól elzárt  tkokat rejt. Váratlan meglepetésként egy eldugo  , 
varázslatos kertbe lépünk. Az udvar legfőbb ékessége a 90 
éves gyönyörű, oltalmazó, árnyat adó diófa. Ala  a üldögélünk 
egy apró, kockás terítős asztalnál Békés György tulajdonossal 
a családi emlékeket idézve.
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KERTVÁROS 2. 

 „KOCKAHÁZAK” ÁTALAKÍTÁSA 
ÉS KORSZERŰSÍTÉSE

A négyzetes alaprajzú, földszintes, sá-
tortetős családi házak (ún. kockaházak) 
típustervek szerint épültek az ötvenes 
évektől egészen a nyolcvanas évekig. 

Az energetikai korszerűsítés indokolt 
az alacsonyabb fenntartási költségek és 
a jobb komfortérzet miatt. Ennek során 
azonban a technikain túl településképi 
szempontokat is fi gyelembe kell venni! 

A bővítés során jogos igény, egyben 
értéknövelő, a tömegformálásra is ked-
vező hatású átmeneti terek (fedett terasz, 
tornác, veranda) építése, a tetőtér hasz-
nosítása. E szimmetrikus megjelenésű 
épülettípus átalakítása esetén lehetőség 
nyílik oromzat kialakítására is, mely a 
hely karakteréhez igazodó, egyedi arcot 
ad az eredetileg a táji jellegzetességeket 
fi gyelmen kívül hagyó, az ország egészére 
nézve szinte csak a színükben és homlok-
zati díszítésükben különböző, típusterv 
szerint megépült házaknak.

MAGASSÁG
A kertvárosban az épületek maximum 

két szint magasak. Azokon a területeken, 
ahol „szellősebb” a beépítés, és az épüle-
tek nem túl szorosan sorakoznak egymás 
mellett, nem zavaró a földszintes és a 
kétszintes épületek váltakozása. Azokon 
a területeken viszont, ahol az épületek 
szorosan sorakoznak egymás mellett, 
vagy sorházas, esetleg ikres beépítésűek, 
a környezetében kialakult rendhez illik 
igazodni. Ikres és sorházas beépítésnél 
ne bontsuk meg a rendet kirívóan magas 
tetőfelépítményekkel.

BEAVATKOZÁSI PONTOK: 
TETŐ 

A tetőhéjalás cseréjével párhuzamo-
san, a meglévő ácsszerkezetre ráépítve 
alakulhat ki az utcai oromzat táji jelleget 
tükröző tetőformája. A toldott tornác te-
tőszerkezete a falazatra és különböző (fa, 
tégla, kő) anyagú pillérekre támaszkod-
hat, lapos fémlemez vagy enyhehajlású 
cserépfedéssel. 

 
HOMLOKZATKÉPZÉS, NYÍLÁSZÁ-
RÓK

A felújítás, a szimpla hőszigetelésen 
túl, jó alkalom a homlokzat újragondo-
lására. Javasolt a természetes, szépen 
öregedő anyagok és a földszínek haszná-
lata. A nyílászárók cseréje esetén lehető-
ség nyílik új ablakosztás kialakítására. 
Az utólag felszerelt fehér redőnytokok 
beszerelése helyett vegyük számításba a 
rejtett szerkezetek vagy a praktikus és az 
épületnek egyedi karaktert adó zsalugá-
terek elhelyezésének lehetőségét! 

LÁBAZAT
Hagyományosan a ház alja mindig 

nehéz, sötétebb tónusú, mint a falazat. 
Anyaga helyi kő, tégla, vagy vakolt-fes-
tett. A hőszigetelés kialakítása miatt ez 
az eredeti, a helyre jellemző anyag sok-
szor eltűnik. Lehetőség szerint javasolt a 
lábazat eredeti anyagból való újraépítése. 
Kerülendők a ragasztott, csempeszerű 
utánzatok. 

 TERJENGŐS TÖMEGŰ HÁZAK 
ÁTALAKÍTÁSA

A nyolcvanas évek tipikus, terjengős 
tömegű, széles fesztávú családi házát 
több esetben szeretnék átalakítani, kor-
szerűsíteni tulajdonosaik. Bármekkora is 
legyen a beavatkozás, jó alkalom a tele-
pülésképi szempontból is meghatározó 
„ráncfelvarrásra” és az értéknövelésre.

1. A legkisebb beavatkozási szint 
rendszerint csak a homlokzatokat, 
és a héjazat cseréjét érin  . 

 A héjazat (általában palafedés) cse-
réje esetén lehetőleg természetes színű 
égetett agyagcserepet használjunk. A 
technológia fejlődése okán ma már ez a 
legmagasabb elvárásoknak is megfelelő, 
időtálló ez a héjazat, mely a kilátópontok-
ról egységes összképet ad a településnek.

 A szimpla hőszigetelésen túl, jó al-
kalom a homlokzat újragondolására. 
Javasolt a természetes, szépen öregedő 
anyagok és a földszínek használata. A 
vakolatugrások és a színváltások alkal-
mazásával optikailag csökkenthetjük az 
eredeti méreteket. Kerüljük a beltérbe 
való hungarocell stukkók alkalmazását 
a homlokzaton sarokarmírozás vagy 

Hurrá, építkezünk!
Részletek a Településképi Arcula   Kézikönyvből  8. 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

A cserépfedés, az egyszerű nyíláskeretezé-
sek, vakolatdíszek, a megemelt lábazat, a 
magasságot op kailag csökkentő vakolat 

és színjáték, a meleg föld színek valamint a termé-
szetes anyagok használata látványosan változtatja 
meg az épület jellegét

Kerüljük a har-
sány színeket, 
a hungarocell 
stukkókat és az 

előregyárto  farago  
fa korlátléceket, melyek 
túl könnyedek a lépték-
hez
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Az egyes településekre vonatkozó arculati 
kézikönyvek után, jövő év tavaszára ké-
szül el a Pilis térség arculati kézikönyve. 
A kiadvány tervezetének összeállítása a 
szakmai konzultáció mellett széleskörű 
társadalmi bevonással történik. Ennek 
keretében a nyár folyamán a szerzők a 
szakma részére munkaindító megbeszé-
léseket, a lakosság számára pedig tájé-
koztató fórumokat rendeztek Piliscsabán, 
Budakalászon, valamint Kesztölcön. Va-
lamennyi helyszínen a munka sikerét 
nagyban elősegítő javaslatok hangzottak 
el az érdeklődők részéről. A beszélgetés-

hez jó alapot szolgáltatott a kézikönyvhöz 
kapcsolódó kérdőív. Legtöbben a tájkép, 
a hagyományos beépítés és a közterület 
fontos szerepét emelték ki, különös te-
kintettel a fasorokra.
Budakalász 2016-ban máig élő térségi 
összefogást hívott életre a Pilisi Építé-
szeti Útmutató összeállítása érdekében. 
Kezdeményezéséhez 23 pilisi település 
csatlakozott. Közös üggyé vált egy olyan 
hiánypótló építészeti útmutató meg-
valósítása, mely az építészeti értékek 
megőrzése mellett sillabuszként szolgált 
volna az építeni, felújítani szándékozók-
nak. Időközben az építészeti útmutatók 
ügye kormányzati szintre emelkedett, 
minden településre Települési Arculati 
Kézikönyv, ún. TAK készült 2017 de-
cemberéig. A Pilisi összefogás azonban 
TAK-ok megszületésével sem szűnt meg. 
A budakalászi kézikönyv szerzőcsapata 
(DNS-Műterem és DZone Studio Kft. 
konzorciuma), nyertes pályázóként a 
pilisi térségre vonatkozó ÉTAK-ban fog-

lalhatja össze a 2016-ban közösen meg-
kezdett munkát.
A térségi kiadvány nagy jelentőségű a 
Pilis egyediségét adó értékek, jellemzők 
és összefüggések feltérképezése, régió 
szintű bemutatása és a településeket ösz-
szefűző régiós összefüggések felismerése. 
A Lechner Nonprofi t Kft. megbízásából, 
a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00037 
azonosító számú projekt keretében ösz-
szeállítandó ÉTAK jelentősége nem 
csekély: iránytű lehet például a döntések-
ben összegző, a térség esszenciáját adó 
munka, melyben nagy hangsúlyt kap a 
táj, mint a fejlesztések befogadó közege, a 
külterületek valamint a közterület, mint 
a legfontosabb arculati összefogó elem. 
A kézikönyv tervezetét novemberben 
bocsátják véleményezésre, részleteiről a 
helyi önkormányzat honlapján, valamint 
a Pilisi Arculati Kézikönyv közösségi ol-
dalon lehet majd tájékozódni. A szerzők 
a véleményezés során is számítanak a la-
kosság aktív részvételére. 

Gondolkodjunk közösen házunk tájáról és tájunk házáról!
Építésze   Tájegységi Arcula   Kézikönyv készül

ablakkeretezés gyanánt. Időtálóbb és 
egységesebb hatás érhető el fi nom vako-
latugrásokkal, párkányokkal.

 A nyílászárók cseréje esetén lehető-
ség nyílik új ablakosztás kialakítására. 
Az utólag felszerelt fehér redőnytokok 
beszerelése helyett vegyük számításba a 
rejtett szerkezetek vagy a praktikus és az 
épületnek egyedi karaktert adó zsalugá-
terek elhelyezésének lehetőségét!

 Hagyományosan a ház alja mindig 
nehéz, sötétebb tónusú, mint a falazat. 
Anyaga helyi kő, tégla, vagy vakolt-fes-
tett. Lehetőség szerint javasolt a lábazat 
eredeti anyagból való újraépítése, mely 
a hőszigetelés mellett is lehetséges. Ke-
rülendők a ragasztott, csempeszerű kőu-
tánzatok.

 Szenteljünk fi gyelmet az erkélykor-
látok kialakítására, mely nagyban be-
folyásolja házunk arcát. Nem előnyös a 
léptékhez képest túl könnyed kovácsolt-
szerkezetek, vagy az előregyártott, fara-
gott fa elemek alkalmazása.

2. Egy következő beavatkozási szint 
az átmene   terek (fede   terasz, ve-
randa, tornác, szélfogó) építése, a 
tetőtér hasznosítása. E házak alap-
területe tökéletesen alkalmas két 
generáció együ  élésére. Ez esetben 
külön fi gyelmet érdemel a külső 
lépcső kialakítása.  

 A fedett külső lépcső lágyítja a töme-
get.

 A hozzáépítések esetében azonos 
anyaghasználatban gondolkodjunk, ke-
rüljük az ideiglenes szerkezeteket (poli-
karbonát, osb lap).

3. A legnagyobb beavatkozás a tető 
teljes szerkezetének átalakítása, új 
homlokza   nyílásrendszer kialakí-
tása. 

 Adott esetben lehetőség van a tető 
átfordítására (a szélesebb homlokzattal 
párhuzamos gerinccel), és a hajlásszög 
finomítására. Az így kialakuló keske-
nyebb fesztávú oromzat léptékében kel-
lemesebb, a hely karakteréhez igazodó, 
egyedi arcot ad az épületnek.

 Lehetőség nyílik a tömeget tagoló bő-
vítmények, átmeneti terek építésére.

 A homlokzatokon új helyre kerülhet-
nek az új arányú és osztású nyílászárók.
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Közösségi élet

Még alig fejeződött be a szüreti fel-
vonulás, máris következett a az újabb 
nagyszabású városi rendezvény, ahol 
azonban a sporté volt a főszerep.

Az őszi nap idén a korábbiaknál 
többeket csábított részvételre a csa-

ládi kerékpárversenyen. Míg tavaly 
a rossz idő miatt csak 196-an mérték 
össze itt erejüket, idén rekordszámú 
400 résztvevő versenyzett. A spor-
tos résztvevőket rendezett, könnyen 
járható környezet fogadta a teljes út-

vonalon az Önkormányzati zöldkar-
bantartók több napos munkájának 
köszönhetően. Az eseményt a Műve-
lődési Ház munkatársai szervezték és 
Önkormányzati Rendészek, rendőr-
járőrök biztosították.

Az indulók több kategóriában re-
gisztrálhattak, egyénileg vagy család-
dal, kor és nem szerint. A legidősebb 
résztvevő 79, a legifjabb 3 évesen vá-
gott neki a távnak. A rajtnál Dömötör 
Katalin testnevelőtanár bíztatta az 
indulókat és hívta fel a várható ve-
szélyekre a fi gyelmet. Kisebb tüleke-
dés után lendületesen indultak meg 
hangos csengőszóval a csapatok. A 
legkisebbek számára a teljes 14 kilo-
méteres táv helyett idén is a rövidített, 
6,5 kilométeres Mini Tour útvonal 
állt rendelkezésre, így ők a Duna-part 
helyett a tó mellett haladva érhettek 

Rekord részétel a Tour de Kalászon
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célba. Először fordult elő, hogy itt 
néhányan eltévedtek, ám a fair play 
kategóriában őket is díjazták.

Láthattunk fekvőbiciklit, volt 
spontán résztvevő papucsban, elő-
fordult defekt és egy kislány lánca is 
leesett. A legtöbben azonban mégis 
kifulladva, kiizzadva, büszkén értek a 
célba. A dobogósoknak Rogán László 
polgármester személyesen gratulált 
és osztotta ki a megérdemelt díjakat 
és érmeket. A nyeremény póló egye-
dileg készített grafi káját idén Külüs 
László festőművész tervezte.

Köszönjük mindenkinek a lelkes 
részvételt és gratulálunk a helyezet-
teknek!

Hajrá sportos Budakalász!

TOUR DE KALÁSZ EREDMÉNYEK
2018. SZEPTEMBER 16.  BUDAKALÁSZ
Kategória Nem Fő
TOUR DE KALÁSZ
Családi 148 fő/58 család
Mini TOUR 66 fő/33 család
Gyermek 
(6-12 év)

Lány 34
Fiú 22

Serdülő 
(13-18 év)

Lány 9
Fiú 26

Felnő   
(19-54 év)

Nő 26
Férfi 48

Senior 55 
év fele  

Női 8
Férfi 13

Összesen: 400
Kategória Nem Helyezés Név

Családi
I. Pásztor család
II. Békási család
III. Benedek család

Mini TOUR
I. Fekete Nóra
II. Szeles Vilmos
III. Jáki Márton

Gyermek 
6-12 év

Lány I. Bokory Borbála
II. Schieszl Hanna
III. Horváth Luca

Fiú I. Marekkel Botond
II. Sándor Miklós
III. Bőr Balázs

Serdülő 
13-18 év

Lány I. Paulovits Virág
II. Nagy Vivien
III. Lőrincz Emma

Fiú I. Barna Zoltán
II. Berentei Tibor, Fekete Balázs
III. Lambert Olivér

Felnő   
19-54 év

Nő I. Lazanyi Kovács Rita
II. Stumpfelné Gulyás Erzsébet
III. Kovácsné Izsák Beatrix

Férfi I. Várszegi Gábor
II. Szekeres Szabolcs
III. Kiss György

Senior 
55 év 
fele  

Női I. Juhász Teréz
II. Flórea Gabriella
III. Jóka Márta

Férfi I. Varsányi Zoltán
II. Faggyas Sándor
III. Winkler Tamás

Fair Play

Női Németh Sára
Varsányi Orsolya
Staudhamer Barbara
Szalatkay Judit

XVI. Tour de Kalász 

20
18



Szoknyák pörögtek, hangszerek 
csillogtak, paták dobbantak, poha-
rak csendültek az őszi napsütésben. 

Budakalász legnagyobb hagyományú 
rendezvénye ez évben is színes for-
gataggal várta az érdeklődőket. Az 

idén 31. alkalommal szervezett Szü-
reti Felvonuláson a város több állo-
másán haladt végig a szüreti menet. 
Az ünnep arra emlékeztet, hogy 
Budakalászon a középkortól nagy 
hagyománya volt a szőlő- és borter-
melésnek. Mostanra ez már nem jel-
lemző a vidékre, de a közelmúltból 
eredő felvonulásra máig szívesen 
járnak minden ősszel a városlakók. 
A menet idén is a Művelődési Házból 
indult és a Városháza, Szerb temp-
lom, Schieszl Borház és Gól büfé állo-
másokon haladt végig. A rendezvény 
vendéglátói minden évben kitesz-
nek magukért. Bort, mustot, üdítőt, 
pogácsát és zsíroskenyeret kínáltak 
bőségesen mindenhol a vonulásban 
megfáradt résztvevőknek. A menetet 
lovasok, lovaskocsik vezették, a ko-
csikon pedig néptáncosok és a Kamp 

Szüre   felvonulás

Közösségi élet



Kapelle fúvószenekar tagjai utaztak. 
A fúvósok útközben gondoskodtak a 
hangulatról, a táncosok pedig az ál-
lomásokon csináltak kedvet a mula-
táshoz. A lelkes menet pedig vidám 
gyerekekből, felnőttekből, idősek-
ből állt, akik gyalogosan, kismotor-
ral vagy biciklin követték a lóerővel 
haladókat. Ez alkalommal a négy 
kilométeres út végén csülköspacal, 
székelykáposzta és gulyás várta a 
résztvevőket a Művelődési Ház ud-
varán. Az ízletes ételek után tele 
gyomrok és üres kondérok maradtak 
csak. Akiknek pedig még ezek után 
is maradt energiája, azoknak a Party 
Dance Band húzta a talpalávalót késő 
estig.



OKTÓBERI PROGRAMOK

ISMERETTERJESZTÉS

Október 27. 14:00 óra
Szent Korona délutánok  
a Szent Korona Szabadegyetem 
szervezésében

 

ZENE, ÉNEK, KONCERT

Október 11. 13:00 óra
Filharmónia koncert  
gyerekeknek – zenés  
ismerkedés a jazz zenével,  
kalauzol a JazzFormers zenekar

 

Október 11.
Jótékonysági koncert a 
Budakalászi Egészségklub 
javára

 

TÁNC, MOZGÁS

Október 12. 17:00 óra
Aprók Tánca

Október 12. 19:00 óra
Cigány Folkkocsma a Kale 
Lulugyi zenekarral

 

Október 19-20.
IV. Budakalászi Tánctalálkozó

 
Program:
2018. október 19. péntek:  

2018. október 20. szombat: 
 

-

 

 

 

Október 25-27.
KALÁSZI KORTÁRS  
TÁNCTALÁLKOZÓ
2018. október 25. csütörtök  

Kós Károly
Művelődési Ház
és Könyvtár

2018. október 26. péntek  

 

2018. október 27. szombat  

 

 



 
 

 
 

 
 

EGYÉB

Október 23. 17:00 óra
Megemlékezés az 1956-os 
Forradalom és Szabadságharc 

 
 

 

 

 

 

 

Október 30. kedd 19:00 óra
Kós Pódium sorozat:  
Élet.Történetek.Hu 

 

November 3. 19:00 óra
RockHáz: Vazul Vére rockopera 
– akusztikus koncert és  

November 8. 17:00 óra

November 9. 17:00 óra
Jótékonysági Márton Napi 
Vigadalom

akusztik

November 9. 18:00 óra
Borklub

 

 
 

November 10. 08:00-12:00 óra

 

November 10.
Szerb FolkFeszt

November 11. 11:00-18:00 óra
Trianon emléknap

November 16. 18:00 óra
Lélekbúvár sorozat: Müller 
Péter a „Képzelet hatalma” 

November 16.  
18:00-20:00 óra

 

 
 

 

November 16. 20:00-21.30
 

VARJÚTÁR KÖNYVTÁR 

:

+36 (26) 401-069 
www.facebook.com/varjutar

www.koskarolymh.hu

Nyitva tartás:
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Elkészültek a vidám őszi színekben 
játszó dekorációs alkotások a Svábház-
ban. Az ide látogatók és a Budai úti 
járókelők egyaránt gyönyörködhetnek 
bennük az udvarra pillantva.

A német nemzetiségi nyelvoktató 
Kalász Suli diákjai rendszeres, vissza-
térő látogatói a háznak. Tematikus nap 

keretében a 3., 4., 5. évfo-
lyam német népismeret 
foglalkozását tartották itt. 
A pedagógusok munkáját 
Wagnerné Klupp Katalin, a 
Német Nemzetiségi Egye-
sület elnöke is segítette. 

A diákok feladatlapok-
kal vonultak végig az ál-
lomásokon és a Svábház 
helyiségeit, tárgyait fedez-
ték fel – tudtuk meg Giay 
Anikó némettanárnőtől.

A feladatok teljesítése 
után a nyári konyhában kakaós csiga 
és szörp várta a gyerekeket a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat jóvoltá-
ból. A délelőtt eseményeit kézműves-
kedéssel zárták. A gyerekek kukoricát 
fosztottak, morzsoltak, csutkababát és 
csuhéjvirágot készítettek.

Rendhagyó németóra a Svábházban

Közélet

Nachrichten / Hírek
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A Budai úti Vasbolt az elmúlt három 
évtized alatt mára fogalommá nőtte ki ma-
gát. Köszönhető mindez a Lipták házas-
párnak, hiszen Lajos és Zsuzsi rendkívüli 
energiákkal, kiforrott kereskedői vénával 
megáldva szolgálta ki az ide belépőket. 
Talán nem volt még olyan igény, amelyet 
ne tudtak volna kiszolgálni. A boltban a 
kellemes rendezetlenség ellenére Lajosék 
bármit azonnal megtaláltak, legyen az 
100-as szög, borászati tömlő, vagy pero-
noszpóra permetszer. Ide belépve a vásár-
ló problémáit azonnal orvosolták, legegye-
dibb szükségét is ellátták. Ha valamit ritka 
módon mégsem tartottak, beszerezték. 
Legnagyobb erősségük mégis a személyes 
kapcsolat volt és a professzionális, egyén-
re szabott kiszolgálás. A város 2012-ben a 
„Budakalászért Emlékérem”-mel tüntette 
ki a Lipták házaspárt.

Idén novemberben azonban nyugdíj-

ba vonulnak Lajosék és átadják a bol-
tot az új bérlők számára. Az őket követő 
társaság kisebb felújítás után a korábbi 
árukészlettel dolgozik tovább, melyet az 
Önkormányzat írt elő számukra. Liptákék 
a váltásnál személyesen lesznek jelen és 
asszisztálnak, mindenben segítenek, hogy 
zökkenőmentes legyen az átállás.

 „Eljött ez is”– sóhajt Lipták Zsuzsi 
párás szemmel a patinás bolt hátsó raktá-
rának ajtófélfájához dőlve, a sietős vevők 
elől néhány szóra behúzódva. „30 éve va-
gyunk itt, az életünket jelentette ez a bolt. 
Reggeltől estig itt voltunk, azon túl pedig 
árut szereztünk be. Mindig igyekeztünk 
a mindennapi élethez szükséges legkü-
lönfélébb árukat beszerezni. A vevőkkel 
nagyon jó volt a viszony. Sokan keresnek 
meg, sajnálják, hogy elmegyünk, ez na-
gyon jólesik. Van olyan vevőnk, aki gye-
rekkora óta jár ide vásárolni. A gyerekek 

most is behúzzák a szülőket ide, hiszen itt 
mindig található valami érdekes.

Nehéz a búcsú, de szép, mert vágyom 
arra, hogy gond nélkül éljünk, szabadab-
ban. Hihetetlen számomra ez a lépés, ez 
tartott minket frissen. Most azonban új 
dolgok következnek, sokat szeretnénk 
kirándulni. Örülünk a váltásnak, szerin-
tünk továbbra is szükség van erre a bolt-
ra, hogy ne kelljen elmenni a multikhoz 
vagy más településre vásárolni. 

Köszönjük a vevők bizalmát, nélkülük 
nem ment volna! Ők adták a megélheté-
sünket, mi pedig boldogok voltunk, hogy 
értük dolgozhattunk. Hálásak vagyunk 
nekik!”

 
Elhunyt Kátai Ferenc

Budakalász ki-
vá ló helytörténé-
szét vesztette el. 
Kátai Ferenc szí-
vén viselte telepü-
lése sorsát, a falu 
múltját szenve-
délyesen kutatta. 

Béres Sándor „Szása”, barát és pálya-
társ idézi életútját, az ő búcsúgondo-
latait tolmácsoljuk.

„Feri 1949-ben született Karcagon. 
Történelem és régészet iránti érdeklő-
dése fiatal korától meghatározta éle-

tét. Budapestre költözése után számos 
jelentős ásatáson vett részt, dolgozott 
a Budai Vár és a Fonyódi Vár feltá-
rásain, ott volt a híres Herkules-Villa 
mozaikjának felfedezésekor is. Buda-
kalásziként történelemkutató szenve-
délye mit sem csökkent, 1977 tavaszán 
a Kálvária-dombon véletlen bolygatás 
után megtalálta az Árpád-kori teme-
tőt és elindította azt a kutatómunkát, 
melynek eredményeként előkerültek 
Budakalász középkori templomá-
nak maradványai. 1978-ban Kovács 
Györgynével beazonosították az első 
budakalászi őskőkori lelőhelyet. E 
két történet nyomán született meg az 
1994-ben megjelent „Megszólalnak 
a kövek” című könyve. Kutatómunka 

mellett a rendszerváltás éveiben szer-
kesztette a Kalász újságot, 2006-ig 
dolgozott a Művelődési Ház könyv-
tárában, 2012 és 2016 között szer-
kesztette és üzemeltette a Budakalász 
Értékei elektronikus folyóiratot. 2003 
augusztusában megkapta a Budaka-
lászért Emlékérem kitüntetést. Óriási 
lelkesedéssel vetette bele magát a Bu-
dakalász monográfia előkészítésébe és 
bár akkor nem jelent meg, mindvégig 
reménykedett befejezésében. Utolsó 
éveit nyugdíjasként a Jászságban, 
szülőhelyéhez közel töltötte, további 
terveinek megvalósítását korai eltá-
vozása szakította félbe.”

Nyugodjék békében!

P. Szabó Ernő
Városunk neves la-

kóját, ismert szemé-
lyiségét vesztette el. 
Hosszas betegség után 
hatvanhat éves korá-
ban elhunyt P. Szabó 
Ernő újságíró, művé-

szettörténész. Özvegye, Andor Katalin 
pedagógus és családja gyászolja. 

P. Szabó Ernő Szarvason született 
1952. augusztus 3-án. Újságírói pá-

lyája során írt a Hajdú-bihari Napló-
ba, a Pest megyei Hírlapba, a Magyar 
Ifjúságba, dolgozott a Budapest fo-
lyóiratnál, a Nők Lapjánál. Négy évig 
vezette az Új Magyarország kulturális 
rovatát, 1995-től publikált a Magyar 
Nemzetben. Ugyancsak 1991, a lap in-
dulása óta az Új Művészet főmunka-
társa, szerkesztője, majd vezető szer-
kesztője volt.

Kismonográfiát írt Móder Rezső 
szobrászművészről, Haris László és 
Tóth György fotóművészekről, Polgár 

Rózsa textilművészről, életútinter-
jú-kötetet publikált Mengyán András 
képzőművész és Ingo Glass szobrász-
művész pályájáról.

Egy kicsi együtt repülés címmel je-
lent meg 2014-ben a kortárs magyar 
művészettel foglalkozó interjúköte-
te, 2015-ben Férfi, esőben, 2017-ben 
A megsemmisített labirintus címmel 
látott napvilágot cikkeiből, tanulmá-
nyaiból készült válogatás.

Nyugodjék békében!

Közélet

30 év után búcsúznak Liptákék 
a vasboltjuktól

Gyász



Iskolai hírek

 KALÁSZ SULI

Sulizsák 
Iskolánk regisztrált a Sulizsák Prog-

ramba: ruhát gyűjtöttünk rászorulók ré-
szére, újra felhasználásra.

Összesen 211 zsákot töltöttünk meg és 
1320 kg ruhát sikerült szeptember 24-én 
elszállíttatni. A gyűjtésből befolyó összeg 
a Kalászi Iskoláért Alapítványt támogatja 
majd.

Köszönet a szülői együttműködésért, 
adományokért! Külön köszönet a Védőnői 
illetve a Családsegítő Szolgálatnak, hiszen 
ők is sok, súlyos ruhacsomaggal hozzájárul-
tak a Program sikeréhez!

Diákönkormányzati képvi-
selők avatása

Iskolánk felső tagozatán évek óta aktívan 
működik a diákönkormányzat, melynek ve-
zetőjét és képviselőit minden szeptember-
ben az osztályok választják meg. Ekkor 
rendezzük meg a diákfórumot is, ahol a 

Óvodai hírekÓvodai hírek

 NYITNIKÉK ÓVODA

A Nyitnikék Óvoda hagyományos ala-
pítványi rendezvényét, a Szüreti Mulatsá-
got szeptember 20-án délután rendeztük. 
Az időjárás kegyes volt hozzánk, így gyö-
nyörű napsütéses időben fogadhattuk a 
kisgyermekes családokat az óvoda Po-
mázi úti udvarán. 

A mulatságot lázas előkészületek 
előzték meg. Minden csoport dolgozói 
készültek díszítéssel, madárijesztőkkel, 
őszi kompozíciókkal és tevékenységekkel 
a gyerekek számára, mert idén is szeret-
tük volna színessé tenni a programot és 
persze az ovit is. Délutánra a hangulato-
san feldíszített óvoda várta a sorban ér-
kező vendégeket, amiben óriási segítséget 
nyújtott Bodó Éva anyuka. Neki ezúton is 
szeretnénk megköszönni hozzájárulását a 
csodás dekorációhoz.

Napsütés, hangulatos helyszín, ros-
kadásig pakolt büféasztal (hála a kedves 
szülőknek és nagyszülőknek), a hangszó-
rókból áradó vidám muzsika (amiért szin-
tén óriási köszönet). A sok vidám játékot 

és kézműves foglalkozást az óvónénik és 
a dadus nénik biztosították a kicsiknek. 

Az udvar minden négyzetmétere rejte-
getett valamilyen érdekes programot. 

Az asztaloknál lehetett nyomdázni, fes-
teni, ragasztgatni, emellett volt diósöprés, 
akadálypálya, célbadobás és működött a 
nagy csúszda is, szóval minden adott volt 
a sikerhez. 

Persze a must préselése és kóstolása 
sem maradhatott el, ehhez a családok 
a szőlőt biztosították, a két karbantartó 
pedig a gyümölcsöt préselte folyamato-

san. A hab a tortán pedig a rendezvény 
lezárásaként tartott táncház volt, ahol 
Bucsánszki Bea óvónéni táncoltatta meg 
alaposan a sokaságot. Azt hiszem min-
denki fáradtan, de elégedetten és jó ér-
zéssel mehetett haza.

Találkozunk jövőre is!
Mayer Adrien óvónéni

Mint amikor a mese hatására mege-
levenedik sok-sok játék a gyerekek kép-
zeletében, úgy vettek részt az ovisok a 
családi szombaton. A foglalatosságok 
során a gyerekek különböző mesék közül 
választhattak, így bejárták a szóló sző-
lős királylány útját, akit taligában visz a 
disznó. Vagy Sün Balázzsal építhettek 
kalyibát, aki “falevélből ágyat vetett”.
Az esőkedvelőknek sem kellett panasz-

kodniuk, mert a gomba alól jól lehetett 
kukucskálni, még a róka elől is elbújhat-
tak. Mindeközben a gyümölcsszállítók is 
serénykedtek és folyt a szőlőlé a présből, 
hogy az őszi hangulat is velünk legyen. Ez 
volt a mi őszi mulatságunk 2018-ban.

Bakos Gergő – Vidra csoport

Szüre   Mulatság

 SZENTISTVÁNTELEPI ISKOLA

A Budakalászi Hírmondó olvasói az 
előző lapszámban már olvashattak arról, 
hogy a tanév kezdetére végre sikerült bir-
tokba vennünk a tanterembővítés során 
kialakított új épületrészt, illetve arról is szó 
esett, hogy az udvari épületünk vizesblokk 
rekonstrukciójának első ütemét is meg 
tudtuk valósítani. Ezúttal az utóbbi beruhá-
zást, illetve az épülettel kapcsolatos további 
terveinket szeretnénk bemutatni. 

Az iskolai berkekben egyszerűen csak 
„lapostetős épületként” emlegetett épület-
ben három tanterem található, amelyben 
korábban akár kilencven gyermek elhe-
lyezését kellett megoldanunk. A túlzsúfolt 
épületben a három osztálynak egyetlen, két 
fülkét magában foglaló koedukált mosdó 
állt rendelkezésére. Hosszú idő után idén 
nyáron a Váci Tankerületi Központ fi nan-
szírozásával sikerült egy teljesen új mosdót 
kialakítani, a következő fél évben pedig a 
már meglévő, korábban is használt vizes-
blokkot tervezzük teljes körűen felújítani. 

A WC-k felújítása jelentős mértékben 
javította az udvari épület komfortfokát, 
emellett sikerült megszüntetnünk a zsú-
foltságot is azáltal, hogy ebben a tanévben 
két kisebb létszámú osztály és egy idegen 

 TELEPI ÓVODA

Mulatság az óvodában
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képviselők és a polgármesterjelölt is be-
mutatkozik. Ezután a felvetett ötletekre és 
problémákra iskolánk igazgatója, Végh At-
tila válaszolt a diákoknak.

Az ünnepélyes avatásra a felső tagozatos 
diákok előtt szeptember 26-án került sor, 
melyen részt vett Budakalász Város polgár-
mestere, Rogán László is, aki felolvasta az 
eskü szövegét.

Jó munkát kívánunk nekik!

Főzőverseny

Szeptember 29-én pénteken ismét 
megrendezésre került hagyományos főző-
versenyünk, ahol szülők, diákok, tanárok 
nagy lelkesedéssel készítették el az ízletes 
ételeiket. Az idei évben is változatos falatok 
kerültek az asztalokra, különböző nemzetek 
konyháit ismerhették meg a Kalász Suliba 
látogatók. 

A zsűrinek sem volt könnyű feladata, 
mert tizenegy felső tagozatos osztály menü-
jét kellett végigkóstolnia. A nehezen meg-
hozott döntésük alapján az arany fakanál 
díjat idén az 5. c osztály nyerte el.

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

Túra Pisznicére

A Gerecse-hegységben található Piszni-
ce-hegyre 2018. szeptember 15-én tettünk 
kirándulást. Kovács László földrajz tanár 
vezetésével 19 gyermek vett részt a túrán. 
Az év nagy részén természetvédelmi okok-
ból lezárt fokozottan védett Pisznicére men-
tünk, ami Süttő településtől délre található.

Láttunk kanyont, régi kőbányát, ahol 
kb. 150 millió éves ammonitesz fosszíliákat, 
kalcit ásványokat és tűzköveket is gyűjthet-
tünk. Vándorsólymoktól a vargánya gom-
báig sok élőlénnyel találkoztunk, levedlett 
siklóbőrt és madártollakat is találtunk. A 
Gerecse szentélyének is nevezett Pisznicén 
csodálatos kilátásban gyönyörködhettünk 
(50 km-re is ellátunk a gerincről) csodála-
tos nyárias napsütésben. Útközben szedret 
ettünk álomszerű erdei utunk során, még 
a rómaiak kőszállító kocsikerék nyomait is 
megtaláltuk. Októberben visszatérünk ide!

Svábház Projektnap 2018
Idén szeptember 14-én rendeztük meg a 

Svábház-projektet. Wágnerné Katika néni 
és segítői kedvesen fogadtak minket. Idén 
is a 3., 4.és 5. évfolyam német nemzetiségi 
nyelvet tanuló kisdiákjai fedezhették fel a 
gyönyörű tájházat. Állomásokon haladva 
töltötték ki a némettanáraik által össze-

állított feladatlapokat, majd jutalomként 
fi nom sütit és teát kaptak.

Kipróbálhatták a kukoricamorzsolást, és 
babát is készítettek. Remek élmény volt a 
gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Kö-
szönjük szépen!

A németes munkaközösség

A szuperhősök köztünk élnek

Szeptember 21-én rendeztük az alsó ta-
gozat számára a hősök akadályversenyét. 
A gyerekek több állomáson bizonyíthatták 
ügyességüket. Kirakózhattak, memóriakár-
tyák segítségével fedezhették fel a szuper-
hősök különleges képességeit.

Ügyeskedhettek és fűzfakarikával célba 
dobhattak. Ezeken kívül zsákbadobás, 
labda célbagurítás, mocsárjárás kis lépe-
gető és sítalp segítségével, valamint kötött 
szemmel tárgykeresés volt a feladat.

nyelvi szaktanterem kapott helyet a falak 
között. Terveink szerint a következő hetek-
ben sikerül a szaktantermet projektorral és 
laptopokkal is felszerelni.

Vénasszonyok és felső tago-
zatosok nyara a Balaton-felvi-
déken

Idén ötödik alkalommal pályáztunk há-
romnapos őszi kirándulásra felső tagozatos 
diákjainknak. Nyertes pályázatunknak és az 
Erzsébet-programnak köszönhetően a felső 
tagozat közel kétszázötven tanulója jelképes 
összegért kapott szállást, napi ötszöri étkezést 
és egy szép élményt a Balaton-felvidéken. Az 
egykori Úttörőváros területén kialakított 
Erzsébet-táborban elszállásolt osztályok a 
hosszú nyári szünet és az évkezdés után a 
Balaton-felvidéken hangolódhattak ismét 
egymásra. A tábor területén szervezett prog-
ramok mellett a környék megismerésére is 
volt lehetőség. Az elmúlt években visszatérő 
úticélja, a Hegyestű Geológiai Bemutatóhely 
után idén a balatoncsicsói Balázs-templomot 
keresték fel túrázó kedvű diákjaink. 

Két napot tölthettünk Kahl am Ma-
in-ban, zeneiskolai növendékek és taná-
rok. Budakalász testvérvárosában, a két 
település testvérvárosi kapcsolatának 

20. jubileuma alkalmából. Az ünnepi 
koncerten előbb önálló műsort adtunk, 
majd a kahl-i fúvószenekarral közösen is 
játszottunk néhány számot. A hegedűsö-
ket Baksa Petra, Kajtor Erzsébet, Kere-
kes Borbála, Kéri János, a furulyásokat 

Kovács Miklós, Terényi Sára és Gergő, 
a népi énekeseket Halmali Réka képvi-
selte. Tanáraink, Dankovics Valéria és 
Hermeszné Uracs Mónika a zongorakí-
séretet, Dömény Krisztián tanár úr pedig 
a citerakíséretet biztosította. Kedves 
családoknál laktunk és jártunk a Hes-
senpark skanzenben, Frankfurt belváro-
sában és a csodálatos fekvésű Engelberg 
kolostorban. A hosszú oda-vissza úton 
sokat énekeltünk a busz teljes közönsé-
gét bevonva. Köszönjük a felkészítést Ta-
kácsné Nagy Gabriella, Almásiné Keszler 
Krisztina, Reikort Ildikó és Papp Ágnes 
kolléganőinknek, Kovácsné Izsák Beat-
rix anyukának a sok segítséget, valamint 
az Önkormányzatnak, hogy meghívtak 
bennünket, nagyon jól éreztük magun-
kat! 

Hermeszné Uracs Mónka

Zeneiskolai hírek
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„Mióta az eszemet tudom, 
sportolok.”

Vendégünk Boros Júlia, a világ- és Európa-bajnok masters női vízilabda válogato   csapatkapitánya

 Mióta sportolsz? Kislányként mi 
szerettél volna lenni?    

Mióta az eszemet tudom, sportolok. 
Mindig vonzódtam a vízi sportokhoz, 
úszó szerettem volna lenni. Balatoni nya-
ralásainknál alig lehetett kihúzni a vízből, 
igazi vízicsibe voltam. Később többször 
átúsztam a Balatont, mindenütt ott vol-
tam, ahol átúszást szerveztek. Az úszás-
hoz viszont rendszeres edzés és jó edző, 
egyesület szükséges. Édesapám munká-
jánál fogva négy-öt évente új helyre, új 
országba költöztünk, így erről szó sem 
lehetett.    

 Hogyan találtál rá a vízilabdára, 
erre a nők körében kevésbé nép-
szerű sportra?  

Az első osztályban játszottam, ahol 
klub szinten mindent megnyertünk. Kö-
szönöm edzőimnek, csapattársnőimnek 
és klubjaimnak a rengeteg energiát, türel-
met. Részben ennek köszönhetem, hogy 
a Testnevelési Egyetemen tanultam to-
vább, ahol jelenleg vízilabda mesteredzői 
képzésben veszek részt. Összesen ketten 
vagyunk nők ebben a válogatott olimpiko-
nokból álló évfolyamban. Talán ezekből is 
kiderül, hogy milyen szoros a kötődésem 
ehhez a sportághoz. 

 Kikből áll a bajnok csapat?     
A csapat tagjainak többsége – hozzám 

hasonlóan – gyermekét nevelő édesanya, 
akik családanyai kötelezettségeik teljesí-
tése mellett már nagyon vágytak valami-
lyen egyéb aktivitásra is. Mindenkinek 
hiányzott a sportmúltja, hisz aki sportolt, 
nehezen tud kilépni ebből az életből és 
mindig ott marad ez az űr. A többségnek 
volt kedve hozzá, annak ellenére, hogy 
ez a sport is rengeteg időt, erőbedobást, 
otthoni munkamegosztást, türelmet és 
kitartást igényel. Világéletemben örök-
mozgó, aktív szervező voltam, a Testneve-
lési Egyetemen kívül elvégeztem Svájcban 
egy szálloda- és vendéglátóipari főisko-
lát, illetve most még a Milton Friedman 
Sportlétesítmény-menedzser képzésen 
is részt veszek. Így elkezdtem építeni a 
masters csapatot, ám az induláskor nem 
gondoltam, hogy ez ennyire sok szervezést 

és rábeszélő készséget, fantáziát és ötlet-
gazdaságot igényel. 

 Milyen támogatást kaptatok a 
felkészüléshez?   

El lehet képzelni, hogy milyen nehéz 
összekalapozni egy ilyen csapat összeál-
lításához, megfelelő "felöltöztetéséhez", 
a medencék bérléséhez, utazáshoz, neve-
zéshez és szálláshoz szükséges pénzt. Sze-
rencsére a jelenlegi sportbarát politikai 
légkörben senkinek nem kellett elmagya-
rázni, miért jó, ha támogatja tevékeny-
ségünket. Ez is egy kicsit olyan, mint 
az első millió összeszedése, utána már 
könnyebb. A világbajnokság megnyerése 
után már mindenki láthatta, hogy nem 
kidobott pénz a támogatás. Itt szeretném 
külön megköszönni Budakalász Város 
Önkormányzatának, a KLING Kft-nek, 
a YORDO Kft-nek, a TRUTH Kft-nek, a 
Scitec Nutritionnak, a DF57 Kft-nek, il-
letve a tavalyi támogatóinknak is (Alak-
reform, Update) a támogatást, amelyre 
továbbra is számítunk. Külön szeretnénk 
köszönetet mondani a Budakalászi SC-
nek, akiknek színeiben elérhettük ezeket 
a fantasztikus eredményeket. Jövőre a 
világbajnokság Dél-Koreában lesz, ahová 
már elutazni és néhány napot eltölteni is 
komoly kiadást jelent, illetve komoly ki-
hívás lesz, hiszen a címvédés mindig ne-
hezebb feladat, nagyobb teher, mint aki 
„szűzen” nyer egy világeseményt. Ennél a 
versenynél számítunk az állami támoga-
tásra is. 

 Tavaly hazai pályán világbaj-
nok lett a csapatod, idén nyáron 
pedig Szlovéniában EB-t nyertetek. 
Számítottatok ilyen komoly ered-
ményre? Erős volt a mezőny?   

Annak ellenére, hogy a csapatunk 
többsége csupa egykori profi  játékosból, 
olimpikonból, világ-, és Európa-baj-
nokból áll (jómagam, Brávik Fruzsina, 
Brezovai Dorottya, Drávucz Rita, Fe-
nyvesi-Kisteleki Orsolya, Györe Anett, 
Ipacs Barbara, Németh Edit,Pelle Anikó, 
Szentkereszti Gabriella, Szremkó Kriszta, 
Varga Kriszta, Vargáné-Gazdag Erika, 
Zsámbok Lilli/ a tavalyi csapatban még 

Stiebel Mercédesz, Kis-Primász Ágnes, 
Rédei Kata, Grubel Laura, Papp Tímea, 
Győri Eszter, Szalkay Orsolya, és a Mes-
ter edző Györe Lajos), kezdetben inkább 
maga a tevékenység motivált bennünket, 
az eredményességre akkor még csak tá-
voli, halvány reményként gondoltunk. 
Már az is kisebb csodának számított, 
amikor először együtt vízbe szállhattunk 
és elkezdhettünk játszani. Szerencsére ez 
mindnyájunk számára olyan élményt és 
a régi emlékek visszatérését jelentette, 
hogy utána már tudtuk, ezt nem fogjuk 
abbahagyni. A versenytársak hasonlóan 
motivált egykori neves versenyzőkből áll-
tak, akik szintén győzni akartak. Izgalmas 
dolog a medencében újra összetalálkozni 
egykori neves olasz, amerikai, dél-szláv és 
orosz pólós hölgyekkel. 

 Mivel foglalkozol a civil életben? 
Magánéletedről mit árulsz el? Mi-
lyen kötődésed van Budakalász-
hoz? 
Az élmény – a sikeres teljesítmény, a 
rengeteg fáradtság és kisebb-nagyobb 
nehézségek ellenére – rengeteg ener-
giát és feltöltődést ad, amire szükség 
van a mindennapi helytálláshoz. El se 
lehet képzelni, mit jelent egy háztartás 
ellátása, két óvodás korú gyermekem 
nevelése, vigyázásuk megszervezése és 
a mérkőzésekre való felkészülés össze-
hangolása, a munkáról nem is beszélve, 
hisz mindemellett a III. kerületi Torna 
és Vívó Egylet vízilabda szakosztályának 
technikai vezetőjeként dolgozom.  Hálás 
vagyok a páromnak, Lakatos Zoltánnak, 
akinek révén én is a varázslatos, élhető 
kis város, Budakalász lakója lettem. Ő, 
mint igazi „bennszülött” a városa iránti 
szerelmet próbálja átültetni belém is. Azt 
is nagyon köszönöm neki, illetve az összes 
csapattársam társának, hogy a munkájuk 
mellett segítik tevékenységünket és hoz-
zájárulnak eredményességünkhöz. 

A Magyarországon világbajnok, Szlovéniá-
ban EB bajnok csapat élén elhivatott fi atal 
hölgy áll. A siker titkáról és az odáig vezető 
kihívásokkal teli útról beszélgettünk a neves 
élsportolóval.
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2018. szeptember 15-én, kereken 13 évvel 
az Egészségklub megalakulása után fel-
avathattuk az Önkormányzat által hasz-
nálatra átadott, saját kezünk munkájával 
felújított és berendezett klub-házunkat a 
Szentendrei út 24. szám alatt. A klubház 
kisebb létszámú csoportok foglalkozásai-
nak képes helyet biztosítani. Szárazföldi 
és gyógytorna óráinkat, valamint vetítőt 
és hangosítást igénylő előadásainkat to-
vábbra is a Faluházban tartjuk. 
A jóga és meridián órák helyszínei még 
változhatnak. 

Az eddig meghirdetett új foglalko-
zások a klubházban: 

Kézműves órák (papír- és gyöngyfűzés, 
egyéb más kézimunka): hétfőn 14-18h. 
Társasjáték: minden páros héten, ked-
den 14-18h között.
Do-in öngyógyító mozgásgyakorla-
tok: kedden 16:30-tól.
Önismereti foglalkozások: szerdán 
14:30 - 16:30 között.
Számítógépen gyakorlás csütörtökön 
14:30-tól.
Bridzs-kör: pénteken 10h-tól.

A klubházban szervezett programjaink-
ra várunk mindenkit, aki vállalja, hogy 
legalább pártoló tagként csatlakozik az 
Egészségklubhoz.

KLUBNAPOK
Október 11. 17h Faluház – Ajtai Ma-
rika jótékonysági koncertje az egészség-
klub javára. 
Október 18. 17h Faluház – előadás: 
Bognár Ferenc Képességfejlesztő őstör-
ténet. 
Október 25. 17h KLUBNAP: születés-
naposok köszöntése. (A helyszínről külön 
értesítést küldünk)
November 8. 17h Faluház: Élet a ko-
lostorokban, könyvtárakban az Árpád há-
ziak korában. Dr. Faragó Eszter előadása. 
November 15. 17h Klubház: Egész-
ségfalatok. Vezeti Lontainé Hegymegi 
Erzsébet.

KIRÁNDULÁSOK
Október 10. szerda: Róka hegyi séta 

Találkozás: Hév Budakalász 8:46. Csil-
laghegyről gyalog kissé emelkedő úton a 
Rókahegyi kőbányáig, kb. 1,3 km. Ott egy 
körsétát teszünk (különleges szikla kép-

ződmények, szép kilátás), majd jövünk 
ugyanúgy vissza. 

Október 24. szerda: Wekerle telepi 
séta 

Találkozás: Hév Budakalász 8:46. A 
Batt hyány tértől metróval a Blaha Lujza 
térig, onnan 99-es autóbusszal a Kós Ká-
roly térig. Séta a  műemléki  jelentőségű 
területté nyilvánított Wekerle telepen.
Szervező: Kecskés Éva, tel. 341-358, 
70/2542906, kecskes.eva@t-online.hu

HAGYOMÁNYOS 
ŐSZI SZŰRŐNAPUNK: 
2018. november 29. 14-18h
Kós Károly Művelődési Ház

A Nemzeti Együttműködési Alap Kö-
zösségi környezet kollégiumától ez 
év januárban benyújtott „Egészséges 
Budakalászért” című szakmai pályá-
zatunkra (némi sorban állás után) 
267.334,- Ft vissza nem térítendő tá-
mogatást nyertünk!!

AZ EGÉSZSÉGKLUB PROGRAMJAI

www.bkegeszsegklub.hu                e-mail: bkegeszsegklub@gmail.com

Egészségklubunk működését 
támogatja a

Budakalász Város Önkormányzat 
támogatásával

Ingyenes gyermekszemészeti 
szűrővizsgálatot tartunk.

2018. október 18-án csütörtökön 9 órától 
12-18  hónapos budakalászi babák részére.

A vizsgálatot dr. Garger Piroska 
gyermekszemész szakorvos végzi.

Kérjük, az előjegyzéshez hívja munkanapokon 12-15 óráig:
+36 30 760-5804 (Pirinyó-Szemészet)

Módosul a gyerekorvosok 
rendelési ideje

Dr. Dalloul Hicham gyermekorvos 
átvette Dr. Németh Márta praxisát 
október 1-én. Ezzel egyidőben a 
rendelési idők is módosultak, kér-
jük vegyék fi gyelembe a változáso-
kat!

Dr. Tordas Dániel rendelése
Hétfő: 14-17h
Kedd: 10-13h (tanácsadás 8-10h)
Szerda: 13-16h
Csütörtök: 9-12h
Péntek: páratlan: 9-12h
páros: 13-16h

Dr. Dalloul Hicham rendelése
Hétfő: 9-12h
Kedd: 14-17h (tanácsadás 12-14h)
Szerda: 9-12h
Csütörtök: 14-17h
Péntek: páratlan: 13-16h
páros: 9-12h

További információ a budakalasz.
hu, a drtordas.hu és drdalloul.hu 
weboldalakon, valamint az orvo-
sok közösségi oldalain található.

Élet keresztyén Szemmel

Anyakönyvi hírek
Szeptemberi anyakönyvi események:

Gyászhírek

Szeretettel köszöntjük 
Budakalász Város legifjabb polgárait:
Baksa Lilla Nóra
Horváth Adrián Ede
Molnár-Hidassy Olívia
Orbán Janka Cecília
Tündik Fülöp András
Vőneki Lana

ÚjszülöttekHázasságkötés
Szeptemberben 20 pár kötött 
házasságot Budakalászon. 

Városunkban szeptemberben    
tizenkilencen hunytak el.

Részvétünk 
a hozzátartozóknak!

Szeptemberben  
elhunytak:

Sok boldogságot 
kívánunk nekik!

Jó egészséget kívánunk neki!

Helyszín: 
Budakalászi Egészségház
Védőnői szolgálat
Budakalász, Klisovác utca 6.
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Az evangéliumi történetek egyikében 
a hithű zsidó, korának értelmiségije, a 
farizeus, így imádkozott a templom-
ban: „Isten! hálákat adok néked, hogy 
nem vagyok olyan, mint egyéb embe-
rek, ragadozók, hamisak, paráznák, 
vagy mint ím e vámszedő is” (mellet-
tem). (Lk.18:11)

Eric Burdon fi atalságom egyik ked-
venc énekese. A Newcastle-i szegénység-
ből kinőtt rocksztár, az Animals együttes 
alapítója. A „Felkelő nap háza”, a „San 
Francisco-i éjszakák” és más dalainak 
lelkes hallgatója voltam egyetemista 
koromban. A napokban megrohant va-
lami szentimentális nosztalgia és inter-
neten újra végighallgattam a régmúlt 
e hangjegyeit. Észrevettem, hogy még 
pár évvel ezelőttről is vannak felvéte-
lek tőle. Jócskán hetven felett, ugyan-
azokat a számokat adta elő – csak már 
ősz üstökét rázva és erőtlenebb hangon. 
Elgondolkodtam. Vannak, akik sosem 
nőnek fel? Vagy a régi dalokban ma-
radt dollárokat kell még kifacsarni? 
Egy riportfi lmben arról beszélt, ami-
kor Jimi Hendrix-szel hippi-fesztiválo-

kon léptek fel, örökké ittak, drogoztak, 
egymás nőivel éltek s minden nővel 
háltak. Hendrix 1970-ben túladagolás 
miatt meghalt. Burdon legerősebb ki-
fejezése minderre mindösszesen ennyi: 
„it was wild” – őrült idők voltak. A 
háború utáni felszabadultság, majd 
erkölcsi lazulás egybeesett a nyugati 
világ gazdasági növekedésének törté-
nelmi csúcsidőszakával s ez tartósította 
a feslettség irányába való eltolódást. 
A régi pedagógiai módszerek: szigor 
és erős követelményrendszer, keresz-
tyéni értékrend hirtelen elavultak, s a 
gazdagodás alátámasztotta a gyorsan 
terjedő társadalmi hitet, miszerint ezek 
szükségtelenek is. Hamar erőre ka-
pott a liberális világszemlélet, felnőtt a 
hatvanas évek magát szerényen 
„arany”-nak nevező generációja. E 
nemzedék bajnokai, a sikeresek ön-
hittségben, magabiztosságban élték 
le életüket. Kevés kivételtől eltekintve, 
lelki fejlődésben, érésben megrekedve, 
tévedéseiket soha be nem ismerve, egy-
kori kiválóságuk foszladozó emlékeiből 
élnek, illetve a politika vonalán minden 

eszközzel igyekeznek hatalmukat meg-
őrizni.  

Én – aki fogyasztója és élvezője vol-
tam a korszak zenei kultúrtermékeinek 
–, ma Istennek adok hálát, hogy idő-
közben hallhattam Róla, s meghallhat-
tam hívását. Szánom Eric Burdon-t és 
a többi, „slágermúzeummal” koncer-
tező, kihívó életű, örökifjú aggastyánt, 
akiket ugyan taps kísér majd a temető-
kertbe, de lesz-e nagyobb jutalmuk, ki 
tudja? Szánom, de nem lenézem, mint a 
fenti történet önfényező farizeusa. Mert 
kétféle hála élhet a szívekben: a „de jó, 
hogy én nem vagyok olyan hülye” tí-
pusú öntelt hála és a „de jó, hogy meg-
mentettél Uram a saját hülyeségemtől” 
típusú őszinte hála. Isten nem azt kéri, 
hogy álszenteskedve úgy csináljunk, 
mintha minden ember egyenlő s egy-
forma lenne. De előtte az igaz, őszinte 
hála kedves, mert neki ad dicsőséget 
minden jóért, amiben részünk lehet.

Glasz Péter
református presbiter

Élet keresztyén Szemmel

De jó Uram, hogy én nem vagyok olyan hülye

Karitász Csoportunk egy éve alakult 
a helyi katolikus Plébánia égisze alatt jó 
szándékú, tenni vágyó önkéntesekből. 
Jelenleg 15-20 aktív tagunk van és sok 
alkalmi segítőnk. Fő tevékenységünk a 
helyi nehéz és nehezebb sorsú családok, 
magányosak, betegek támogatása, segí-
tése, melyhez rengeteg erőt és támoga-
tást kapunk a budakalászi lakosságtól, 
a hívektől, helyi vállalkozásoktól, az 
Örömsüti Mozgalomtól és a helyi Ba-
ba-Mama Klubtól is! Szolgálatunk során 
sokféle szükséggel találkozunk a lakha-
tási és anyagi nehézségektől, a mentális 
és fi zikai betegségeken át az elhagyatott-
ságig.

Az összefogás az elmúlt egy évben le-
hetővé tett nagyon sokféle támogatást, 
melyekből csak a nagyobb projekteket 
emelnénk ki. Egy év alatt több, mint 
1500 kg tartós élelmiszert, 1200 adag 
meleg ételt, és 100 tanszer csomagot 
osztottunk ki. Több, mint 30 család-

hoz látogatott el titokban a Mikulás. Az 
időseknek és a pszichiátriai betegeknek 
pedig 150 karácsonyi ajándékcsomag 
szerzett nagy örömet. Több, mint 1000 
kg fabrikettet vittünk ki azoknak a csalá-
doknak, ahol a tartós fagyok idején elfo-
gyott a tűzifa. Fél évig támogathatunk 5 
kisgyermekes családot a havi szükséges 
pelenka mennyiséggel. Tavaly augusz-
tus óta havi egy koncertet rendezünk a 
Luppa-tó melletti pszichiátrián és idén 
elkezdtük a névnapozást is. Idén már-
ciusban beindítottuk a Szöszmötölőt, 
mellyel a helyi idősek magányát szeret-
nénk oldani kötetlen, vidám, hasznos 
közös együttlét keretében. Áprilisban 
nagyon szép együttműködés kezdődött a 
Művelődési Házzal, melynek első és egy-
ben nagyon sikeres eseménye volt a Pál 
Feri jótékonysági est, melyen komoly 
adomány gyűlt össze az augusztus 13-17. 
között, a Cserkészház területén, közel 
30 alsó tagozatos gyermek részvételével 

induló, első karitász nyári gyermek tá-
borunk javára. A számok mögé nézve, a 
legnagyobb örömet azért mégis a közös 
küzdelmek, összekapaszkodások, közös 
imák és az emberekben élő remény és 
jóság megtapasztalásának pillanatai je-
lentik!

Köszönjük mindenkinek a rengeteg 
önzetlen támogatást! Hála mindezért!

Szent Ferenc Karitász Csoport
szentferenckaritasz@gmail.com
20/ 358 2679
https://www.facebook.com/szentfe-
renckaritaszcsoport/

Szent Ferenc Karitász Csoport beszámolója

Farizeus és 
a vámszedő
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Sport

BMSE – Foci hírek
A szeptember idén is mozgalmasan 

telt el. Az igazolások, a játékengedélyek, 
a sportorvosi vizsgálatok, a nevezések 
mind sok feladattal jártak. Igaz örömmel 
is, hiszen újra sok gyerek csatlakozott 
az egyesülethez. Az új műfüves pályán 
megrendeztük az első gyermektornát. 
Visegrád, Leányfalu, Pomáz és Budaka-
lász U-9-es korosztálya mérkőztek meg 
egymással. Jól sikerült a torna, min-
denki elégedett volt, a szülők gratulál-
tak, hogy ilyen remek létesítménye van 
Budakalásznak. A műfüves sátorban is 
zajlik az élet. Nap mint nap a város álta-
lános iskolás diákjaitól hangos a létesít-

mény. A tanárok megfelelő körülmények 
között tudják tartani a tornaórákat. To-
vább szeretnénk fejleszteni, hiszen nagy 
szükség van további öltözőkre, kinőttük 
a régi épületet. Csapataink továbbra is 
tartják remek formájukat. Az U-11-es, 
és az U-13-as korosztály veretlenül tért 
haza a visegrádi Bozsik tornáról. Nem 
győzzük hangsúlyozni, milyen fontos a 
mozgás, ne hagyjuk ellustulni, elhízni 
gyermekeinket. A lehetőség adott, vá-
runk mindenkit szeretettel!  

Sárosi Tibor, BMSE elnök

Megjelenik havonta 4 500 példányban
Lapalapító: Budakalász Város Önkormányzata

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

Főszerkesztő: Kovács Andrea
Munkatárs: Szabady Szin  a

Korrektor: Dr. Kovách-Janitsek Romola
Fotók: Kovács Andrea, Szabady Szin  a, 

Ladinek Viktor, U  óné O. Vanda
Tördelés, illusztráció: Lovász Anita
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Haltelepítés és horgászverseny

Budakalászi SC hírei

Az Óbuda-Kalász Horgászegyesület 
idén is megtartotta éves versenyét az 
Omszk-tónál.

A versenyt megelőző napokban 
10 mázsa pontyot telepítettek a tóba. 
Idén összesen 30 mázsa ponttyal és 
311 darab süllővel bővítették a tó halál-
lományát. Az év hátra lévő részében to-
vábbi 10 mázsa hal telepítését tervezi az 
egyesület – tudtuk meg Horváth István-
tól ,a sportegyesület elnökétől.

A megmérettetésre bárki jelentkez-
hetett, akár napijeggyel is volt lehetőség 

nevezni. Idén a rossz idő ellenére 31-en 
vettek részt a versenyen. A felnőttek közt 
első helyen Nagy Sándor végzett 16,5 kg 
kifogott hallal. A gyerekek is szép szám-
mal, hét fővel képviseltették magukat az 
indulók közt. A helyezettek oklevelet és 
minőségi horgászfelszerelést, botokat, 
orsókat nyertek.

A nevezési díj magában foglalta a 
jóízű ebédet, így a hideg időben gőzölgő 
pörköltet eresz alá húzódva fogyaszthat-
ták el a résztvevők.

Nyáron sok változás történt a budaka-
lászi férfi NB II-es kézilabda csapat háza 
táján. Tavalyi gólkirályunk, Tatai Olivér 
az NB I/b-s Balassagyarmatban folytat-
ja pályafutását, mellette távozott csapa-
tunktól még Szántó Tamás, Garancz La-
jos, Kerekes Lőrinc, Völker Bálint, Böjte 
Gergő és Ridinger Endre. Eredményes 
szezont és további sok sikert kívánunk 
nekik!

Az érkezők oldalán Zöldy Tamás jobb 
átlövő pozícióban, Pitz András beállós 
poszton, Simon Bence irányítóként, míg 

Barath Máté jobbszélen segítik Széles 
László és Szalafai Gábor edzők munká-
ját. Balszélre egy ígéretes fiatal tehetsé-
get szereztünk meg az Elektromos csa-

patából, Hrabák Miksa személyében, 
visszatérőként köszönthetjük Hajdu 
Tamást, és külföldi kitérő után Kutas 
Gábor erősíti a kapusok névsorát.

„Sokat kell dolgoznunk még, hogy az 
új játékosok összeszokjanak a csapat 
magjával, de mindenki keményen dol-
gozik, hogy ez minél előbb és a lehető 
legjobb minőségben történjen meg.

Az idei évben szeretnénk a tavalyi 
eredményünket túlszárnyalni, nagyon 

örülne a csapatvezetés, ha dobogóra 
állhatnánk a szezon végén”– fogalmazta 
meg terveit Széles László.






