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A tartalomból

Árhullám a Dunán. Közös erővel
védték meg lakói Budakalászt a va-
laha mért legmagasabb szintű dunai
ár ellen. A mintegy tíz napig tartó
megfeszített  munka során az árvíz-
védelemre  a Duna gáton valamint a
Dunába torkoló Barát-patakon volt
nagy szükség.                    4-5. oldal

„Kérem fogadja szeretettel az
Egészségház átadásának emlékére
készített hűtőmágnest!”

Rogán László
Budakalász polgármestere

Kalászi kiválóságok. Idén is elis-
merték a  város  közoktatásban és
egészségügyben dolgozó szakembe-
reit. A díjazottak pedagógusnapkor és
a Semmelweis napi ünnepségen ve-
hették át a kitüntető címeket Buda-
kalász polgármesterétől. 14. oldal

Egészségház-avató
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ELADÓ TELKEK

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT (2011 Budakalász, Petőfi tér 1.) az
Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakor-
lásáról szóló 43/2008. (XII.1.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján 
ÉRTÉKESÍTÉSRE MEGHIRDETI a tulajdonát képező alábbi tehermentes,
forgalomképes, lakóház építésére alkalmas telkeket:

SZALONKA UTCA:
Budakalász Ürömi-dombján a Szalonka utcában 3 db új parcellázású sík felü-
letű építési telek eladó. A közművek az utcában találhatók. Az ingatlanok, új
építésű családi házak, óvoda mellett fekszenek, csendes, kulturált környezet-
ben. Budakalász központja 5 perces sétával elérhető. 

TELKEK PARAMÉTEREI:
Térmértékek: 299/104 hrsz: 910 m2 Irányár: 20.000.000 Ft

299/105 hrsz: 700 m2 15.400.000 Ft
299/106 hrsz: 774 m2 17.000.000 Ft

Beépítettség: max. 25 %
Beépítési mód: oldalhatáron álló
Építménymagasság: max. 5,5 m

SUGÁR UTCA:
Budakalászon, a Sugár utcában, szép környezetben 970 m2-es gondozott,
gyümölcsfákkal, bokrokkal beültetett, 16 m2-es gazdasági épülettel rendelkező,
lakóház építésére alkalmas panorámás telek eladó. Villany a telken belül, víz a
Sugár utcában található.

Irányár: 15.000.000 Ft

TELEK PARAMÉTEREI:
Beépítettség: max. 20 %
Beépítési mód: szabadon álló
Építménymagasság: max. 5,5 m

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Budakalász Város Önkormányzata egyfordulós, nyilvános pályázatot ír ki

Budakalász város belterületén fekvő, Vasút sor 88., Magyar u. 6/1. 
és Magyar u. 69. szám alatt található önkormányzati lakások bérbeadására.

A pályázati felhívás részletesen megtalálható 
a www.budakalasz.hu/pályázatok/vagyonhasznosítási pályázatok 
menüpont alatt, valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

gyógyszertári ügyelet
2013. augusztus

István Király Gyógyszertár
2013. augusztus 4.  

vasárnap 16-20 óráig 
Pomáz, Kossuth L. u. 21/A

Telefon: (26) 325-462

Kőhegy Gyógyszertár 
2013. augusztus 11. 

vasárnap 16-20 óráig 
Pomáz, Jankovics Gy. u 2.

Telefon: (26) 326-240

Viktória Gyógyszertár  
2013. augusztus 18.  
vasárnap 16-20 óráig  

Budakalász, Kőbányai út 3.
Telefon: (26) 340-232

Viktória Gyógyszertár  
2013. augusztus 20.  
vasárnap 08-20 óráig  

Budakalász, Kőbányai út 3.
Telefon: (26) 340-232

Vörösmarty Gyógyszertár
2013. augusztus 25. 
vasárnap 16-20 óráig

Pomáz, Vörösmarty út 18-20.
Telefon: 06-26-326 402 

A változtatás jogát fenntartjuk!

KIADÓ HELYISÉG AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN

Budakalász Város Önkormányzata egyfordulós nyilvános pályázatot ír ki a Kli-
sovác utca 6. sz. alatti, Budakalász Város tulajdonában lévő újonnan épült EGÉSZ-
SÉGHÁZ-ban található 1 db földszinti, és 1 db emeleti helyiség bérletére. 

A földszinti 16 m2-es helyi-
ség minimális bérleti díja 
6000 Ft/m2/hó.
Az emeleti helyiség bérleti
díja min. 2000 Ft/óra. 

Az EGÉSZSÉGHÁZ Buda-
kalász Város központjában
helyezkedik el, közelében ta-
lálható posta, bölcsőde, iskola a Polgármesteri Hivatal, valamint különböző üz-
letek. 
A mintegy nettó 700 m2 alapterületű kétszintes, akadálymentesített épületben 4
háziorvos, 2 gyermekorvos, 2 fogszakorvos, a városi védőnői szolgálat és egy
vérvételi helyiség kerül elhelyezésre. 

Az intézmény mind gépjárművel, mind gyalogosan/tömegközlekedéssel jól
megközelíthető. Az épület Budakalász Lenfonó HÉV megállótól mintegy 200
méterre található. A gépjárművel érkezők parkolását pedig az utca patakparti 
oldalának teljes hosszában kialakított új parkolóhelyek segítik majd.
A pályázati kiírás részletei Budakalász Város honlapján, valamint a Polgár-
mesteri Hivatal hirdetőtábláján tekinthetők meg.
További információ: a 26-340-266/131-es telefonszámon.
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A nyári szünet előtti
utolsó rendes testületi 
ülését tartotta az önkor-
mányzat június 27-én. A
képviselő-testület tárgyalt
a sportcsarnok üzemelte-
tőjének beruházási igé-
nyéről. Milyen változtatá-
sokat terveznek?

A Sportcsarnok üzemeltetője benyúj-
totta következő fejlesztési csomagját,
ami közel 160 millió forintos beruházást
jelent a társasági adókedvezményből
származó forrásból. Ebben benne van a
sportpadló cseréje, a lelátók felújítása, a
tető rendbetétele és a klimatizálás is. A
beruházások megkezdése előtt a Képvi-
selő-testületnek mindig döntenie kell
arról, hogy jóvá hagyja-e avagy sem. A
testület úgy határozott, hogy elvileg tá-
mogatjuk a felújítás megkezdését, de
több pontban is hiánypótlást kell be-
nyújtania a cégnek, így például főépítészi
véleményt és néhány tervet, de ez hete-
ken belül orvosolható. Amikor ezek
megvannak, a testület ismét dönt majd
a kérdésről. Azért ennyire fontos ez,
mert társasági adót vesznek igénybe.
Ennek megfelelően jelzálog kerül be-
jegyzésre a Sportcsarnokra akkora ösz-
szeg erejéig, amennyibe a felújítás kerül.
A testület felügyelete és esetleges hiány-
pótlási kérése azért fontos, hogy ne ke-
rüljön sor egy esetleges hiba, probléma
miatt az állami jelzálogjog érvényesí-
tésre. Ezek a lépések tulajdonképpen
mind a két felet védik. 

A nagy beruházás előtt kisebb
felújítások már történtek a csar-
nokban. Mik a tapasztalatok, nőtt
azóta a látogatók száma?

Információink szerint körülbelül 25-
30%-os növekedés tapasztalható. Az első
felújítási etapban a konditerem és öltö-
zői újultak meg, valamint a szaunák és a
vizesblokkok. Most a fent említetteken
túl a csapatöltözőket is szeretnék rendbe
tenni. Az üzemeltető jelezte, hogy több
vendégre lenne még szükség, de sajnos
volt egy állapot, amit örököltek, most
ebből kell tudni építkezni. A nyár pedig
nem a legjobb időszak erre. A Sportcsar-
nok rentábilis időszaka szeptembertől
áprilisig tart. 

Évekkel ezelőtt önkormányzati
társulás jött létre, melynek célja a

stratégiai zajtérkép elké-
szítése volt. Most viszont
ennek a megszüntetésé-
ről döntöttek a képvise-
lők, miért?

2005-ben fogadta el ezt az
előterjesztést a képviselő-tes-
tület, így Budapesttel és több
térségi településsel közösen

tudtuk állami finanszírozással elkészíteni
a stratégiai zajtérképünket. Több száz-
millió forintba került annak idején a tér-
kép, egyedül nem tudta volna vállalni a
költségeket Budakalász. Mivel azonban
új zajtérképet kell készíteni, de most már
állami finanszírozás nélkül, így felesleges
bent maradnunk ebben a társulásban. 

Miért van szüksége Budakalász-
nak a stratégiai zajtérképre?

A pályázatok miatt is fontos, ugyanis
gyakran kötelező mellékletként be kell
nyújtani, például utak építésekor. Emel-
lett pedig nem árt tudnunk, hogy hol,
mennyire zajos a város. A jelenlegi zaj-
térkép a Polgármesteri Hivatal folyosó-
ján van kifüggesztve, itt bárki megte-
kintheti. Ha fel tudjuk mérni a maga-
sabb zajszintű területeket, többet is tu-
dunk majd tenni zajvédő falakkal vagy
akár növénytelepítéssel. 

Egy hónappal ezelőtt az iskolai
férőhelyek számáról, bővítéséről
beszéltünk. Most az óvodásokkal
kapcsolatban hozott döntést a tes-
tület. lesz elegendő hely?

Lesz elegendő hely. A Szalonka utcai
óvoda egyre népszerűbb az utóbbi idő-
ben, de itt még nincsen probléma. Van
azonban olyan óvodánk, ahol ki kell
használnunk a törvény által számunkra
engedélyezett húsz százalékos csoport-
létszám emelést. A Mályva utcai óvoda
minden csoportja érintett, a Pomázi úti
óvoda esetében pedig egy-egy csoport.
Nem kell nagy számokra gondolni, 25
helyett 28 gyerek alkotja majd a csopor-
tokat, ez az önkormányzat számára nem
jár plusz költséggel. 

A lenfonó gyárterületének hasz-
nosítása régóta foglalkoztatja a
város önkormányzatát. Két eszten-
dővel ezelőtt kiírtak egy pályázatot,
ami eredményes volt. Miért döntöt-
tek most ennek  visszavonásáról?

A pályázat valóban eredményes volt,
de a nyertes cég a gazdasági válság hatá-

sára nem tudja kivitelezni terveit. A kép-
viselő-testület ezért azt gondolta – és a
szerződés ezt meg is engedi – hogy fel-
bontja a megállapodást. A 2011-ben el-
fogadott elképzelésben nagy ívű tervek
szerepeltek, amik bármikor újra felvet-
hetők, ha változik a gazdasági helyzet.
Ebből a szempontból nem vagyok opti-
mista, mert a gazdasági környezet nem
kedvez az ekkora léptékű beruházások-
nak. A hat hektáros terület revitalizáci-
ója hosszú folyamat lenne, a tervek
szerint új lakások és városháza is épült
volna. 

Hogyan tovább akkor ezután, új
pályázatot ír ki a testület vagy új
befektetői ajánlatra vár?

Jelen pillanatban a volt Lenfonógyár 
területén több kisebb-nagyobb cég műkö-
dik, amik szép bevételt hoznak a 
városnak. A bérleti díjakból évente mintegy
70-80 millió forint érkezik be a 
városi kasszába. Ezért úgy látom, nagy
kapkodásra nincs okunk. A Klinger 
Henrik utcát most rendbe is fogjuk tenni.
Emiatt nem vagyok pesszimista egyáltalán. 

A grémium döntött a Kalászi
idősek Klubja intézményvezetői
posztjáról. Marad-e a helyén az
előző vezető?

Továbbra is – öt évre – Rigóné Zelizi
Erikának adtunk bizalmat egyhangú
döntéssel. A többi pályázót meghallgat-
tuk, de az idősek és a szakértők is őt ta-
lálták a legjobbnak. 

A következő rendes testületi
ülés már ősszel lesz, de mi várható
még addig  nyáron?

Rendkívüli üléseink egészen biztosan
lesznek, mert mindig produkál valami
újat az élet. Nem fogunk ülni a babérja-
inkon. Most van egy új szlogenje a vá-
rosnak: „A jövőt közösen építjük!”. Az
Egészségház befejezése és átadása után
most egy kicsit szusszanunk, utána
pedig vonulunk át a Mályva utcába, mert
kezdjük a bölcsőde projektet. Hamaro-
san kiírhatjuk a közbeszerzést, jön a cég
kiválasztása, szerződéskötés. Július és
augusztus folyamán elindulnak a mun-
kák, amelyek körülbelül egy éven át 
tartanak majd. Közben elkezdtük a 
Millenniumi keréknél a parképítést, 
a Kálvária parkosítása is folytatódni fog,
valamint a templom és az előtte levő tér
burkolása.                          2013. június 28.

A jövőt közösen építjük!
Interjú Rogán László polgármesterrel
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A mintegy tíz napig tartó megfeszített és aggodalom-
tól sem mentes munka során az árvízvédelmet települé-
sünkön a Duna gáton valamint a Dunába torkoló
Barát-patakon láttuk el sikeresen.

Komoly védekezés folyt a Budakalászi Duna szaka-
szon, ahol 3500 méteren 45 000 homokzsákot helyez-
tünk el. A gátakat a – munkák eredményeképpen – 950
és 1050 cm közötti magasságra emeltük. A legalacso-
nyabb gátszakaszon a Duna vizét bizony több, mit 50
cm-en csak a homokzsákok tartották. Itt a tetőzés előtti
éjszakán mintegy két méter hosszan be is dőlt a nyúlgát,
amit az éber őrzésnek köszönhetően azonnal javítani
tudtunk, így nem történhetett komoly baj.

Még nagyobb veszély állt fenn a Barát pataknál. A
patak torkolatánál 3500 m3 budakalászi termőföldből
emeltünk stabil gátat és megakadályoztuk, hogy az óri-
ási kockázatot jelentő Duna víz bejusson a lakott terüle-
tekre. A torlasz felső része mintegy 14, talpazata pedig
25 méter szélességben biztosította a teljes stabilitást. A
gát építését megelőzően a Vasút sori és Tanító utcai in-
gatlanokat, valamint Békásmegyer határterületét is ko-
moly veszély fenyegette. A Barát-patak eltorlaszolásának
köszönhető, hogy városunk – más Duna-menti telepü-
lésekkel ellentétben – nem vált az országos média főhí-
révé és katasztrófa veszélyes területté! (Megvallom sokat
kellett lobbiznunk országos szinten a gát építése érde-
kében.)

Városunkban a Duna június 9-én este 18:15
perckor tetőzött az eddig mért legmagasabb
szinten, 895 cm-en. Ez pontosan 35 cm-rel ha-
ladja meg a 2006-os rekord magasságot. A tető-
zés szerencsére nem tartott hosszan, mintegy 6 óra
elteltével a víz szintje apadni kezdett.

Minden idők legnagyobb árvizének elhárítá-
sában köszönöm az önzetlen és rendkívüli ösz-
szefogást, a soha nem tapasztalt mértékű
segítőkészséget! 

Köszönöm a budakalásziak és a más települé-
sekről érkező önkéntesek – városlakók, cégek,
a vízügy, a tűzoltóság, a katasztrófavédelem, a
rendőrség segítségét, felajánlásait. 

Köszönöm, hogy Facebookon megjelent közleménye-
imet megosztották és tájékoztatásaim, segítség kérésem
esetenként fél nap alatt több, mint 10 000 emberhez el-
juthatott! 

A víz elleni csatát Budakalászon megnyertük! Kívá-
nom magunknak, hogy hétköznapokban is ki tudjuk
használni közösségünk összefogásból származó erejét!

Rogán László
Budakalász polgármestere

Közös erővel megvédtük B    
Izgalom, segítőkészség, összefogás, felkészültség. Ezekkel a szavakkal jellemez            

Június 6. 18.00 óra. A Barát-patakgátjának erősítése. Gyengék a gátak,nehéz a helyzet a Barát-pataknál. 

Június 4. Elkezdődik az áradás – a Duna sétány

Június 6. 21.30 óra. Sikerült meggyőzni Tarnai Richárd 

kormánymegbízottat a Barát-patakba visszaduzzadó 

Duna víz veszélyeiről, elkezdődhet a patak torlaszának megépítése

Június 5. Emelkedik a vízszint. 

Víz alákerült a kerékpárút.
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   Budakalászt a Dunai ártól
       zhető Budakalász védekezése a valaha mért legmagasabb szintű Dunai ár ellen. 

Június 7. Jön a Duna.

Június 10. Az ártéren a víz  az úr

Június 8. A Barát-patak 

torkolata. A torlasz nélkül ez 

a víz jött volna be Budakalász

lakott területére.

Június 9. A tetőzés napján, hajnalban

beszakadt nyúlgát. Az éber őrzésnek 

köszönhetően a két méteres szakaszt

azonnal megerősítették.

Június 9. Megvédte a 3500 m3 budakalászi földből épített torlasz a városunkat és Békásmegyer lakott területét.

Június 7. Épül a nyúlgát a Gálfi Béla Gyógyító Központnál. 
Köszönet minden önkéntesnek a soha nem tapasztalt összefogásért, segitségért!

Június 7. 9.00 óra. Elkezdődik 

a torlasz építése  a Barát-patakon.
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A trianoni békeszerződés 90. évfor-
dulóján, 2010. június 4-én lépett ha-
tályba a nemzeti összetartozásról szóló
törvény, melyben az Országgyűlés ki-
nyilvánította: „a több állam fennható-
sága alá vetett magyarság minden tagja
és közössége része az egységes magyar
nemzetnek, melynek államhatárok fe-
letti összetartozása valóság, s egyúttal a
magyarok személyes és közösségi öna-
zonosságának meghatározó eleme”. 

Budakalászon a Kárpátok őre szobor-
nál tartott megemlékezésen az ünnepi
szónok, Benkó Attila arról beszélt, hogy
az összetartozás érzését nem elég papí-
ron deklarálni, azért tenni is kell. A Mű-
velődési Ház igazgatója úgy fogalmazott:

„Megújulásra, megerősödésre, összefo-
gásra, cselekvő szeretetre, közös emlé-
kezésre, közös ünnepekre és élményekre
van szükség. Egészen addig összetarto-
zunk, ameddig mi akarjuk.” 

Személyes élményét is
megosztotta a megemléke-
zőkkel. 1992 májusában az
akkori Nemzeti Színház tag-
jaként Erdélyben járt. Sütő
András Advent a 
Hargitán című művét mu-
tatták be több településen is,
a 225. előadást Marosvásár-
helyen tartották. A színda-
rab végén a taps nem akart
alábbhagyni, és a pillanatot

senki sem akarta megszakítani. Valaki el-
kezdte énekelni a magyar Himnuszt, a te-
remben lévők mindannyian csatlakoztak
hozzá, majd felcsendült a székely Him-
nusz, mit sem törődve a sorokban ülő 
secutitate embereivel. A színészeknek

pedig folyt a könny az arcán.
Benkó Attila hálát adott
azért, hogy az összetartozás
érzését akkor igazán átél-
hette.  Beszéde végén ki-
emelte, hogy nem mások
kárára, hanem önmagun-
kért kell, hogy megéljük a
magyarság érzését. Az ösz-
szefogáshoz és a tenni aka-
ráshoz kívánt végül erőt a
megemlékezőknek.

Új bölcsőde épül
Budakalászon

Budakalász lakóinak száma az elmúlt években jelentős
mértékben növekedett és növekszik jelenleg is. A települést
sok fiatal választotta és választja lakóhelyéül. Ezen örömteli
tendencia azonban magával hozza azt a nem várt nehézséget,
amelyet a bölcsődés korú gyermekek ellátásának megfelelő,
magas színvonalú biztosítása jelent. 

A településen jelenleg egy önkormányzati fenntartású böl-
csőde működik, mely egyre nehezebben tud megfelelni a fo-

lyamatosan változó – jellemzően
szigorodó – előírásoknak, valamint
befogadó képessége nem teszi lehe-
tővé további gyermekek felvételét.

Az Önkormányzat ezért úgy dön-
tött, hogy az intézmény megtartása
mellett új intézményt épít, jogilag a

meglévő bölcsőde tagintézményeként működtetve azt. A léte-
sítendő intézményben további átlagosan 40, maximálisan 48
gyermek elhelyezésére nyílna lehetőség. 

Az új bölcsőde megépítése érdekében az Új Széchenyi Terv
Közép-Magyarországi Operatív Program támogatási rendsze-
réhez benyújtott KMOP-4.5.2-11-2012-0004 jelű pályázat si-
kerének köszönhetően az önkormányzat 150 000 000 Ft
vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A tervezett bölcsőde épülete a hozzá tartozó udvarral, park-
kal, illetve a kiszolgáló létesítményekkel Turi Attila Ybl-díjas
építész, a 2011. év Főépítésze, a vörösiszap-katasztrófa utáni
kolontári és devecseri újjáépítés előkészítését és lebonyolítá-
sát vezető építészmérnök keze munkáját dicséri. A települé-
sen más közintézmény tervezése is a nevéhez fűződik, ami a
településkép egységét, összhatását emeli.

A tervezett épület tereinél a belépés pillanatában érezhető

otthonosságot, befogadó hangulatot alakít ki építészeti eszkö-
zökkel: a természetes megvilágítás kezelésével, a felületek já-
tékával, a formák hierarchikus kialakításával, az arányok
gyermekekhez alakításával. 

A gerincet adó, ritmikus rendben felépülő tér hullámzó ki-
alakítású, fa gerendás kivitelű passzív zöldtetőként kialakított
mennyezettel zárul. A beültetett növényzet természetes
módon segít a tér klímájának fenntartásában. 

A gyermekszobák színe korosztályok – csoportszobák –
szerint változik, amelyhez igazodik a külső, portálszerű nyílá-
szárók és a belső ajtók, padlóburkolatok színe. A terek meny-
nyezetének festett, változatos síkokkal határolt, felülvilágítós
mennyezete két irányból bevilágított, változatos sarkokat, zu-
gokat tartalmazó barlanggá teszik a szobát, ahol minden gyer-
mek megtalálhatja lelki alaphangulatának kedves helyét. 
A fedett terasz alkalmas a csoport létszámának megfelelő
ágyak elhelyezésére, a fedetlen rész szélén hosszú mesepad
kerül kialakításra, sarkába fát ültetve, idézve a gyermek-
felügyelet archetipikus képét. 

Ezzel a beruházással elősegítjük a szülők korábbi munkába
állását, amely a gazdaságra jótékony hatást gyakorol; munka-
helyeket teremtünk a településünkön, illetve a környezetünk-
ben élő, munkát kereső bölcsődei ellátásban jártas, megfelelő
végzettséggel rendelkező személyek részére; az intézmény épí-
tészeti megjelenésével, térszervezésével pedig tovább javítjuk
a település arculatát.

A projekt összköltsége 220 101 005 Ft, melynek elszámol-
ható összköltsége 166 666 667 Ft, a beruházás az Európai Re-
gionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Jelenleg az épület, udvar és kert kivitelezőjének kiválasztá-
sára irányuló közbeszerzési eljárás összeállítása folyik, hir-
detmény nélküli tárgyalásos, nemzeti közbeszerzési eljárást
kezdeményez az önkormányzat. 

Közreműködő szervezet neve: 
MAg - Magyar gazdaságfejlesztési Központ zrt.
• 1139 Budapest, Váci út 81-83. www.magzrt.hu 

nemzeti Összetartozás napja
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Díj a környezetvédelemért
pest      Megye       Önkormányzatának      Közgyűlése

pest      Megye Környezetvédelméért Díjat adományoz
azoknak a  megyében élő magánszemélyeknek és az
itt tevékenykedő közösségeknek (civil szervezetek-
nek, helyi egyesületeknek stb.) akik pest megye épí-
tett és természetes környezetének megóvása,
fejlesztése, a környezettudatos szemlélet kialakítása
érdekében magas színvonalú, kiemelkedő értékű
munkát végeznek, vagy végeztek, melynek eredménye
az adományozást megelőző évben valósult meg.

A Díjból évente összesen négyet nyerhetnek el az arra ér-
demesek. A Díjjal  oklevél és emlékplakett jár. A Díj adomá-
nyozására javaslatot tehetnek a Pest megyei települési

önkormányzatok, a megyében élő magánszemélyek és az itt te-
vékenykedő társadalmi civil szervezetek, helyi egyesületek. A
javaslattétel feltétele, a javaslattevő és a javasolt neve, címe,
elérhetőségének megadása mellett a javasolt személy, vagy kö-
zösség tevékenységének rövid (néhány gépelt oldal) összefog-
laló jellegű bemutatása. A javaslatokat írásban a Pest Megyei
Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési Koordinációs és Irá-
nyítási Iroda 1052 Budapest, Városház u. 7  címén, postai úton
vagy személyesen lehet benyújtani. A borítékra kérjük írják rá:
„Pest Megye Környezetvédelméért Díj 2013”

A javaslatok benyújtási határideje: 2013. augusztus 16.
A Díj adományozásával kapcsolatosan bővebb információ

az önkormányzat honlapján  (www.budakalasz.hu), valamint
a Városháza előterében található hirdető táblán olvasható. 

Fakivágás
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtá-

sára kiadott 30/1988. (IV. 21.) MT. rendelet 33. § (1) bekezdés b.)
pontja szerint a közút mellett fekvő ingatlan tulajdonosa köteles
saját költségén elvégezni az ingatlanán lévő fákon és növényze-
ten, az út állagának védelme és a közúti forgalom biztonsága 
érdekében szükséges gondozási munkákat. Ebbe beletartozik,  a
járdák forgalmát akadályozó, kilógó sövények visszavágása, fák
ágainak levágása is.

Fentiek alapján felkérjük azon ingatlanok tulajdonosait,
akiknek az ingatlanáról kilógó növényzet akadályozza az úton

vagy a járdán való közlekedést, szíveskedjen a visszavágást el-
végezni.

Felhívjuk továbbá a lakótársak figyelmét, hogy az utak
mentén lévő fák metszését Budakalász Önkormányzata ez év
nyarán el fogja végezni. A közterületen lévő fák metszése az
önkormányzat kötelezettsége, de lehetőséget kívánunk adni,
hogy a szükséges beavatkozást ízlésük szerint, de a forgalom-
biztonságot szolgáló mértékben az érintettek végezzék el jú-
lius végéig. Különösen érintett a Széchenyi utcai fasor, ahol a
bő csapadék hatására erőteljes növekedésnek indult a fák
lombkoronája és zavarja a gyalogos és a közúti közlekedést. 

Budakalászi Polgármesteri Hivatal

irtsuk a parlagfüvet!
Ismételten felhívjuk figyelmüket, hogy

a legagresszívebb allergiát okozó gyom-
növények nyár közepétől veszélyeztethe-
tik egészségünket virágzásukkal, ezért
időben el kell kezdeni a védekezést elle-
nük, valamint a vegetációs időszakban
rendszeresen ismételni is kell a kaszálá-

sokat. Kérünk minden ingatlantulajdonost, – kezelőt és –
használót, hogy ingatlanuk kertje valamint  az ingatlan
előtti járda és a kocsiút közötti zöld sáv  kaszálását rend-
szeresen végezzék el, megelőzve ezzel a későbbi allergia ki-
alakulását, illetve elősegítve a rendezett, esztétikus, európai
környezet kialakítását. Különösen fontos a parlagfű irtása,
ami a legtöbb embernek okoz allergiás tüneteket. A par-
lagfű elleni leghatásosabb védekezés ha gyökerestől kihúz-
zuk, illetve a virágzás előtt végzett többszöri kaszálás.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a jogszabályok szerint a keze-
lőnek, tulajdonosnak a parlagfű virágbimbó kialakulását
kell megakadályozni, és ezt az állapotot kell a vegetációs
időszak végéig  folyamatosan fenntartani. 

Hulladékszállítás

Felhívjuk figyelmüket, hogy kerti zöldhulladék elszállítása
kizárólag a szolgáltató által biztosított zöld feliratos zsákokkal
történik, melyeket a szállítási napon reggel 7 óráig kérünk ki-
helyezni.  A szállítási nap minden második hét szombatja, leg-
közelebbi  július 13. A más zsákban, vagy később kihelyezett
zöld hulladékokat nem szállítják el.

A szelektív hulladékok szállítása minden hónap utolsó hét-
főjén történik. A zsákokat a szállítási napon reggel 7 óráig kell
kihelyezni. A nem szelektív, vagy később kihelyezett szelektív
hulladékokat nem viszik el. 

A nem előírásoknak megfelelően kihelyezett hulladékos
zsákokat a közterületről haladéktalanul vissza kell szállítani
az ingatlanra.

Budakalászi Polgármesteri Hivatal
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TELEPI ÓVODA 
Hófehérke és a törpök  

– avagy a mese 
és ami mögötte van

Az idei évben a Telepi Óvodásokért Ala-
pítvány által ismét megrendezett egy
fantasztikus mesét. Teca óvó néni ismét
tollat ragadott, és nyáron megírta a
mesét, amit hatalmas titok övezett egé-
szen december 13-áig, Luca napi ünnep-
ségünkig. Az óvoda dolgozói ugyanis
ekkor tudták meg, hogy ki, milyen sze-
repben fog tündökölni a február végi
előadáson.
Elérkezett a várva várt első mesepróba,
ahol összeolvastuk és életre keltettük az
általunk megformált szerepeket. És ami
ez után jött… az volt maga a CSODA.
Én pályakezdőként csak ámultam azon,
hogy milyen lendülettel és odaadással
tette mindenki, amit a rendező és a fan-
tasztikus tánctanárnők, Enid és Bori
mondtak. A 20, 30 éve pályán lévő pe-
dagógusok és dadus nénik lelkesedése,
mozgékonysága, táncmozdulatai ráéb-
resztettek két dologra. Az egyik, hogy
azok, akik gyerekekkel dolgoznak örök
ifjak és a gyerekektől kapott szeretetből
táplálkozva mindent „bevállalnak” azért,
hogy a gyerkőcök, szüleik és még a város
vezetése arcára is mosolyt csaljanak. A
másik dolog, hogy bár mi, akik óvodá-
ban dolgozunk, szinte soha nem tudunk
egymással időt tölteni, hogy a kollégáin-
kat – régieket és újakat egyaránt – meg-
ismerjük, mégis a mese próbái alatt a
nagy kacagások közepette, valahogy ész-
revétlenül megismerkedtünk és hiszem,
hogy nagyon megszerettük egymást.

Kijelenthetjük, hogy bár mi nem me-
gyünk el együtt néhány napra csapat
építő tréningre, de a mese próbái és az
előadás izgalmai felfrissítenek és egy
csapattá, egy családdá kovácsolnak ben-
nünket. 
Hogy mi is történt a mese után? 
Túl azon, hogy mindenki visszacsöppent
a maga kis csoportjába, azzal a titokkal
és lehetőséggel együtt, hogy bármikor
képesek leszünk újra átváltozni kígyóvá,
békává, királylánnyá vagy éppen azzá,
amivé válnunk kell a mese kedvéért.  

Június 7-én, az év első igazán nyárinak
mondható napján egy fergeteges gyerek-
napon vehettek részt Aprajafalva lakói (a
gyerekek). A szemfülesek, miután átve-
rekedték magukat a félelmetes pókokkal
és csontvázakkal teli rögös úton, újra ta-
lálkozhattak Hófehérkével (Kinga néni),
Kacifánttal (Gergő bácsi) és a többi me-
sebeli varázslatos szereplővel. Meglova-
golhatták a póniciklit, egy nagy ugráló
vár segítségével Aprajafalvára is elláto-
gathattak és más egyéb mesebeli kalan-
dot élhettek át. Itt a nyár, de ígérjük,
jövőre is felejthetetlen izgalmakban lesz
része azoknak, akik ellátogatnak a mi kis
varázs óvodánkba. 

Lovas Katalin óvodapedagógus
Nyuszi csoport, Telepi Óvoda

A legkisebbek hírei / Diákhírek

Hófehérke kincskeresője Táncbemutató az oviban

Póniciklizés

ZENEISKOLAI HÍREK 
Arany Kalász Díj – 2013

A Kalász Művészeti, Nevelési Alapít-
vány harmadik éve adja ki az Arany Ka-
lász Díjat. 2013-ban a tantestület titkos
szavazatai alapján a díjat Dankovics Va-
léria zongoratanár, korrepetitor kapta
meg. 2000-től kezdve tanít iskolánban,
s ez idő alatt mindvégig lelkesen, elhi-
vatottan, és eredményesen végezte
munkáját. A növendékek tehetségének,
képességeinek kiteljesítésével másfél év-
tizede áll a zeneoktatás szolgálatában. A
gyerekeket mindig odaadóan oktatja a
zene szeretetére és magas szintű műve-

lésére. Kiemelkedő színvonalú szakmai
felkészültsége, igényessége szerénység-
gel, kedvességgel és pozitív, segítő hoz-
záállással párosul. Mint pedagógus és
muzsikus szüntelenül képzi magát, nyi-
tott minden újra és ebben példát mutat
kollégái számára is. Fiatal kora ellenére
tanítványai számos helyezést és díjat
hoztak haza a különböző megyei, terü-
leti és országos versenyekről. 

A támogatói/szülői elismerést a díj
alapítása óta először ebben a tanévben
adta ki az alapítvány, melyet megosztva
Kerekesné Görög Zita és Kincses László
nyert el. A szülői szervezet tevékeny tag-
jaiként mindketten sokat segítettek az
elmúlt években az iskolánkat érintő
nehéz feladatok megoldásában.

Alkalmazotti közösségünk nevében
minden díjazottnak sok szeretettel gra-
tulálunk!

zeneiskolai ügyelet
A Zeneiskola ügyeletet tart 

június 26-án, szerdán 
majd azt követően minden második

szerdán 9-13 óráig. 

Zongoraóra Dankovics Valériával
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Diákhírek
SZENTISTVÁNTELEPI 
ÁLTALÁNOS ISKOLA

Alapítványi Est

Az idén május 24-én, pénteken került
sor az Alapítványi Est megrendezésére.
Változatos számokkal készültek gyere-
kek és tanáraik, meglepetésként még a
szülők is. Kovács Kristóf Áron igazgató
úr és Vasné Erdős Zsuzsanna beszéde
után az 1. b és az 5. b osztály indította az
előadást egy kellemes gitáros, fuvolakí-
séretes dallal, melynek címe: Legyetek
jók, ha tudtok! 

A kicsik és a felsősök remekül együtt-
működtek. Ezt Iski Botond kedves verse
követte. Kovács Miklós ügyesen furulyá-
zott, zongorakíséret tette még élvezete-
sebbé előadását. Az est második versét a
tehetséges Szabó Orsolya, 7.a osztályos
tanulónktól hallhattuk. Utolsó hangsze-
res szám Domokos Csenge fuvola elő-
adása volt. Lendvai Péter Dávid egy
drámai hangvételű verset szavalt, igen
nagy hatással volt a közönségére. A han-
gulatot feloldotta az 5. a osztály ritmus-
játéka, ahol kezüket, lábukat,  egész
testüket bevetve mozgatták hol bögréjü-
ket, hol végtagjaikat. A koppanások hol
gyorsultak, hol lassultak, végül felfo-
kozva az izgalmat hirtelen véget értek. A
versek és zenék közt ötletes, új színfoltot
képviselt. Fő műsorszámként Lázár
Ervin: Szegény Dzsoni és Árnika című
darabját adták elő a színjátszó szakkörö-
sök. Nem csupán színészi, de énekesi te-
hetségüket is megcsillogtatták a kis
színészek. Egyszerre volt vidám, vicces
és szórakoztató.

Az est végén következtek a zenés, tán-
cos számok: a negyedikesek és a nyolca-
dikosok tánc koreográfiái. Zárásként a
diákok és a tanárok ügyességét próbára
tevő egy, majd egyszerre több ugrókötél-

lel végrehajtott bravúros gyakorlatait te-
kintettük meg.  

A műsor érdekessége volt a szülők
meglepetés tánca, melyben a fekete-fe-
hérbe öltözött táncosok testhatárai a
ruhák által megváltoztak, a lábak össze-
keveredtek és már-már lehetetlen
módon emelkedtek, lépegettek. Azt hi-
szem nem okozott senkinek nehézséget
végig ülni a több órás előadást, az élve-
zetes műsorszámok gyorsan forgatták az
idő kerekét.

Hlatki Éva tanító

nyári táboraink

Az idén 2 turnusban szervezünk úszó-
tábort a Margitszigeten, június 24 - jú-
nius 28-ig, és a július 1-július 5-ig. Július
8 – július 12-ig természetjáró táborba
várjuk a gyerekeket a Fertő-Hanság
Nemzeti Parkba. Július 28 – augusztus
3-ig vízitáborba invitáljuk a természetet,
kirándulást, vizet szeretőket. Négy sze-
mélyes kenukban a csodálatosan szép
Bodrogon és Tiszán fogunk evezni. Jú-
nius 17 – augusztus 30-ig pedig a Buda-
kalász Város Önkormányzata által
szervezett nyári napközis tábor várja a
gyerekeket. Bízunk benne, hogy min-
denki megtalálja a számára kedvező
nyári elfoglaltságot, és tartalmasan, iz-
galmasan töltjük majd el a nyári szün-
időt.

szentistvántelepi Általános iskola
nyári ügyeleti rendje

A nyári szünetben a következő időpon-
tokban tartunk ügyeletet az iskola tit-
kárságán:
június 26. szerda 8:00 – 12:00 óráig
július 10. szerda 8:00 – 12:00 óráig
július 24. szerda 8:00 – 12:00 óráig
augusztus 7. szerda 8:00 – 12:00 óráig

KALÁSZ SULI ÁLTALÁNOS
ISKOLA ÉS ALAPFOKú 
MűVÉSZETI ISKOLA

Alapítványi nap

Idén is méltóképpen búcsúztathatták
el a Kalász Suli gyerekei a 2012-2013-as
évet a most már hagyományosan meg-

rendezett év végi Alapítványi Napon. A
műsor nagyon színesre sikeredett, hisz
táncoltak, énekeltek, verseltek az egé-
szen aprók és a nagyobbak, volt komoly
és volt nevetős műsorszám, népzene és
musical, pünkösdölő és aerobic. A végén
a tanári meglepetés-kórus együtt éne-
kelhetett az iskola aprajával, és na-
gyobbjaival, amit megható volt látni,
hallani és megtapasztalni is. Köszönjük
ezt a nagyon kedves délutánt minden
kollégának, és szülőnek, és nem utolsó-
sorban a Faluház dolgozóinak.

sportnap 
a Kalász suliban

Június 14-én, pénteken sportnapot
tartottunk az iskolában. Az utolsó isko-
lanap hagyományosan a ballagási pró-
bával és egy kis mozgással szokott telni.
A gyerekek ezúttal is számos sportág
közül választhattak. A gyerekek mehet-
tek ping-pongozni, röplabdázni, bicik-
lizni, kosarazni vagy focizni.

A tanárok és a nyolcadikosok eközben
egy régi szokást, a tanár-diák meccsek
hagyományát próbálták újjáéleszteni.
Három sportágban is összemértük 
tudásunkat. Fociban és kosárban a taná-
rok kerekedtek felül, míg a röplabda-
meccset a diákok nyerték. A meccsek
közben sok gyerek szurkolással bíztatta
a csapatokat. A rendezvény sikerét mu-
tatja, hogy nagyon sok tanár, sőt, még az
igazgató úr is beállt játszani.

A Kalász suli Általános iskola 
és Alapfokú Művészeti iskola

nyári ügyeletének rendje

Az iskolánkban az alábbi napokon van
lehetőség ügyintézésre:
július 10. (szerda) – 9:00 – 13:00
július 24. (szerda) – 9:00 – 13:00
augusztus 7. (szerda) – 9:00 – 13:00
augusztus 21-től augusztus 31-ig minden
munkanap 9:00 – 14:00-ig

Diákok-tanárok ügyességi próbája

Tanár-diák meccsek
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Megjelent: 2013. április 29-én 
az epiteszforum.hu portálon
http://epiteszforum.hu/megtalaltak-buda-
kalasz-osi-szakralis-kozpontjat

Előkerültek – több rétegben – az eredeti
téglapadló darabjai is, a falak vizsgálata
során pedig kiderült, hogy a templom több
építési periódus során nyerte el végleges
formáját – a hajót például hét méterrel
hosszabbították meg nyugati irányban, ere-
detileg a szentély is jóval kisebb lehetett. (A
templom legkorábbi, 11-12. századi mére-
teit és elrendezését nem lehetett egyértel-
műen megállapítani.) A falak lábazati
párkányát kívülről puhább, porózusabb kö-
vekből alakították ki, a sarkokon kemény
mészkövekből készítettek armírozást.

Dr. Tomka Gábor véleménye szerint a
Kalauz-i (Kalász) nemzetség kegyúri
temploma mai formáját a 13. század má-
sodik felében, a tatárjárás után nyerhette
el, a későbbi századokban a hajót és a tor-
nyot diagonális támpillérekkel erősítették
meg. A templomtérben a főoltár mellett
két mellékoltár nyomai, valamint anyagá-
ban színezett, illetve festett ablaküvegek
töredékei kerültek elő, amelyek tehetős
építtetőre utalnak.

Az épület a török uralom kezdetén, a
16. század első felében dőlt romba, majd a
felszabadulás után, 1690 táján ideérkező
szerbek és a visszatelepülő őslakosok állí-
tották helyre. A levéltári kutatások alap-
ján az 1710-ben és 1725-ben felvett
vizitációs jegyzőkönyvek „erős anyagból
készült, sérült templom”-ot említenek, rá-
adásul 1725-ben „görögkeleti (ortodox)
használatra berendezve.” Az épület teljes
pusztulása csak ezután következhetett be,
hiszen az 1765-ből származó határvita tér-
képén már elhagyott romként tüntették
fel, az első katonai felmérés térképén
(1780-1784) pedig már nem is jelölték. El-
képzelhető, hogy a templom erődített le-
hetett, hiszen a domb közelében húzódó,
beszédes nevű Alsó- és Felsővár utcák
ennek emlékét őrizhetik, azonban erre
utaló régészeti nyomok nem kerültek elő.

A mészkőből rakott falak mellett szá-
mos csontváz és egyéb maradvány – pél-
dául aranyozott, gótikus ruhaveret –
került elő, tanúskodva a hely középkori vi-
rágzásáról. (Budakalásznak ezt a területét
még ma is „Berdó” névvel illetik, amely
szerbül dombot jelent és a kezdetektől
fogva fontos szőlőtermesztő hely volt.)

A hely évszázadokon átívelő szakralitá-
sát jelzi, hogy a régészek az ásatások során

őskori leletek mellett több feliratos római
kőre, köztük egy Jupiter-oltár darabjára is
rábukkantak. Ezek eredetét nem lehet
megnyugtatóan tisztázni: származhattak
Aquincumból (és másodlagosan felhasz-
nálták), vagy eredetileg is itt állíthatták
fel, hiszen a környék régóta lakott volt,
pezsgő kultúrával. A dombtető teljes,
minden négyzetméterére kiterjedő feltá-
rására nincsen lehetőség - a régészek csu-
pán a késő középkori szintig hatoltak -,
bár a föld valószínűleg további érdekessé-
geket rejtegethet. Az elődök tudását és a
történelmi emlékezet pontosságát jól mu-
tatja, hogy a kőkeresztek közül egy ponto-

san az apszis fala felett állt – ez 2012
júliusában, elmozdításuk során derült ki.

„Különleges jelentőséggel bír, ha az
ember megtalálja egy település szakrális
központját, ami az elmúlt évszázadokban
a megszakadt történelmi emlékezet miatt
feledésbe merült” – mondja Turi Attila,
Budakalász főépítésze. „A legfontosabb,
hogy a jelenlegi elhanyagolt, nem-hely ál-
lapotából a Kálvária-domb újra hellyé vál-
hasson - nemcsak hamvasi, de társadalmi
értelemben is –, amelynek kisugárzása
van.” Központi fekvése ellenére a terület
jelenleg alulhasznosított, perifériális sze-
repet tölt be a város életében, amelyhez a
morfológiai adottságok mellett a rende-
zetlenség, a környező, rendkívül kismé-
retű telkek (50-100 m2) állapota is
hozzájárul.

A templom teljes és hiteles visszaépí-
téséhez nem áll rendelkezésre elegendő
információ, ám erre nincs is szükség, vi-
szont mindenképpen meg kell mutatni az
itt lakóknak és az erre járóknak, miért volt
megszentelt ez a hely évszázadok óta. A
főépítész valamilyen könnyed, transzpa-
rens építészeti eszközzel elképzelhetőnek
tartaná az épület tömegének jelzésszerű
megidézését, esetleg a boltozott szentély
visszaépítését is, amely az újra felállított
kőkeresztekkel együtt Úrnapi kápolna-
ként és a körmenetek egyik állomásaként
szolgálhatna.

Budakalászon egykor több Úrnapi ká-
polna volt, napjainkra csupán egy maradt
belőlük. A platót délről határoló enyhe
domboldalban észak felé tájolt ülőhelye-
ket, egyfajta nézőteret lehetne kialakítani,
a templom területén pedig passiójátéko-
kat adhatnának elő. Itt nem csupán mű-
emlékvédelmi, építészeti, városrendezési
szempontokról van szó: „a lényeg a kö-
zösségépítés – olyan helyet kell létrehoz-
nunk, amely közelebb hozza egymáshoz
az embereket és a hagyományok felélesz-
tése, újrajátszása során összekovácsolja
őket” – vallja Turi Attila.

A terület rendezésére, a romok bemu-
tatására a közelmúltban születtek már el-
képzelések, ám konkrét, elfogadott
változat még nincsen, a megvalósítás
módja és időpontja bizonytalan. A főépí-
tész – a helyszín és a feladat különleges-
ségére tekintettel – leginkább egy
meghívásos pályázat kiírását tartaná meg-
felelő útnak, vagy akár egy workshop jel-
legű együttgondolkodás során alakítaná ki
a rekonstrukció végleges formáját. „A
helyszín fontossága és a napvilága került
értékek megőrzése felelősséget és hosszú
távú tervezést igényel, amely valós közös-
ségi igényekre épül.” Turi Attila lényeges-
nek tartja a helyi lakosság bevonását és a
tervezett projekt társadalmi elfogadtatá-
sát, hiszen a legfőbb cél az, hogy az em-
berek szeressék és szívesen használják
majd ezt a helyet. A közösségi részvétel
szellemében 2012 nyarán és őszén két
„közönségnapot” is tartottak, amikor az
érdeklődők testközelből tekinthették meg
a feltárást és az előkerült maradványokat,
sőt aktívan segítettek is a munkában.

A tervezett beavatkozások során a
templom romjainak bemutatása mellett a
terület értékesebbé tétele is fontos cél.
Turi Attila már egy bő évtizeddel ezelőtt
elkészítette a „Kálvária-lépcső” tervét,
amely méltóbb megközelítést biztosítana
a helyszínnek, emellett a domb környeze-
tébe teraszházakat telepítene alacsony in-
tenzív beépítéssel, apró kertekkel. Csak
remélhetjük, hogy minél hamarabb sor
kerülhet nemcsak a középkori emlék re-
konstrukciójára, hanem tágabb környeze-
tének rendezésére is. Egyelőre csupán a
legsürgetőbb lépésre, a feltárt romok kon-
zerválására, a falmaradványok bevakolá-
sára van mód, ami idén tavasszal már
elkezdődött, áprilisban újra felállították
az emlékkereszteket is.

Garai Péter

HELY – TÖRTÉNET – HELYTÖRTÉNET

Megtalálták Budakalász ősi szakrális központját – II. rész

A rekonstrukciós terv



Június 28-án, délután 13.00 órakor
elérkezett a várva várt pillanat. Bu-
dakalász Önkormányzata átadta a
város lakói számára az új Egész-
ségházat. 

Másfél évvel ezelőtt a kábel TV háló-
zat eladását követően Budakalász Kép-
viselő-testülete egyhangú döntéssel
határozta el, hogy a hálózat értékesíté-
séből befolyt összeget a korszerűtlen és
rossz állapotú orvosi rendelő újjáépíté-
sére használja fel. A kábelhálózat ked-
vező értékesítésben kulcsszerepe volt 
dr. Krepárt Tamás alpolgármesternek.
Az alpolgármester kitartó és hatékony
tárgyalásainak köszönhetően az önkor-
mányzat a 100 millió forintra értékelt
kábel TV üzletrészt 238 millió forintért
értékesítette. Az Egészségház alapozása
tavaly augusztus végén-szeptember ele-
jén kezdődött el és alig több, mint fél év
elteltével áprilisban már meg is történt
az épület műszaki átadása. 

A város egészségügyi szolgáltatásai-
nak otthont adó létesítmény nem csak
kívülről impozáns, belül is tetszetős és
praktikus: teljesíti a betegek és az egész-
ségügyi dolgozók igényeit, elvárásait. A
787 m2 területű épületben külön bejá-
rattal elválasztva a földszinten kapott
helyet a háziorvosi és gyermekorvosi
rendelő, valamint a védőnői szolgálat, az
emeleten pedig a fogorvosok rendelése
zajlik. Az épület teljes akadálymentessé-
gét lift is biztosítja. A rendelők várójá-
ban légkondicionáló berendezések
gondoskodnak a nyári hőségben az elvi-

selhető hőmérsékletről. Az Egészségház-
ban helyet kapnak OEP által finanszíro-
zott szakrendelések is, így például
reumatológia, nőgyógyászat és mentál-
higiénés rendelés. Ezt egészíthetik majd
ki a földszinti és emeleti bérbeadó helyi-
ségekbe kerülő magánrendelések.

Az Egészségház műszaki átadását 
követően májusban kezdődött el a Kli-
sovác utca felújítása és a Ház környeze-
tének megújítása. A gyerekrendelő
mellé játszótér épült, hogy a betegség-
ből felgyógyult gyerekeknek ne kelljen
beteg társaikkal egy légtérben vára-
kozni. Az épület előtt csigavonalban he-
lyezkedik el a díszítő növényzetet, az út
esztétikus viacolor burkolatot kapott, a
parkolóhelyeket zöld szigetek övezik, az
úttest íves kialakítása pedig követi az
épület előtti park csigavonalát. Az
Egészségház tehát időre elkészült, és
kívül-belül gyönyörű. 

Az átadó ünnepségre mintegy ötszáz
érdeklődő érkezett. Az ünnepségen
Rogán László polgármester beszélt az
építést megelőző döntésekről, az építke-
zésről és arról, hogy a beruházást önerő-
ből, hitel felvétele nélkül valósította meg
a város. A polgármester megköszönte
mindenkinek a munkáját, aki részt vet-
tek az Egészségház és környezetének
építésében, valamint az átadással egy-
időben nyíló egészségügyi kiállítás létre-
hozásában. Köszönetet mondott a
képviselőknek is, akik egyöntetű döntés-
sel határozták el az Egészségház meg-
építését.

Az ünnepségen beszédet mondott 
dr. Gál Katalin háziorvos is. A doktornő

beszélt Budakalász egészségügyi múltjá-
ról, a múlt század elejétől városunkban
gyógyító egészségügyi dolgozókról, orvo-
sokról, gyógyszerészekről és a bábáról. 

Az Egészségházban az átadó ünnep-
séggel egyidőben kiállítás is nyílt a város
egészségügyi múltjáról. A kiállítás anyagát
mintegy fél év alatt Gál doktornő vezeté-
sével gyűjtötték össze a Budakalászi
Egészségklub tagjai és a város helytörté-
nészei. 

Az átadó ünnepség műsorában Gesz-
tesi Károly, városunkban élő színművész
egészségügyi témájú humoros előadását
hallgathatták meg a vendégek és gyö-
nyörködhettek a kicsi és a nagyobb len-
virágok néptáncában is. Végül pedig
elhangzott a Kamp Kapelle előadásában
a Budakalászi induló, melynek szerzője
Sári József zeneszerző – városunk lakója
– aki szintén ellátogatott rendezvényre. 

Az ünnepi eseményen az Egészségház
javára szervezett jótékonysági koncert
ötletgazdája, Villányi László átadta az
Egészségház számára az adakozásból
összegyűlt, mintegy 150 000 Ft-ból vá-
sárolt oxigénpalackot és annak kiegé-
szítő felszerelését. A műsort követően
Rogán László polgármester az orvosok-
kal és a védőnők vezetőjével vágta át a
nemzetiszínű avató szalagot. 

Az ünnepség után lehetőség nyílt a
Ház megtekintésére. Minden érdeklődő
benézhetett az épület összes – a későb-
biek során zárva tartott – helyiségébe is.
A látogatókat pogácsával kínálták, az
épületből távozva pedig mindenki egy
emlékkel, az Egészségházat ábrázoló hű-
tőmágnessel térhetett haza.             K. A.
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Egészségház önerőből Budakalászon
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Átadták a város ú  

A Lenvirág táncegyüttes műsora

Az asszisztencia is modern környezetben dolgozhat A Budakalászon élő Gesztesi Károly műsora

Hamarosan új környezetben kezdik a rendelést Budakalász 
háziorvosai, gyermekorvosai és fogorvosai
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   új Egészségházát

Az Egészségház javára szervezett jótékonysági koncert 
ötletgazdája Villányi László átadja a Ház számára az adakozásból
összegyűlt, mintegy 150 000 Ft-ból vásárolt oxigénpalackot 
és annak kiegészítő felszerelését. 

Rogán László polgármester, az orvosok és a védőnők vezetője;
összesen tízen vágják át az avató szalagot

A polgármester az egészségügyi kiállítás szervezőinek körében Védőnők és látogatók a Ház várójában, háttérben a kiállítás képei
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Budakalászon hagyomány, hogy pedagógusnapon vehetik
át a helyi közoktatásban kiválóan dolgozó szakemberek a
város képviselő-testülete által alapított, a Budakalász Kiváló
Pedagógusa és a Budakalász Közoktatásáért díjakat. Utóbbit
dr. Milosevits Péterné emlékére az önkormányzat 2008-ban
„dr. Milosevits Péterné Budakalász közoktatásáért díjnak” ne-
vezte el.

A képviselő-testület a jelöltek közül minden évben az arra
legméltóbbaknak adományozza mindkét kitüntetést. A címek
mellé bronzplakettet és díszoklevelet kapnak a díjazottak,
amelyeket a Munkácsy-díjas Mihályi Gábor szobrászművész
tervezett és készített.

Budakalász Kiváló pedagógusa
A város vezetése ebben az évben a pedagógus pályán évtize-

deken át nyújtott kimagasló tanítói munkájának elismerése-
ként, a „Budakalász Kiváló Pedagógusa” díjat Gyorgyevity
Sztretykóné, Angéla néninek,  a Kalász Suli napközis tanítónő-
jének adományozta. A díjat Rogán László polgármester adta át.

Gyorgyevity Sztretykóné

Angéla, sokaknak
Angéla néni – 1980-
ban végzett a Nyír-
egyházi Bessenyei
György Tanárképző
Főiskolán orosz-nép-
művelő szakon, s ezt
követően helyezke-
dett el a Kalász Suli-
ban. Pályakezdőként
orosz szakos tanár-
ként és osztályfőnök-
ként dolgozott, majd
1989-től napközis
nevelői munkát
végez. Azon kevesek
egyike, akik pályafu-
tásuk teljes időszakát
egy iskolában töltötték. 

Munkáját nagy-nagy szeretettel, a gyerekek iránti nyitott-
sággal végzi. A napközis délutánokon számtalan kézműves,
néptáncos, népdalos foglalkozással teszi színesebbé a diákok
napjait. Az iskolai rendezvények rendszeres és aktív résztve-
vője, szervezője, a dekorációk gyakran az ő keze nyomát őrzik.
Segítőkészség és kollegialitás jellemzi, a szülőkkel való kap-
csolata a kölcsönösségen alapul. Büszkén vállalja szerb gyö-
kereit, lelkesen ápolja a hagyományokat, a helyi szerb
közösségnek is aktív tagja.

A tanév végén több évtizedes pedagógiai tevékenység után
nyugdíjba megy, de szíve és lelke bizonyosan sokáig az iskolá-
hoz köti majd. Idén ünnepli közalkalmazotti jogviszonyának
40. - jubileumi évét.  

A Budakalász közoktatásáért díj 
A díj adományozásának célja, hogy az önkormányzat elis-

merését fejezze ki a közoktatás irányításában, a közoktatás ve-
zetésében szakmai, szakértői munkájával tekintélyt,
megbecsülést elért szakembereknek. A „Budakalász Közokta-
tásáért Díj” annak a személynek adható, aki elméleti vagy gya-
korlati tevékenységével hozzájárult a város közoktatási
színvonalának emeléséhez. A város vezetése úgy határozott,
hogy a „dr. Milosevits Péterné Budakalász Közoktatásáért”
díjat, a helyi közoktatás irányításáért, koordinálásáért végzett
szakmai munkája elismeréseként Villám Zsuzsannának ado-
mányozza.

Villám Zsuzsanna

A díjazottat ezút-
tal aligha kell bemu-
tatni, hiszen talán
nincs olyan pedagó-
gus Kalászon, aki ne
ismerné. A közneve-
lési intézményekkel
napi kapcsolatban
van, ami idén az is-
kolák esetében le-
szűkült, mivel azok
fenntartása és mű-
ködtetése néhány
hónapja állami
kézbe került. 

Villám Zsuzsanna
2002. óta dolgozik a
Polgármesteri Hiva-
talban, 2005-től látja el a közoktatási – mai megfogalmazás-
ban a köznevelési – intézmények irányítását, koordinálását.
1984. évben szerzett tanári diplomát, 3 gyermek büszke édes-
anyja.  A pedagógus pályán végzett 14 év gyakorlata, a 2006-
ban szerzett közoktatás vezetői ismeretei, és szakértői
tapasztalata segíti  mindennapi munkáját. Nagy ambícióval,
lelkesedéssel,  precizitással és igényességgel végzi feladatát ma
is. Minden esetben csapat- és közösségi szellemben, megújuló
energiával dolgozik. Nagyfokú elhivatottsággal szervezi, fogja
össze és segíti a helyi köznevelési intézmények vezetőinek
munkáját. 

Az önkormányzat szakmai döntésének előkészítésében, 
javaslataival és tanácsaival  mindenek előtt a gyermekek és a
szakma érdekeit tartja szem előtt. 

Felkészültsége, munkabírása, felelősségtudata  átlagon fe-
lüli. Határozott és következetes vezetői munkájával, szóbeli -
írásbeli kommunikációs, valamint szervező készségével több-
ször is kivívta már vezetői és a képviselő-testület elismerését. 

A helyi közoktatás irányításában végzett tevékenységét e
díjjal köszöni meg az önkormányzat.

Kalászi kiválóságok
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„Az ítélet odaát van, 
de működni itt kell!”

Lelki gyakorlatra várta a budakalásziakat a Művelődési Házban
Jókai Anna. Előadása elején elmondta, nem szereti az író-olvasó
találkozó kifejezést, hiszen ezekre az alkalmakra azért jönnek el
az emberek, mert a televízióból, újságokból ismert emberre sze-
mélyesen is kíváncsiak. Az írónő egészen biztosan nem okozott
csalódást a  termet megtöltő érdeklődőknek, mert kendőzetlen
őszinteséggel beszélt érzéseiről, gondolatairól. 

Jókai Annát már 16
évesen  foglalkoztatta a
gondolat, hogy magyar
író lesz és „megmondja
a cudar világnak a véle-
ményét.”  Vágya hosszú
útkeresés után vált va-
lóra. Első novelláját al-
bérletének falai között,
a térdére helyezett gyú-
ródeszkán írta. A Ma-
gyaróra című írásában tanári
tapasztalatait és a nevelésről vallott
elveit fogalmazta meg. A novella
több antológiába is bekerült ,nagy
port kavarva, ugyanis az  oktatáspo-
litika akkori vezetői másként  gon-
dolkoztak, mint ő. Tanári
pályafutása alatt összeállított egy
magyar írókról, költőkről szóló elő-
adássorozatot, ám a helyi művelő-
dési házból azzal zavarták el, hogy
ismert embereik vannak a hasonló
előadásokra. Ekkor fogadta meg,
hogy ha sikerül „a sokat szenvedett
Magyarországon” olyan íróvá válnia,
akit megkérdeznek, akkor soha nem
mond nemet.  Mint mondja, ha
könyveiben valaki csak két monda-
tot talál, ami segít, akkor már meg-
érte megírnia őket. Jókai Anna
szerint napjainkban is nagy felelős-
ség hárul az írókra, hiszen az em-
berek problémáit, gondolatait ma is
ők tudják írásban kifejezni. Az írónő
fontosnak tartja, hogy az idősek
adják át  gondolataikat a fiataloknak,
hiszen ha bennük sikerül elültetni a
tudás magját, akkor nem vész ki az
évtizedek alatt megszerzett tapaszta-
lat. Az írónő szerint,  a „gyalázatos
médiavilágban” olyasmit próbálnak
értékként feltüntetni, ami valójában
nem az. A nyitottság például, Jókai
Anna szerint, önmagában káros. Az
írónő azt vallja:” Meg kell nézni, ki
akar hozzánk bejönni és tudni kell
azt mondani, hogy nem nyitom ki

valakinek a lelke-
met.” Ugyanígy nem
kedveli a politikai
korrektség fogalmát,
mely szerinte azt je-
lenti, hogy mindent
körül kell írni, és
nem lehet kimon-
dani a valót. Hason-
lóak az érzései a
szexuális zaklatás

kérdésében is, mert mint mondja,
mára odáig „fajult” a szókapcsolat
jelentése, hogy egy bók is beletartoz-
hat. A szingliség dicséretét butaság-
nak tartja az író, aki úgy véli, el kell
fogadni, hogy családban élni munka,
hiszen minden nap meg kell küzdeni
azért, hogy jól működjön ez a kis kö-
zösség. „Gyermekeink felnevelése
sem cukimuki-móka”. 

Jókai Annának határozott  elkép-
zelése van a gyermekvállalásról is.
„Ha áldott állapotba kerül valaki,
meg kell szülnie gyermekét, hiszen
különben egy élő embert, lelket ta-
szít el magától. Sok esetben pedig
élethosszig tartó sérülést is szerez
vele.” Jókai Anna  hangsúlyozta, sze-
mélyes szégyennek érzi, hogy Ma-
gyarország lakossága tízmillió alá
csökkent. „Szerelem, gyönyörűség
által születik az új élet. Ez isteni terv.
Mi történik, ha az ember ebből kivo-
nul? Megáll a Föld.” 

Az életben, Európában zajló sok
rossz Jókai Anna olvasatában olyan,
mint egy óceán, az élet értelme pedig
az, hogy ebből minden nap egy-egy
cseppet el kell venni, akár egy mo-
sollyal, egy jó szóval is. „Atyám, a ke-
zedbe ajánljuk ezt a szegény, jobb
sorsa érdemes Magyarországot! Az
ítélet odaát van, de működni itt kell.
Én ehhez kívánok Önöknek erőt, az
utolsó szusszanásig” – zárta le buda-
kalászi előadását az írónő.                   

HD

„A budakalászi polgárok
egészségéért” díj

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 2013. évben a „Budakalászi Polgárok
egészségéért” díjat Mezei Lajosnénak Etelká-
nak, háziorvosi szaknővérnek adományozta. A
díjat Rogán László polgármester adta át a Sem-
melweis-napi ünnepségen.

MEzEi lAjosnÉ –Eta nővér, az általá-
nos ápolónőképző elvégzése után, már kórházi
gyakorlattal a háta mögött, 1974-ben a Lenfonó
Gyárban üzemorvosi asszisztensként kezdett
dolgozni Budakalászon. Másfél évvel később
dr. Varga Margit mellett körzeti nővérként 
tevékenykedett közel 10 évig. Ez követően kór-
házi munkája során szélesítette szakmai isme-
reteit, gyakorlati tudását. 2000-ben dr. Sulyok
András háziorvos hívására ismét körzeti nővéri
feladatokat végzett Budakalászon 2007-ig, egé-
szen a nyugdíjba vonulásáig. De nem sokáig 
pihent. Dr. Gál Katalin háziorvos megkeresé-
sére gondozó nővéri feladatokat vállalt újra,
2013. februárig. Azon kevés nővérek közé tar-
tozik, aki Budakalászon 3 háziorvos munkáját
is segíthette, lelkesen jött mindig a hívó szóra,
hiszen az emberek szeretete, a betegek ápolása,
a munkatársakkal kialakított jó kapcsolata
meghatározó volt számára.

Szakmai tudásának, gyakorlati tapasztalatá-
nak, a betegek iránti empátiájának  köszönhe-
tően 3 kalászi háziorvossal is együtt dolgozott,
és a rendelő egyik legkiválóbb munkatársa vált
belőle. A betegek mérhetetlen emberszeretetet,
gondoskodást, odafigyelést, törődést kaptak
tőle, a munkatársai tisztelték és becsülték ha-
tározottságát, precízségét, kiemelkedő munka-
bírását, türelmességét, segítőkészségét. Több
évtizedes áldozatkész munkája valamennyi
beteg és lakos számára példaértékű, amelyet a
díj adományozásával ismert el és köszönt meg
a képviselő-testület.
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Örömmel adjuk hírül, hogy a „Szent István kertje” projek-
tet befejeztük, a közösségi tervezéssel megálmodott és sok ezer
órás önkéntes munkával, közösségi összefogással létrehozott
közparkot a település lakossága és az önkormányzat részére
2013.június 13-án átadtuk. A projektet a MOL anyagi támoga-
tásával az Ökotárs Alapítvány pályázati forrásából, az önkor-
mányzat és a Szentistvántelepi Cserkész Alapítvány
támogatásával hoztuk létre. A Hírmondó előző számaiban
részletesen felsoroltuk a nagylelkű támogatókat és önkéntes
segítőket. Még egyszer köszönet az összes támogatónak és ön-
kéntes segítőknek! 

A projekt egyik célja volt, hogy fiatalok számára is vonzó
közpark jöjjön létre, mely egyben oktató célzattal bemutatja
azokat a fafajtákat és növényi társulásokat, melyek az iskolai
oktatási tananyagban szerepelnek. A tereprendezés, szemét-
gyűjtés után a 4 hónapon át tartó közösségi parképítési akciók
során mintegy 500 cserje és 50 fa került kiültetésre a 6113m2
nagyságú közparkban. A részben feltöltött területen a projekt
másik célja volt egy vizes élőhely, mocsári társulást bemutató
tó „megmentése”, valamint vizet kedvelő növények telepítése
volt. A „Tündérkert” génmegőrző program mintájára a cser-
készcsapat 13 őrse a Kárpát medencében őshonos 13 külön-
böző gyümölcsfát is elültetett. A fiatalok a park szélén található
aszfaltcsíkon szabadtéri játékokat festettek fel, valamint sza-
badtéri tornapályát építettek közösen. A kültéri elemek vá-
lasztásánál fontos szempont volt, hogy azok az önkéntes
fiatalok kétkezi munkájával megépíthetőek és számukra is
vonzóak legyenek, így 6 db gabion típusú padot és 3 db sze-
metes ládát állítottunk fel. Az elültetett fák tövében ismertető
táblákat helyeztünk el, a park szélén terepfutásra alkalmas fu-

tóösvényt alakítottunk ki, valamint további 400nm–es terü-
letet füvesítettünk a „kicsik focipályája” számára. Mindezek
eredményeképp „Szent István kertje” nemcsak a szabadidős
természetközeli kikapcsolódást, sportolást segítheti igen szé-
les korosztály számára, hanem a helyi iskola terveinek megfe-
lelően kiválóan megfelel szabadtéri testnevelés és biológia
órák helyszíneként is.

A parkátadó ünneplést egy sétálós növényismereti TOTO
vetélkedővel és az újonnan elkészült szabadtéri tornapályán
egy „erőfitogtató” húzódzkodó-tolódzkodó versennyel kötöt-
tük össze. Az átadás igen jó hangulatban telt, melyre nemcsak
a projektben részvevő aktivisták, hanem számos érdeklődő is
eljött minden korosztályból összesen mintegy 100 fő.  Az el-
készült közparkról és a parkátadóról örömmel adunk közre né-
hány fotót ízelítőül. 

Ezúton is biztatunk minden budakalászi lakótársat élet-
kortól függetlenül, hogy látogasson el e közparkba, s mint egy
kis botanikus kertben töltsön el ott egy kellemes órát megis-
merkedve a frissen ültetett fák és cserjék neveivel, ismertető-
jegyeivel, valamint a vizes élőhely élővilágát bemutató
tavacskával. Aztán ha egy kis testmozgáshoz van, kedve fus-
son egy kört és próbálja ki a szabadtéri tornapályát, majd gyer-
mekeivel a felfestett ugróiskolát vagy malom játékot.
Reméljük, hogy – a várhatóan szeptemberben megnyíló – új
grund további lehetőségeket teremt majd a szabadtéri test-
mozgáshoz. Addig is cserkészköszöntéssel búcsúzunk: „Légy
résen! – hol mozoghatsz!” 

Dr. Wettstein András 
Szentistvántelepi Cserkész Alapítvány, 

kuratóriumi elnök

szEnT isTVÁn KErTjE
Budakalász lakosai számára elkészült
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nagy lépés 
kis cipőben
Igeeeeeeen!!! Kórusban, egyönte-

tűen, teli torokkal kiabálta minden kis-
gyerek a Nyitnikék Óvoda Pomázi úti
intézményében a kérdésre, hogy örül-
nek-e az ovifoci pályának. Már a kivite-
lezés közel egy hete alatt is nagy
érdeklődéssel figyelték, mi készül az
óvoda udvarán, az átadóra pedig ünnep-
lőbe is öltöztették a pályát, lufikkal és
gyermekrajzokkal díszítették fel a ven-
dégek fogadására. 

Tavaly a Telepi Óvoda kapott első-
ként ovifoci pályát az országban –
mondta el az Ovifoci Alapítvány kurató-
riumi elnöke, Molnár Andrea. Idén
ismét Budakalász az első a sorban, ez-
után adnak majd át több pályát is ha-
zánkban. A beruházás együttműködés
keretében jött létre az alapítvány, az ön-
kormányzat és a társadalmi adókedvez-
ményből forrást biztosító Dr. Demeter
János jóvoltából. A vállalkozó cégének
székhelye már több éve Budakalászon
van, és ő maga is itt él, számára fontos,
hogy a városban maradjon a megtermelt
pénz. Azt mondja, ha a cége továbbra is
jól működik majd, szívesen vesz részt a
program folytatásában Budakalászon
vagy a környékbeli településeken.

Az óvoda életében nagy előrelépést
jelent a most átadott sportpálya, hiszen
itt nincsen tornaszoba, így a mindennapi
testnevelésórák megtartásában is segít-
séget nyújt majd. A futball mellett több-
féle labdasportra is alkalmas a
létesítmény, így a kézi- és kosárlabda
alapjaival is ismerkedhetnek a kicsik, de
ügyességi játékoknak is helyet adhat. 

Az Ovifoci Alapítvány alapítója, Bu-
zánszky Jenő,  az átadón tartott beszé-
dében elmondta, az elsődleges cél, hogy
a gyerekek megszeressék a mozgást és a
sportot. Az Aranycsapat tagja bízik
benne, hogy az ovifoci pályák segítenek
majd abban is, hogy a jövőben eredmé-
nyes sportolókat tudjanak adni az or-
szágnak. 

Az ovisok kis műsorral köszönték
meg az új pályát, tánccal és énekkel is
kedveskedtek a vendégeknek. Rogán
László polgármester pedig szeretettel
bízta rájuk, remélve, hogy féltő gonddal
használják majd.

Huszár Diána

Ünnepélyes pillanat

A nagy csapat

A kicsik köszöntője
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Hogyan kötődik Budakalász-
hoz?

Végzettségem vegyészmérnök, több
mint két évtizede a gyógyszeriparban
dolgozom. Tizenöt éve vezetek egy saját
alapítású céget, ami gyógyszerkutatással
foglalkozik. Négy éve költöztünk Buda-
kalászra, azóta itt tevékenykedünk, itt
van az irodánk, itt is lakom, tehát min-
den tekintetben Budakalászon termeljük
meg azt a pénzt, azt a nyereséget, amit
egy szerencsés program folytán itt is tu-
dunk elkölteni. 

Hogyan került kapcsoltba az ovi
Foci programmal?

Az Ovi Focihoz úgy kapcsolódunk,
hogy megkerestek minket, tudnánk-e
közösen a törvényi lehetőségekkel élve,
a társasági adó meghatározott részét egy
ilyen programba beletenni.  Nekünk ez
anyagilag nem plusz teher, nagyon szí-
vesen vállaltuk. Megtettük a szükséges
adminisztratív lépéseket, így most már
második éve ünnepeljük a közös sikert.

Mi a véleménye a programról?
Nagyon jó célt tűztek ki és nagyon ko-

moly emberek támogatják. Mindenki,
aki a program mellé állt, teljes szívvel
tette. Nekünk volt már ilyen kísérletünk.
Néhány éve Budapest egyik kerületében
felajánlottuk, hogy építünk egy EU kon-
form óvodai játszóteret. A terv akkor el-
bukott, mert az ottani önkormányzat
nem fogadta el. Ez itt Budakalászon
azonban közös összefogás eredménye,
ezért is szép.

lesz-e folytatás?
Ehhez az kell, hogy a vállalat továbbra

is olyan nyereséges legyen, hogy  tud-
junk ezzel foglalkozni. Mi  nagyon bí-
zunk ebben. Fontosnak tartom, hogy
mivel Budakalászon élek, itt dolgozom,
valamilyen módon ezt a közösséget se-
gítsem. 

RT

Vendégünk: Demeter János

A budakalászi ovi-foci programért
Kérdéseinkre ezúttal Demeter János stratégiai és vállalkozásfejlesztési igazgató válaszolt, aki  a budakalá-
szi ovi-foci pályák megépítéséhez nyújtott jelentős anyagi támogatást.

Az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány fennállása óta már több pályát avatott 
országszerte: az elsőt Debrecenben, a másodikat Kőbányán. A mostani esemény
aktualitását az adta, hogy ez az első olyan pálya, amelyet az alapítvány a társa-
sági adó felajánlásokból, önkormányzat  támogatással építhettek fel. A pályához
egy önálló, kifejezetten 3-5 éves korú gyerekeket megcélzó program is „társul”,
amelyet hazai szakemberek dolgoztak ki és az MLSZ támogatását is élvezi. A
program része, hogy az adott óvodában megvalósuló pályát egy képzés keretében
az óvoda- pedagógusok is megismerik, a programot ők is elsajátítják, majd azt át-
adják a legkisebbeknek. A program lehetővé teszi, hogy az  óvodákban elkez-
dődhessen a labda-, mozgás- és sportkultúra fejlesztése. Az Ovi-Foci Program
keretében az óvodások nem csak a foci, hanem számos egyéb labdajáték (kosár
és  kézilabda, tenisz, lábtenisz, röplabda, csörgőlabda, boccia) alapjait is elsajá-
títhatják, mellyel a program nem kizárólagosan a magyar futballélet, hanem a
teljes magyar sportélet felemelkedését is szolgálja. A programmal az önkor-
mányzatoknak lehetőségük nyílik arra, hogy kifejezetten az óvodás korosztály
számára kifejlesztett korszerű sportlétesítményben biztosítsák a gyermekek szá-
mára elengedhetetlen napi mozgást s ezáltal  mozgáskultúrájuk fejlesztését.

Együtt az ünneplők

Buzánszky Jenő kezdőrúgása

Demeter János
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KÉK HÍREK

A nyár veszélyei
A biztonságos fürdőzés szabályaira figyelmeztet a  Pest Me-

gyei Rendőr Főkapitányság. Szoboszlai Zsuzsa rendőr alezre-
des az Omszk tó partján tartott sajtótájékoztatón elmondta,
szomorúan indul a nyár, hiszen egy hete ebbe a tóba fulladt
bele egy 15 éves fiú. – Pest megyében összesen negyven bá-
nyató van, de fürdőzésre csak nyolc, közülük négy pedig a vízi
sportokra is alkalmas.  Az alezredes hozzátette, a fürdőzési ti-
lalomra minden esetben nagyméretű, jól látható tábla hívja fel
a figyelmet. Ahol fürdeni lehet, ott az ÁNTSZ ad engedélyt a
helyi önkormányzattal együttműködve. Ezeken a területeken
a  higiénikus fürdőzés kulturált körülmények között megszer-
vezhető, hiszen itt már mosdó, illemhely, hulladékgyűjtő is ta-
lálható, és ami a legfontosabb, képzett személyzet van az
életmentésre és az  elsősegély nyújtásra. Amellett, hogy a til-
tott helyen  fürdőzés miatti  bírság akár több tízezer forint is
lehet, az ellenőrizetlen vízminőség is gondot jelenthet. Nagyon
fontos élettani és egészségügyi következményei lehetnek a bá-
nyatavakban való fürdésnek, hiszen ezek a bányatavak nem
mindenhol tiszták. Azokon a területeken ahol az ÁNTSZ ki-
adja  az engedélyt,  kéthetente  vízminőségi ellenőrzést tarta-
nak. A bányatavak jellemzője, hogy néhány lépés után
rendkívül hamar mélyülnek. Vizük csak elsőre tűnik  langyos-
nak,  a hőmérséklet gyorsan hidegre vált, így a strandolni vá-
gyóknál szívmegállás, izomgörcs is felléphet. A bányatavak
medrében gyakran találhatóak nagy méretű kövek,  fémbe-
rendezések, munkagépek maradékai, amelyek akár súlyos sé-
rülést is okozhatnak. 

Szoboszlai Zsuzsa hozzátette, jelenleg a Duna egész ma-
gyarországi szakaszán tilos fürdeni az árvíz után. 

Az  Omszk tónál csak a Wakeborad centrum elkerített ré-
széről lehet vízbe lépni, a bányató egyéb területein azonban
tilos a fürdés. A tragédiák elkerülése érdekében a rendőrség
és a városrendészet munkatársai rendszeresen járőröznek. –
Alapvetően a figyelmeztetés  eszközével élünk,  akivel jó szó-
val eredményre jutunk, azt nem büntetni szeretnénk, hanem
az életét  megóvni – mondta Udvarhelyi István, a Budakalászi
Városrendészet munkatársa. 

– Szinte minden nap ellenőrzünk, tájékoztatunk, bírságot
szabunk ki, amennyiben arra szükség van. Megpróbáljuk meg-
előzni, megakadályozni, hogy tragédia történjen. Sajnos akár-
mikor jövünk, tapasztaljuk, hogy a szülők beengedik fürdeni a
gyerekeket, ami nagyon veszélyes  – mondta el Sörös Csaba, a
Budakalászi Rendőrőrs parancsnoka.

Raczko Tímea

Újra lellén!
Immár ötödik alkalommal – Rogán

László polgármester  segítségével – el
tudtunk utazni Balatonlellére, hogy

három napon át nyaralhassanak időse-
ink. Ez évben elkísért bennünket dr.
Gál Katalin családorvos is. Az ellátás
bőséges és finom, a szobák kényelme-
sek voltak. Az idő és a víz is csodálatos
volt. Páran meg is mártóztak, sokan
pedig kártyáztak és dominóztak a par-
ton vagy sétáltak az üdülőhöz tartozó
ősparkban. Utolsó este műsort adtunk

időseinknek, amelynek egyik fény-
pontja Faragó Sádor klubtagunk 80.
születésnapjának ünneplése volt.

Szeretnénk mindannyian megkö-
szönni polgármesterünknek, hogy
ebben a szűkös anyagi helyzetben is
megadta időseink számára ezt a lehető-
séget.

Zelizi Erika, klubvezető,  

Terített asztalnál

Már jó a víz!

Pihenő



Adni jó!
Egyre többen segítik adományaikkal

a rászorulókat Budakalászon

Immár hagyományosan minden hónap
utolsó péntekén tartanak ingyenes ruhaosz-
tást a Kistérségi Családsegítő és Gyermekjó-
léti Szolgálat Területi Irodájában, a Táncsics
Mihály utca 19. szám alatt. Az utolsó akció
június 28-án volt. A kalásziak rendkívül se-
gítőkészek – tudtuk meg Bognár Judit iro-
davezetőtől. Sok használt, de nagyon jó
minőségű ruhát, cipőt adományoznak. Ezek
az ajándékok pedig  sokaknak segítenek.
Egyre többen érkeznek ugyanis az akciókra
és nagy örömmel válogatnak a ruhák között.
A Szolgálat sajnos helyhiány miatt, bútoro-
kat nem tud fogadni, de ilyen esetben vállal-
ják a közvetítő szerepét az adományozó és a
rászoruló között. Legtöbbször még az ingye-
nes szállítást is sikerül megoldaniuk. A leg-
közelebbi ruhaosztásra július 26-án, 9 és 13
óra között várják a rászorulókat a Családse-
gítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Budakalászi
Területi Irodájába.

Nagy Judit
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BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

Közérdekű tájékoztató
időszaki kiadvány

Megjelenik havonta
3800 példányban

Kiadja a Kaláz Kft., 2011 Budakalász, 
Szentendrei út 24.

Felelős kiadó: dr. Udvarhelyi István, 
06 (30) 514 4807

Főszerkesztő: Koczka Tibor
A szerkesztőség elérhetősége: 

hirmondo.budakalasz@gmail.com; 
Telefon: 06 (26) 303 287

Lapbejegyzés száma: 
163/0480/1/2007

Nyomtatás: Roland Favorit Nyomda,
felelős vezető: Hegedűs Gyula, 

telefon: 06 (20) 421 4010

Anyakönyvi hírek

Budakalászi újszülöttek:
Június hónapban 3 kisfiú és 3 kislány
született.

Házasságkötések:
Budakalászon júniusban 2 pár kötött
házasságot. Egerszegi Orsolya és Bayer
Henrik  június 1-jén házasságot kötött.

Volt budakalász lakosok:

júniusban elhunytak:
Varga Ferencné 
szül. Kalácska Erzsébet 78 éves
Fok Ferenc  93 éves
Jankuly Tibor Zoltán 60 éves
Gruber Károlyné 
szül. Loszmánn Margit 84 éves

szépkorú lakótársunk:
Turcsek Miklósné szül.: Tóth Margitnak
95. születésnapja alkalmából jó erőt és
egészséget kíván Rogán László polgár-
mester.

Budakalászi Evangéliumi Közösség 
(Budakalász, Budai út 55.)

Elérhetőség:
Kiss Péter lelkipásztor
+36-20-886-8752
kish.peter@gmail.com
Honlap: http://iebek.hu/

Állandó programjaink:
Vasárnapi Istentisztelet: 
Minden vasárnap 10.00 órai kezdettel.

BUDAKALÁSZ, 
Ciklámen utcában felújított, 
133 m2-es, ötszobás, kertes, 

garázsos sorház csendes 
parkosított környezetben eladó. 

Irányár: 
38,9 M Ft.

telefon: 06-1-438-3827,  
06-309-773-588.

Játékok Napja

a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat szervezésében az alábbi 
időpontokban 10 és 14 óra között

Tahitótfalu 2013. július 3.
Kisoroszi 2013. július 10.
Dunabogdány 2013. július 17.
Szigetmonostor 2013. július 24.
Visegrád 2013. július 31.
Leányfalu 2013. augusztus 7.
Budakalász 2013. augusztus 14.
Pilisszentlászló 2013. augusztus 21.
Szentendre 2013. augusztus 21.

A rendezvények való részvétel ingyenes!
Minden gyereket szeretettel várunk családjával 
egy közös játékra a plakátokon meghirdetett 
helyszíneken!

A Budakalászi Hírmondó legközelebbi
számának lapzártája: július 25.

Az Egészségklub
nyári hírlevele

Az Egészségklub a júliusi és au-
gusztusi nyári szünet alatt is meg-
tartja az egészségmegőrző
tornákat.
Szárazföldi gyógytorna minden
hétfőn 8-9-ig a Faluház földszinti
nagytermében.
A tornát szervezi: Tál Ilona, tel.: 06
30 9520816, vezeti: Lukács Jó-
zsefné Klári, tel.: 06 26 342-356.
„Élj 100 évet egészségesen”! 3-1-
2 meridián torna minden pénteken
½ 9-től a Faluház udvarán. Szer-
vezi és tartja Lontainé Hegymegi
Erzsébet, tel.: 06 30 7350-672.

A szünet utáni első klubnap:
szeptember 5. 17 óra.
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Megvételre keresek 
Simson S 50- 51,  ETZ 250-251-es 

típusokat, papír nem számít, 
ezekhez gyári új  DDR-es 
alkatrészeket. 1950 előtti 

kerékpárokat, 
ezekhez alkatrészeket, leírásokat,

megegyezés szerinti áron! 
Régi zománctáblákat (hirdetési 

és utcatáblák), régi olajokat 
(Castrol, Arol, Shell stb.) 

régi magyar lemezárugyár által 
készített gyerekjátékokat.

E-mail: csekabau@invitel.hu 
telefon: 06-30-950-9383


