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Képviselő-testüle   döntések – 2018. június 28.

A térfi gyelő rendszerről szóló ren-
delet megalkotása
Az Önkormányzat kiemelt figyelmet 
fordít a város közbiztonságára, ezzel 
összhangban a városlakók biztonság-
érzetének növelésére. Városunkban 
már 2007 óta működnek térfi gyelő ka-
merák. Az európai uniós jogharmoni-
záció miatt szükség volt a szabályozás 
újraalkotására. 

2018. évi költségvetési rendelet 
módosítása
A témához kapcsolódó információ a 
polgármesteri interjúban található a 3. 
oldalon.

Súlykorlátozás bevezetéséről és 
behajtási engedély kiadásáról 
szóló rendelet 
 A témához kapcsolódó információ a 
polgármesteri interjúban található a 3. 
oldalon.

Közösségi együ  élés alapvető sza-
bályairól szóló rendelet módosí-
tása
A meghatározott össztömeget meg-
haladó gépjárművek behajtásának 
szabályairól szóló rendelet szerint a te-
hergépjárművek a behajtás során csak 
meghatározott útvonalon haladhatnak. 
Ahhoz, hogy az útvonaltól való eltérést 
szankcionálni lehessen, szükséges volt a 
közösségi együttélés szabályairól szóló 
rendelet módosítására is. 

Pályázat a nem közművel össze-
gyűjtö   háztartási szennyvíz elszál-
lítására
A vízgazdálkodásról szóló törvény elő-
írja, hogy az önkormányzat köteles gon-
doskodni a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésének szer-
vezéséről és ellenőrzéséről. A testület 
pályázatot írt ki, melyre egy cég nyújtott 
be anyagot. A pályázat jóval magasabb 
árat tartalmazott, mint a korábbi szol-
gáltató díja, ezért a Testület a pályázatot 
eredménytelennek nyilvánította. 

Háziorvosi szerződés megkötése
Dr. Németh Márta, az 1. számú gyermek 
háziorvosi körzet orvosa a működtetési 
jogát 2018. október 1-től dr. Dalloul Hi-
cham (ejtsd: Hisem) csecsemő- és gyer-
mekgyógyász részére értékesítette. Az 
orvos a praxisengedélyt megkapta. Ez 
alapján az Önkormányzat feladat-ellá-
tási szerződést kötött a háziorvossal. Az 
orvos az iskola- és ifjúságorvoslás tevé-
kenység keretén belül ellátja a Szentist-
vántelepi Általános Iskola és a Telepi 
óvoda részére is az egészségügyi szolgál-
tatást, melyről külön szerződés készült.

Fogorvosi praxis működtetési jogá-
nak átadása
Dr. Veszeli Dóra fogszakorvos kérte az 
Önkormányzat hozzájárulását ahhoz, 
hogy helyettesítő orvos vehesse át pra-
xisát, mivel a doktornő gyermeket vár. 
Budakalász 1. számú fogorvosi körze-
tében így 2018. augusztus 1-től dr. Sár-
másy Árpád Károly látja el a fogászati 
rendelést. Dr. Sármásy Árpád főorvos 
1956-ban született Budapesten. A Sem-
melweis Orvostudományi Egyetemen 
1985-ben végzett fogorvosi szakon. Fő 
profi lja a konzerváló fogászat, a fog-
pótlások és a szájsebészet. Az új orvos 
rendelési ideje megegyezik Veszeli dok-
tornő rendelésével a péntek délutáni 
rendelési idő kivételével, ami 12-től 18 
óráig tart. A Képviselő-testület emellett 
technikai intézkedésként új céggel szer-
ződött a feladat ellátására.

Polgármesteri Hivatal szerveze   és 
működési szabályzatának módosí-
tása
A Hivatal szervezetére vonatkozóan az 
előterjesztés több technikai jellegű, és 
egy szervezeti jellegű módosítást tar-
talmazott. Utóbbi esetében a Lakosság-
szolgálati és Szervezési Iroda osztály 
besorolásúvá változik, önálló vezetővel, 
Igazgatási Osztály elnevezéssel. 

Kulturális megállapodás 
A nemzeti ünnepekről évről-évre mél-

tóképpen emlékezik meg városunk. A 
rendezvényeken mindig alkalomhoz 
illő műsort tekinthetnek meg a meg-
emlékező városlakók. A Művelődési 
Ház ez évtől profi  színtársulattal kötött 
megállapodást azért, hogy hosszú távon 
színvonalas műsort tekinthessenek meg 
az érdeklődők. A kulturális megálla-
podás keretében évente három hivata-
los állami nemzeti ünnepen szolgáltat 
műsort a társulat. A megállapodást a 
Képviselő-testület jóváhagyta, a szolgál-
tatás ellentételeként a színtársulat dísz-
leteinek, jelmezeinek elhelyezésére az 
Önkormányzat raktárhelyiséget bocsát 
rendelkezésre. Az Ivancsics Ilona nevé-
vel fémjelzett társulatot az október 23-i 
megemlékezésen láthatjuk először.
 
Második intézményvezető-helyet-
tes a Telepi Óvodában
Az intézmény vezetője második intéz-
ményvezető-helyettest szeretne meg-
bízni. A nemzeti köznevelésről szóló 
törvény szerint, ha az intézményi gyer-
meklétszám 201-500 fő között van, 
lehetőség van két fő az intézményve-
zető-helyettes alkalmazására. Ennek 
költségvetési fedezetét az állami több-
letnormatíva biztosítja. 

Kalászi Idősek Klubja intézményve-
zetői pályázata
A témához kapcsolódó információ a 
polgármesteri interjúban található 
a 3. oldalon.

Nyitnikék Óvoda intézményvezetői 
pályázata
A témához kapcsolódó információ a 
polgármesteri interjúban található 
a 3. oldalon.
A Képviselő-testület valamennyi ha-
tározata és az egyes napirendek 
előterjesztései teljes terjedelemben 
megtalálhatók a város weboldalán a 
Képviselő-testületi ülések és Határoza-
tok menüpontban.

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

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

Anyakönyvi ügykörben hé  őn és szerdán 8-12 óráig kizárólag temetési enge-
dély és felsőoktatási kollégiumi elhelyezéshez egy háztartásban élőkről szóló 
igazolás kiadása történik. Megértésüket köszönjük!
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A nyár elő    utolsó testüle   ülésen számos fontos kérdésben dön-
tö  ek a képviselők. Módosíto  ák a költségvetést többek közö   az 
intézményfejlesztések és útépítések megvalósításához, emelle   
behajtási rendeletet fogadtak el és intézményvezetők kaptak új 
megbízást, hogy csak a legfontosabb témákat említsük. 

Útépítések, intézményfejlesztések 
a rajtvonalnál

 Első napirendi pontként módo-
sította a Testület a 2018. évi költ-
ségvetést. Miért volt erre szükség? 

Minden évben ebben az időszakban 
– a júniusi testületi ülésen – a zárszá-
madást követően módosítjuk a költség-
vetést. Erre általában azért van szükség, 
hogy az előző évi pénzmaradványunknak 
hasznos, megfelelő felhasználási célokat 
határozzunk meg, illetve elvégezzük az 
évközben esetlegesen módosuló priori-
tásokhoz szükséges költségátcsoporto-
sításokat. Ez évben az új iskolára kapott 
állami többlettámogatások miatt is szük-
séges volt a módosítás. 

 Mit tartalmaz a költségvetés mó-
dosítása? Mik a fő prioritások?

Többször elmondtuk már, hogy az 
idén a legfontosabb célunk a Gerinc utca 
megépítése. A tavaly csatornahálózattal 
ellátott városrész fő gyűjtőútját aszfalt-
burkolattal és vízelvezetéssel látjuk el. 
Az út megépítéséhez kiegészítő forrást 
tettünk. Erre azért volt szükség, mert a 
tervek másfél évvel ezelőtt készültek, az 
akkori építőipari árak pedig ma már nem 
reálisak. Az út építésével kapcsolatban 
örömmel számolhatok be arról, hogy 
június végén kiírtuk a közbeszerzési el-
járást is. A pályázatok benyújtására egy 
hónap áll rendelkezésre, így a tervek 
szerint augusztus elején már átadhat-
juk az építési területet a kivitelezőnek. 
A kiírás szerint az építést 180 nap alatt 
kell megvalósítania a megbízott cégnek. 
Bízunk benne, hogy semmilyen rendkí-
vüli körülmény nem akadályozza majd 
a kivitelezést. A kivitelezővel kötendő 
szerződésben nagy hangsúlyt kap majd 
az érintett ingatlantulajdonosokkal való 
kapcsolattartás. A lakók így észrevételeik 
esetén közvetlenül a kivitelező szakmai 
megbízottjával egyeztethetnek.

A módosított költségvetésben a Berdó 
mellett a Prekobrdo városrész útfejleszté-
sére is elkülönítettünk 12 millió forintot. 
A tavasszal elkezdett útalap kialakítását 
tudjuk most folytatni a jóváhagyott ösz-

szegből. Így a Prekobrdo összes újon-
nan kialakult utcájában idén elkészül az 
útalap és a vízelvezetés.

 Milyen célokat határoztak még 
meg a költségvetésben?  

Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy a 
gyermekek megfelelő ellátást kapjanak a 
város intézményeiben. Ezért határoztuk el 
két éve a Vasút sori óvoda újjáépítését. Az 
elavult épület felújítására két pályázatot is 
benyújtottunk. Az önerő nélküli VEKOP 
pályázatot elutasították, a 15%-os önerős 
pályázat elbírálása azonban még folya-
matban van. Nagyon bízunk a pozitív elbí-
rálásban, hiszen nagy szükség lenne az új 
épületre és az anyagi segítségre. Úgy gon-
doljuk ugyanakkor, hogy ha nem kapunk 
kedvező elbírálást, akkor is intézkedést 
kell tennünk az intézménybővítés érde-
kében. A tavalyi pénzmaradványunk nagy 
részét (150 millió forintot) így erre a célra 
különítettük el. Ez az összeg azonban nem 
elég a kivitelezésre, de alapot jelenthet a 
megvalósításhoz. Ebből az összegből az 
építés előkészítésének részeként az idén 
lebontják a leromlott állagú, vizesedő 
Vasút sori épületet. Az új épület tervei a 
pályázatokhoz már elkészültek. Eszerint 
három foglalkoztatóval, tornaszobával, 
konyhai helyiségekkel és tágas udvarral 
rendelkezik majd a 75 gyermek befoga-
dására alkalmas intézmény. Reményeink 
szerint az új óvoda a kor elvárásainak 
megfelelő színvonalú elhelyezést biztosít-
hat majd a gyerekek számára. 

 Ha már az intézményeknél tar-
tunk, van-e fejlemény az új iskolá-
val kapcsolatban? 
Igen, itt is jó hírről számolhatok be. Jú-
lius elején kiírtuk a közbeszerzést a Pa-
takpart Általános Iskola építésére. Az 
előírások szerint nyílt eljárást kellett 
meghirdetni, így a szokásosnál hosszabb 
átfutású lesz a pályáztatás folyamata. 
Fontosnak tartjuk az új oktatási intéz-
mény megépítésén túl a környező közle-
kedési infrastruktúra fejlesztését is. Így 

szeretnénk megvalósítani a Kőbányai és 
a Klisovác utca kiszélesítését és két híd 
– egy gyalogos és egy járművekre mére-
tezett híd – megépítését. Az új iskola a 
tervek szerint 2020-ban fogadhatja első 
ízben a diákokat.

 A Testületi ülésen új rendeletet 
fogadtak el a képviselők. A rende-
let a tehergépjárművek behajtását 
korlátozza. Miért volt erre szük-
ség? 

Útjainkat nagymértékben megterhelik 
a városban közlekedő teherautók. Ezzel 
kapcsolatban fogadtunk el egy rendkívül 
fontos rendeletet a legutóbbi Képvise-
lő-testületi ülésen. Az új rendelet szerint 
a város területére csak engedéllyel hajt-
hatnak be a nagy súlyú tehergépjármű-
vek és a behajtásért komoly díjat kell 
fi zetniük. A rendelettel környezetünket 
kíméljük és megteremtjük a forrást a 
teherautók okozta úthibák, károk javítá-
sára.

 Két intézményben is lejárt az in-
tézményvezetők megbízatása és a 
Testület pályázatot írt ki az állás-
helyek betöltésére.

A Kalászi Idősek Klubja és a Nyitnikék 
Óvoda intézményvezetői megbízatása 
augusztus végén jár le. Az álláshelyekre 
2-2 pályázat érkezett az Önkormányzat-
hoz. Mindkét intézménynél a jelenlegi 
vezetők is benyújtották pályázatukat. A 
Nyitnikék Óvoda esetében a nevelőtes-
tület, az alkalmazotti közösség, a szülői 
munkaközösség, a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat és Német Nemzetiségi 
Egyesület is véleményezte az anya-
gokat és többséggel Grünvald Tímea 
megválasztását támogatták, amit a Kép-
viselő-testület is megerősített. Az Idősek 
Klubja esetében pedig Zelizi Erika elmúlt 
10 éves tevékenységét elismerve szavaz-
tunk meg támogatást a további munká-
jához.                                       2018. július 4.

INTERJÚ Rogán László polgármesterrel
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Önkormányza   hírek 

Új járda épül a Sport utcában
Az Omszk parkot és a bevásár-

lóközpontot sokan közelítik meg 
gyalogosan a HÉV irányából a Sport 
utcán át. Eddig főként a régi gyár-
épület melletti járdát használták, 
amely kiemelt időszakokban gyak-
ran volt zsúfolt. Időnként egész 
csoportok közlekedtek az autóúton 
szabálytalanul, háttal a gépkocsifor-
galomnak.

A kényelmesebb, biztonságosabb 
közlekedés biztosítása érdekében 
az Önkormányzat a túloldalon fel-
újíttatja a régi járdát és új, térkővel 
borított felületet hoz létre. A mun-
kálatok elkezdődtek, várhatóan egy 
hónapon belül vehetik igénybe azt a 
járókelők.

Nő   a hivatali 
ügyfélszolgálat 
hatékonysága

A Polgármesteri Hivatalt szá-
mos ügyben keresik meg a város 
lakói személyesen, illetve tele-
fonon vagy írásban. A telefonos 
ügyfélszolgálat fejlesztését köve-
tően a korábbi egy helyett mára 
már négy vonalon tárcsázhatják 
a hivatali munkatársakat, akik 
készséggel segítenek a lakossági 
ügyek intézésében. Az új telefon-
számok az alábbiak:

+36 (26) 340-514   
+36 (26) 340-266  
+36 (26) 540-044  
+36 (26) 340-494

A rendszer felépítése alapján, 
ha az egyik fő vonal foglalt és erre 
a számra újabb hívás érkezik, 
akkor az a hívásátirányításnak 
köszönhetően átkerül egy szabad 
vonalra, ezért fogadható a hívás. 
Az újításnak köszönhetően már 
most hatékonyabb az ügyfelekkel 
a kapcsolatfelvétel. Hibabejelen-
tés esetén a telefonos applikáció a 
legalkalmasabb ügyintézési mód. 
E-mailben az info@budakalasz.
hu címen vehetik fel a kapcsolatot 
a Hivatal munkatársaival. Szemé-
lyes ügyintézésre időpontfoglalási 
lehetőség áll rendelkezésére a la-
kosoknak több ügyben is. 

Bízunk benne, hogy a számos 
kommunikációs csatorna közül 
mindenki megtalálja a neki legin-
kább megfelelőt.

Közösségépítés a Nemzeti Összetartozás Napján

Az „Ifjúsági közösségek tevékenysé-
gének támogatása” pályázat keretében 
a budakalászi meghívott küldöttség 
ellátogathatott Budakalász vajdasági 
testvérvárosába, Adára. A moholi Pro 
Communitas Civil Szervezet és városunk 
részéről közösen támogatott Összetarto-
zás Napi Csapatépítés című projekt ese-
ménysorozatát idén június 7-10. között 
Adán rendezték meg. 

A rendezvény célja, hogy a résztvevő 
települések (Ada-Mohol, Budakalász, 
Békés, Kishegyes) fi ataljait Trianon év-
fordulójára emlékezve közös, határon in-
neni és határon túli együttgondolkodásra 
serkentse különféle érdekes programok 
segítségével. A vendégeket a szervezők 
az adai Adica panzióban szállásolták el, 
ez volt a különféle kirándulások kiindu-
lópontja is. A résztvevők a megemlékezés 
koszorúját helyezték el a helyi Damjanich 
és a zentai csata emlékére állított szob-

roknál. Közösen meglátogatták a zentai 
városházát, megismerkedhettek az ősi 
hun és magyar lovas íjászattal, amelynek 
keretében lehetőség volt íjászatra és lo-
vaglásra is. Betekintést nyerhettek egy 
adai civil szervezet életébe is. 

A programsorozat felejthetetlen esté-
vel zárult a Holló tanyán, amelyen Mezei 
Dávid agrár-vidékfejlesztési stratégiai 
ügyekért felelős helyettes államtitkár is 
részt vett. A záróesten tehetséges fi ata-
lok különféle kulturális műsorokkal lép-
tek fel. 

A programon dr. Krepárt Tamás al-
polgármester vezetésével öt fős delegá-
ció vett részt. A budakalászi küldöttség 
találkozott Ada testvérváros polgármes-
terével, Biliczki Zoltánnal, akivel a soron 
következő testvérvárosi eseményeket 
egyeztették és kölcsönösen meghívták 
egymást az elkövetkező rendezvényekre.



XII. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM    2018. JÚLIUS 9. 5

Önkormányza   hírek 

a közösségért!az élhető városért!

PÁ LYÁ Z AT

www.budakalasz.hufacebook.com/budakalaszvaros

Szárazabb időben az utakon 
járó gépkocsik kerekéből por, 
esőzés után hordalék, szemét 
gyülemlik fel az útpadkák mel-
lett. E felületek takarítására, por-
mentesítésére az Önkormányzat 
utcaseprő kocsit használ. A ta-
valyi szervízelés után most ki-
tűnő állapotban járja az utcákat 
a munkagép. A lassú haladású 
kocsi fényjelzése arra hívja fel a 
fi gyelmet, hogy körültekintően, 
nagy ívben kerüljék ki. A gép 
rendszeresen bejárja a város 
frekventált területeit, időjárástól 
függően.

Utcaseprő kocsi 
járja a várost

PÁ LYÁ Z AT

500 ezer forintos önkormányza   támogatás 
véde   épületek felújítására

a közösségért!az élhető városért!

PÁ LYÁ Z AT

www.budakalasz.hufacebook.com/budakalaszvaros

Súlykorlátozás a környezet és az utak védelmében

A város úthálózatára egyre jelen-
tősebb terhet ró a növekvő gépjár-
műforgalom, melynek nagy részét a 
tehergépjárművek teszik ki. A nagy 
súlyú tehergépjárművek fokozottan 
rongálják az utakat, melyek javí-
tására, karbantartására évről évre 
tízmilliós nagyságrendben költ az 
Önkormányzat. Az országosan is 
növekvő építési kedv Budakalászon 
is jelentkezik, így a belső, saját ke-
zelésben lévő úthálózat jelentős 
terhelést kap az építőgépek közleke-
dése miatt. A közúti közlekedésről 
szóló törvény szerint a települési 
önkormányzatoknak törvényi lehe-
tősége van rendeletben szabályozni 
a tehergépjárművek behajtásának 
feltételeit. A város – útkezelői fel-
adataik ellátása során – a helyi ke-

zelésű utak állagának megőrzése 
érdekében díjat szedhet a nehéz 
tehergépjárművek behajtásának 
engedélyezésére. A díj útfenntartási 
hozzájárulás, amit az Önkormányzat 
az utak karbantartására, fejleszté-
sére használ fel. 

A környezet és a város útjainak 
védelmében a Képviselő-testület 
június 28-i ülésén úgy határozott, 
hogy a saját kezelésben lévő útháló-
zatát „3,5 t, illetve 12 t össztömeget 
meghaladó gépjárművel behaj-
tani tilos” zónává nyilvánítja. A 3,5 
tonnás korlátozás az óváros kisebb 
teherbírású utcáira érvényes. A 
rendelet hatálya alá nem tartoznak 
a Magyar Közút kezelésében lévő 
utak, a magánutak és a város ipari 
területének útjai. Az utcák korláto-
zás mértéke szerinti pontos jegyzéke 
az Önkormányzat 13/2018. számú 
rendeletében olvasható a webolda-
lon.

A rendelet 2018. augusztus 1-től 
lép hatályba. A behajtási engedély 
nyomtatványát a budakalasz.hu ol-
dalon lehet majd hamarosan letöl-
teni.

Budakalász Város Önkormányzata Telepü-
lési Értékvédelmi Pályázatot hirdet a telepü-
lés területén található helyi védettséget élvező 
épületek, építmények felújításának támoga-
tására. A támogatás igénybevételére jogosult 
az, akinek ingatlanja I. vagy II. védettségi 
kategóriájú minősítés alá esik (jellemzően az 
Ófaluban, de városszerte elszórtan található-
ak ezek az épületek) és a helyi védett ingat-
lana településképi rendeletben védett elemeit 
kívánja felújítani úgy, hogy a felújítással ér-
tékkülönbözet jön létre.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. szeptember 1.

A kérelem kedvező elbírálása esetén Bu-
dakalász Város Önkormányzatának Telepü-
lésfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
dönt a támogatás mértékéről, melynek össze-
ge a felújítás költségének legfeljebb 50%-a, 
maximum 500.000 Ft lehet. Bővebb infor-
máció a www.budakalasz.hu weboldalon ta-
lálható.
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Jelezte az Önkormányzat a MÁV-HÉV Zrt. felé a problémákat

Régiós Arcula   Kézikönyv készül

A MÁV-HÉV Zrt. tavaly kinevezett 
új vezetői tárgyaláson jártak Rogán 
László polgármesternél. A H5-ös 
HÉV-vel kapcsolatos helyi üzemel-
tetési, fejlesztési és karbantartási 
kérdések képezték a megbeszélés fő 
irányvonalát. Sánta Zoltán üzemel-
tetési vezérigazgató helyettes, Hájas 
Róbert vezérigazgató főtanácsos és 
Dr. Bokori Balázs stratégiai és fejlesz-
tési vezérigazgató-helyettes nyitott 
volt a városvezetés megfogalmazott 
kérdéseire. A polgármester a követ-
kező témákat vetette fel:

Általános fenntartással kap-
csolatos felvetések, kérések:

– A rézsűkben, a HÉV egyéb te-

rületein a növényzet rendszeresebb 
nyírása annak érdekében, hogy folya-
matosan rendezett legyen a környezet.

– Budakalász megálló területének 
rendezése, különös tekintettel a volt 
rakodórampára, fenntartóműhe-
lyekre, állomáshoz vezető kockaköves 
útra, illetve az állomásépület előtti te-
rület vízelvezetésére.

– A Lenfonó állomás épületének 
hasznosítása azért, hogy ne álljon 
üresen. 

– P+R parkoló építése a MÁV-HÉV 
tulajdonában lévő területen a Budaka-
lász, valamint Szentistvántelep megál-
lóhelyeknél. A beadott P+R parkolók 
megépítésével kapcsolatos pályázat 
kedvező elbírálásában szintén pozitív 
lenne a segítő közreműködés, hiszen 
ha Budakalász nyer, a megállók kör-
nyezetének rendezéséhez is hozzájá-
rulhat. 

Üzemeltetéssel kapcsolatos 
felvetések

– A Budakalász megállónál telepí-
tett, biztosítóberendezések elhelye-

zésére szolgáló zöld lemezkonténer 
településhez méltó megjelenésűvé 
tétele. A megjelenésre a főépítész ad 
majd javaslatot.

– A Lenfonó megállók áthelyezésé-
vel kapcsolatos korábbi igény fontos-
ságát most is hangúlyozták a vezetők. 
Az áthelyezés esetén a szerelvények az 
átjáró után állnának meg, tehát a Bu-
dapest útirány felszállóhelye a patak 
felé esne, a Szentendre útirányé pedig 
a Kárpátok őre szoborhoz közel. Ezzel 
csökkenthető lenne a piros jelzés 
ideje, és ezáltal növekedne a csomó-
pont áteresztőképessége.

A közlekedési vállalat új vezetői 
megfontolják az elhangzott felvetése-
ket és középtávon ígértek ezekre vo-
natkozó megoldást. Emellett újszerű 
kapcsolattartást és kommunikációt 
ígértek a budakalászi önkormányzat-
tal. Az elért eredményekről a jövőben 
is tájékoztatást nyújtunk.

A régió településeinek többsége 
éppen túl van egy nehéz feladaton: 
elkészítette településképi arculati 
kézikönyvét (TAK) és a hozzá tar-
tozó rendeletet. Az egyes települé-
sek TAK-ban számba vett értékei 
azonban több ponton összefüggnek, 
egymásba fonódnak, közös régiós 
arculatot adva. Ezen értékek, jellem-
zők és összefüggések feltérképezésé-
nek, régió szintű bemutatásának ad 

teret az „Építészeti-Tájegységi Arcu-
lati Kézikönyv” (ÉTAK).

A kiadvány célja, hogy gondol-
kodjunk közösen és fogalmazzuk 
meg a régió jövőjét érintő, a dön-
téshozók és a lakosság munkáját is 
segítő alapvetéseket „házunk tájáról 
és tájunk házáról”.  Ehhez össze kell 
gyűjteni a régiónkat meghatározó, 
annak egyediségét adó épített és 
táji értékeket, megismerve a ben-
nük rejlő erőt és szépséget, hogy 
megőrizhessük a jövő nemzedék 
számára. A Lechner Tudásközpont 
szakmai felügyelete alatt folyó pro-
jektnek számos előnye van mind a 
település, mind a teljes régió tekin-
tetében. Egyrészt promóciós anyag-
ként összegzi a térség értékeit, a 
benne rejlő lehetőségeket és össze-

fogó erőt, ezáltal mozgatórugója és 
sorvezetője lehet fejlesztéseknek. 
Másrészt a helyben lakók, építte-
tők számára is iránytűként szolgál, 
a TAK esetleges kiegészítéseként. 
Nem utolsó sorban régiós szinten 
segíti a meglévő építészeti és táji 
értékek megóvását valamint az új 
értékek születését. A kézikönyv alap-
tartalma hasonló ugyan a TAK-hoz, 
ugyanakkor új struktúrában, esz-
szenciális tartalmat fogalmaz meg, 
közérthető módon. A kézikönyv el-
sősorban a települési döntéshozók 
és a lakosság tájékoztatását segíti.

A kiadvány megalapozása a szak-
mai konzultáció mellett széleskörű 
társadalmi bevonással történik, a 
régió településein lakossági fóru-
mok megrendezésével. 
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Izgalmas látványelemei a városnak 
a júniusban megjelenő virágtornyok. 
Ezeket a városdíszítő elemeket már más 
környékbeli települések is előszeretettel 
használják Budakalász mintájára.

Idén is láthatjuk a piros és rózsaszín 
virágdíszeket a város frekventált pont-
jain, a teljesség igénye nélkül a Budai 
úton több helyen, a Petőfi  téren, a tó-

parton, az iskoláknál, a lakópark mellett 
vagy a temetőnél. Érdekesség, hogy a vi-
rágtorony zöldjeként díszburgonyát ül-
tetnek be a megbízott kertészek, amely 
gyakran használt, látványos és hálás 
növény. Tavaly sajnos az egyik oszlopot 
megrongálták, kitépték belőle a növé-
nyeket. Bízunk benne, hogy a hasonló 
esetek idén elkerülhetők.

A tavaly megújított mészkő viráglá-
dákba szintén kikerültek az élénk színű 
egynyári virágok. Emellett a muskátlik is 
számos helyen omlanak le a magasból, 
igazán dússá néhány hét múlva válnak.

Az önkormányzati zöldkarbantartó 
csoport folyamatosan gondozza és ön-
tözőkocsiról locsolja a növényeket, kü-
lönösen kánikulában.

A szolgáltató május és november 
között havi két alkalommal végzi a 
zöldhulladék szállítását az alábbi – 
korábban megadott – időpontokban:
• július 9-10., 23-24.,
• augusztus 6-7., 20-21., 
• szeptember 3-4., 17-18.,
• október 8-9., 22-23.,
• november 5-6., 19-20.

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

A szállítási napot illetően azoknál 
a háztartásoknál, ahol hétfőnként vi-
szik el a kommunális hulladékot, ott 
a megadott napok közül keddenként 
szállítják el a zöldhulladékot. Ahol 
kedden van kommunális hulladék 
szállítás, hétfő a zöldhulladék szállí-
tás időpontja.

A zöldhulladék kihelyezése a kö-
vetkezőképpen lehetséges:
1. a szolgáltató matricájával ellátott 
zsákban,
2. a szolgáltatótól vásárolható zöld-
hulladék gyűjtő zsákban,
3. egy méteres hosszúságban össze-
kötve, szolgáltató matricájával ellátva.

Budakalászon négy működő temető 
található. Közülük a katolikus temető a 
Klisovác utcában, a szerb temető pedig 
a Pomázi úton helyezkedik el. Az Önkor-
mányzat tulajdonába a Csalogány utcai 
és a Szentistvántelepi köztemető tartozik. 
Ezeket rendszeresen kaszálják a városi 
zöldkarbantartók.

A rendezettség fenntartását nehezítik 
az itteni speciális terepviszonyok, hiszen 
erősen lejt a domboldal. Azért, hogy a 
föld ne csússzon meg egy-egy erőteljesebb 
esőzés alkalmával, gépi földmunkával 
négy teraszt alakítottak ki. A ravatalozót 
szintén karbantartatja az Önkormányzat. 
Hamarosan az épület és környékének fel-
újítása várható, hiszen aktuális a festés és 
a lépcsők korrigálása.

Az Önkormányzati Rendészek naponta 
bejárják a temető területét és ellenőrzik, 
történt-e rongálás, illegális hulladéklera-
kás. Az Önkormányzat biztosítja a terüle-
ten keletkező zöldhulladék elhelyezésére a 
konténert és annak rendszeres ürítését is, 
ám ezzel sajnos sokan visszaélnek. Ennek 
megakadályozására, nemrég biztonsági 
kamerákat is üzembe helyeztek.

A parlagfű nagymértékű elszapo-
rodásának egészségkárosító hatása 
köztudottan jelentős. A gyomnövény  
elleni védekezés elsősorban az ingat-
lan tulajdonosának, illetve használó-
jának a kötelezettsége. A hatóságok 
feladata, hogy ha a tulajdonos ezt 
nem végzi el, a mulasztó költségén 
elrendelik az ún. közérdekű védeke-
zést, emellett növényvédelmi bírsá-
got szabnak ki. 

Fontos tudni, hogy június 30-ával 
lejár a parlagfű-mentesítési türelmi 
idő. Ezt követően eljárást indítanak 
azokkal szemben, akik elmulasztot-
ták a védekezést. A bírság mértéke 
15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjed.

A parlagfű-mentesítés minden 
állampolgár közös érdeke és ered-
mény csak összefogással, illetve 
közös felelősségvállalással érhető 
el. Így kérjük, tegyenek eleget e 
kötelezettségüknek! Fontos, hogy 
nem elegendő lekaszálni a szennye-
zett földterületet, azt tiszta, parlag-
fű-mentes állapotban a vegetációs 
időszak végéig meg is kell őrizni.

Idén is látványosak a virágtornyok

Zöldhulladék szállításRendeze  ek a temetők Figyelem parlagfű!

Zöld Zóna
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Még mindig bíznak a vasgyűjtőkben?!

Idén is munkába lendültek az illegá-
lis vasgyűjtők. Lakossági bejelentésre 
indultak helyszínelni a napokban az 
Önkormányzati Rendészek. A Csalo-
gány utca elején sikerült megtalálni és 
feltartóztatni a bejelentett furgont. A 
gépkocsi belsejében addigra már össze-
gyűlt egy kisebb mennyiségű begyűjtött 
fém hulladék.
Kérjük, ne előlegezzek bizalmat az ilyen 
jellegű tiltott tevékenységgel házalók-
nak, hiszen ezekben az esetekben szinte 
minden alkalommal visszaélésekről tud-
nak az érintettek beszámolni. 

Eredményes rendőri akció a városban

Az Önkormányzati Rendészek és a 
Budakalászi Rendőrőrs hatékony akciójá-
nak köszönhetően körözés alatt álló autót 
fogtak a városban. Az Önkormányzati 
Rendészek a rendszámfelismerő kamerák 
felvételei alapján szűrtek ki egy körözött 
rendszámú autót a Damjanich utcában. 
Azonnal értesítették a rendőröket, akik 
az autót megtalálva intézkedni akartak 
az ügyben. A sofőr viszont nem állt meg 
az egyenruhásoknak, menekülni próbált. 
A rendőrök követték az autót, a körözött 
jármű sofőrje azonban elvesztette az ural-
mát a gépkocsi fölött és az árokba hajtva 
összetörte azt. Az autóvezető az esetet ép-
ségben megúszta ugyan, de a rendőri in-
tézkedést nem tudta elkerülni. A rendőrök 
eredményes együttműködésnek köszön-
hetően a Szentendrei Rendőrkapitány-
ságon számolhat be mostani és korábbi 
tettéről is a budakalászi lakhelyű férfi .

Férfi  feküdt a HÉV elé

Rövidebb ideig nem járt a HÉV Buda-
kalászon. A fennakadást a jelenleg ren-
delkezésre álló adatok szerint az okozta, 
hogy a Szentistvántelepi HÉV megálló-
nál egy férfi  a Budapest felől Szentendre 
irányába közlekedő HÉV szerelvény elé 
feküdt. A szerelvény a megállónál lefé-
kezett, majd a férfi  fölött megállt, aki az 
elsődleges adatok szerint nem szenve-
dett sérülést, de további vizsgálatra az 
OMSZ munkatársai kórházba vitték. Az 
eset körülményeit a Szentendrei Rend-
őrkapitányság Közlekedésrendészeti 
Osztálya szabálysértési eljárás kereté-
ben vizsgálja.

Idén is munkában a levendulatolvajok

Sajnos gyakran előfordul, hogy köz-
területre ültetett értékes növényeinkből 
magánszemélyek próbálnak hasznot 
húzni. Az Önkormányzati Rendészek 
a József Attila úton észlelték, hogy egy 
házaspár az út széli virágágyásból leven-
dulát szed. Még épp időben sikerült fel-
tartóztatni őket, így csupán egy kisebb 
mennyiséget tulajdonítottak el. Szeren-
csére a virágágyásban komoly kár nem 
keletkezett. A Budapestről érkezett pár 
rongálás miatt kirótt bírsággal távozha-
tott a helyszínről.

Újabb gazdátlan eb
A rendőrség újra kóbor kutyát fogott 

be Szentendrén a Bükkös-part elején, a 
11-es főút közelebbi részén. Az Önkor-
mányzati Rendészek próbáltak ugyan 

segíteni a microchip leolvasásban, de 
nem jártak sikerrel. A chip-számot sike-
rült beazonosítani, de tulajdonosi ada-
tok nem voltak hozzárendelve, így a jobb 

sorsra érdemes ebet a szentendrei gyep-
mesteri telepre szállíttatták. Itt várják a 
tulajdonos jelentkezését. A kutya nagy 
testű kan, németjuhász jellegű, fekete 
és cser színezetű, nyakában egy láncos 
nyakörv volt.

Kidöntö  e a pollert a nyergesvontató

Pomáz felől közeledett a Budai úton 
az a nyergesvontatós teherautó, amely 
az élelmiszerbolt előtt próbált a Dam-
janich útra kanyarodni a Petőfi  téren a 
napokban. A jobbra kis ívben tervezett 
manőver azonban nem volt sikeres. A 
pótkocsi jobb oldali keréksorával felsza-
ladt a járdára és ott nekiütközött az ott 
elhelyezett két pollernek. Az ütközés kö-
vetkeztében az egyik poller meghajlott, 
a másikon horpadás és festék elkenő-
dés keletkezett. A sofőr miután észlelte 
a fennakadást, megállt, visszatolatott, 
majd a főváros irányában, adatai hátra 
hagyása nélkül elhagyta a helyszínt. Sze-
rencsére nem történt nagyobb baj, így a 
poller betöltötte védelmi funkcióját. A 
nagy méretű teherautók rendszeresen 
okoztak már korábban is sérüléseket az 
útpadkában (például az Ady Endre utca 
elején, Budai úton, József Attila utcá-
ban), a kellő körültekintés hiánya miatt.
Az ügyben feljelentés történt, a keletke-
zett kárt azonnal helyreállíttatta az Ön-
kormányzat. 
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„Szép O  honunk Budakalász” fotócsoport képei

Lipták Krisz án

Lipták Krisz án

Lipták Krisz án

Lipták Krisz án

Berencsi Sándor

Rádler István

Rádler István

Holecz Nóra

Berencsi Sándor

Nemes Meggyes Zsuzsanna

Várszegi Barnabás
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Elismerések a városi Pedagógus Napon

Pedagógus Nap

A város minden évben műsorral és 
vendéglátással köszönti a budakalászi 
gyermekek oktatás-nevelését hivatásul 
választó iskolai és óvodai pedagógu-
sokat. Bár az iskolák már nincsenek az 
Önkormányzat fenntartásában, a szoros 
kapcsolat, az együttműködés továbbra 
is megmaradt. Az Önkormányzat június 
12-én a Kós Károly Művelődési Ház szer-
vezésében tartotta a városi Pedagógus 
Napot. A rendezvényen Rogán László 
köszöntőjében méltatta a pedagógusok 
munkáját és köszönetet mondott áldo-
zatos tevékenységükért. Emellett beszélt 
arról, hogy a város számára rendkívül 
fontos az oktatási-nevelési intézmények 
támogatása. Ennek keretében újult meg 
több intézmény épülete az elmúlt évek-
ben és épül majd új iskola és óvoda a 
városban. Az idei ünnepi műsorban ez 
alkalommal Varró Dániel vidám verseit 
hallhatták a költő és együttesének előa-
dásában a résztvevők.

A rendezvényen Rogán László pol-
gármester és Ercsényi Tiborné al-
polgármester asszony átadták a nagy 
elismerést jelentő városi díjakat. Völ-
gyes József, a Kalász Suli igazgatója 
vehette át a "dr. Milosevits Péterné Bu-
dakalász Közoktatásáért" díjat, Forgács 
Istvánné és Hajduné Nagy Mária pedig 
a Kiváló Pedagógus Díjat. A díjazottak 
ez évben nyugdíjba vonulnak, így egész 
pályájuk elismerését is jelentik a díjak.

Völgyes József elmondta, hogy külö-
nös megtiszteltetés számára a szakmai 
díj odaítélése, hiszen elhunyt elődjének, 
a Kalász Suli korábbi igazgatójának ne-
vével fémjelzett díjat vehette át pályája 
végén. 

A kollégák megható műsorral is ké-
szültek. Völgyes Józseftől erdélyi nép-
dallal, Forgács Istvánnétól pedig egy 
népszerű mai dallal búcsúztak munka-
társai.

A Közoktatási díjra több szervezet 
is Völgyes József igazgatót jelölte. A 
Kiváló Pedagógus Díjra pedig ez évben 
több elismert pedagógust is jelöltek, így 
a díjazottak mellett Szendrődi Ferenc 
tamburatanárt és Vörös Balázsné taní-
tónőt is.

A rendezvényen az intézmények is 
köszöntötték alapítványaik díjazottjait. 
A Kalász Művészeti Iskola Szendrődi 
Ferencnek, a Kalász Suli Iványi Anna-
máriának, a Szentistvántelepi Iskola 
Harmati Imrénének, a Telepi Óvoda 
Forgács Istvánnénak, a Nyitnikék Óvoda 
Kónyáné Karsai Anikónak adományozta 
az intézményi díjat.

Az ünnepségen köszöntötték a jubi-
leumot ünneplő és a nyugdíjba vonuló 
pedagógusokat is:

25 éves munkaviszonyát ünnepli ebben az évben
Grünvald Tímea Nyitnikék Óvoda
Somossy Kinga Telepi Óvoda
Horváth Erzsébet Telepi Suli
Kocsis Katalin Telepi Suli
Hermeszné Uracs Mónika Zeneiskola
Papp Ágnes Zenesikola

30 éves munkaviszonnyal rendelkeznek
Csuka Györgyi Kalász Suli
Nógrádi Anikó Kalász Suli
Bugát Tünde Telepi Suli
Erlich József Telepi Suli

40 éves munkaviszonnyal rendelkeznek
Nagyné Martinusz Éva Kalász Suli
Spáth Oszkár Zeneiskola
Szendrődi Ferenc Zenesikola

A nyugdíjba vonuló pedagógusok
Forgács Istvánné Telepi Óvoda
Faggyasné Tóth Magdolna Telepi Óvoda
Hernádiné Budai Ibolya Kalász Suli
Hajduné Nagy Mária Kalász Suli
Völgyes József Kalász Suli
Harmati Imréné Telepi Suli
Szendrődi Ferenc Zeneiskola

Gratulálunk minden díjazottnak!
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Kiváló pedagógus-díj

Hajduné Nagy Mária 1977 óta dolgozik biológia-testne-
velés-gyógytestnevelés szakos tanárként a Kalász Suliban. 
Diplomája megszerzése óta, 41 éve tanítja, neveli a kalá-
szi gyerekeket. Marika magas színvonalú nevelő és oktató 
munkája mellet mindig fontosnak tartotta a jó kapcsolatot, 
az együttműködést, az emberi kapcsolatokat.

1999-ben mentálhigiéné szakon szerzett oklevelet a Ma-
gyar Testnevelési Egyetemen. Elképesztő diplomáciai ér-
zékkel képes vitás helyzetekben konszenzust elérni, fárad-
hatatlansága, hivatástudata tiszteletet parancsoló.

Negyvenegy év odaadó munkáját képtelenség lenne ma-
radéktalanul felsorolni, rengeteg dolog fűződött évtizede-
kig a nevéhez. A teljesség igénye nélkül: sítáborok, vízitúrák 
szervezése, atlétikai versenyekre, mezei futóversenyekre 
felkészítés, kézilabda, röplabda bajnokságokra benevezés 
és versenyeztetés, bringatúrák, különböző városi sport-
rendezvények aktív szervezője és résztvevője a mai napig: 
tófutások, Mikulás-kupa, nyuszi-kupa, családi sportnapok, 
olimpiai gálák. Éveken keresztül szervezte a 7.-esek állat-
kerti projekt napját.

Osztályfőnöki munkája példaértékű. Szinte családgondo-
zóként segítette, támogatta tanítványait és családjukat. Rá 
mindig lehetett számítani. A „nem” szó ismeretlen számára. 
Kitartó és erős minden téren.

Kiváló pedagógus-díj

Forgács Istvánné, Kati néni 41 éve óvónő, 41 éve a Tele-
pi Óvoda óvónénije. Kati óvónéni a Kossuth Zsuzsa Óvónői 
Szakközépiskolában az évfolyam legjobbjaként, kitüntetéssel 
végzett és 1977 óta erősíti a Telepi Óvoda hírnevét. Kiemel-
kedő szakmai munkája elismeréseként 1990-ben „Miniszteri 
Dicséret”-ben részesült.

Óvodai tevékenységét a gyermekek feltétlen szeretete, a jó 
pedagógia érzék, az emberré nevelés alázatos szolgálata hat-
ja át. Részt vett a megújuló nevelési program értékelésében, 
kialakításában. Munkássága során folyamatosan törekedett 
a szakmai megújulásra. Óvodai munkaközösségeiben több-
ször vállalt vezető szerepet, óvodavezető-helyettesként is se-
gítette az óvoda működését.

A Helyi Pedagógiai Program kialakítását gazdag szakmai 
tapasztalatával, őszinteségével, a gyermeki érdekek szem 
előtt tartásával segítette. Aktívan részt vesz az óvoda életé-
ben, véleménye, emberi tartása meghatározó. Szabadidejét 
sem kímélve segít az óvodai feladatok végrehajtásában.

Idén búcsút mond az óvodának. Olyan óvodapedagógus, 
aki teljes munkásságát egyetlen településen, a város szolgá-
latában töltötte el. Kati óvónéni példakép.

„dr. Milosevits Péterné – Budakalász Közoktatásáért” díj 

Völgyes József egész életét az oktatásra, a gyerekek nevelésére tette fel. Eddigi munkája 
során mindig a gyerekek és a bennük lévő értékek vagy éppen feloldandó szorongásaik foglal-
koztatták, nem csak az, hogy kivaló szakmai tudását adja számukra. Csupa nagybetűvel irt 
PEDAGÓGUS, akihez bárki bizalommal fordulhat, számíthat segítségére, megértésére.

Igy volt ez akkor is, amikor 2007-ben szinte beugróként vállalta el a Kalász Suli vezetését. 
Nehéz feladat volt ez, de ő hivatalos munkája ellátása mellett 11 éven át arra is törekedett, 
hogy a Kalász Suli ne csupán egy iskola, hanem alkotó közösség is legyen. Ennek köszönhető-
en az iskola folyamatosan fejlődött, gyarapodott az elmúlt években, és mind Budakalászon, 
mind pedig a környékbeli településeken elismerik a Kalász Suliban folyó pedagógiai munkát.

Vezetői munkája során igyekezett a Kalász Suli hagyományait megőrizni. Példaértékű kap-
csolatot ápol a Német Nemzetiségi Önkormányzattal, mely nagyban segíti a német nyelvok-
tatás fejlődését is. A moholi testvériskolai kapcsolatok építése is az ő nevéhez fűződik, melynek 
keretében nagy számban juthattak el a diákok a Vajdaságba. Fontos számára a gyerekek 
környezettudatos nevelése, ezért támogatta az Örökös Ökoiskola cím megszerzését. Minden 
jó kezdeményezés mellé odaáll, igy nyerhette el idén az intézmény a Boldog Iskola címet is.

A Kalász Suli közösségébe jó tartozni gyerekként és kollégaként egyaránt. Megnyugtató 
jelenléte végigkiséri az iskola mindennapjait. Hatalmas munkabírása példaértékű mindenki 
számára. Mindig fontos volt számára munkatársai véleménye, visszajelzéseik. Vezetői mun-
kája során igyekezett kompromisszumokra építve az intézmény érdekei mellett a település és 
a fenntartó álláspontját is fi gyelembe venni.

Pedagógus Nap

Gratulálunk minden díjazottnak!
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Közélet

A július elsejei Semmelweis Naphoz 
kapcsolódóan köszöntötték Budakalászon 
a város lakóinak egészségéért dolgozókat, 
így a bölcsőde és az idősklub munkatársait, 
az orvosokat, az asszisztenseket, a védőnő-
ket és az Egészségklub tagjait. A rendez-
vényen a Kézmosás fontosságáról című 

színdarabot tekintették meg a vendégek. 
A Scherer Péter rendezésében előadott hu-
moros, ugyanakkor elgondolkodtató darab 
az ünnep névadójának, Semmelweis Ignác-
nak, az anyák megmentőjének is emléket 
állított. A rendezvényen Rogán László pol-
gármester köszönetet mondott az egész-
ségügyben tevékenykedők város lakosaiért 
végzett munkájáért. 

Az ünnepségen ez évben Dr. Németh 
Márta csecsemő- és gyermekgyógyász 
szakorvos vehette át a Budakalász Polgárok 
Egészségéért díjat. 

 
A Népjóléti Bizottság minden évben 

megköszöni az Egészségklub munkáját és 

a klub vezetésének javaslatára a legkiemel-
kedőbb munkát végzőknek emléklappal, 
virágcsokorral gratulál. Ez alkalommal az 
emléklapot Lontainé Hegymegi Er-
zsébet kapta. 

A díjazottaknak gratulálunk!

Egészségügyi intézmények dolgozóit köszöntö  e a város

Semmelweis Nap

Budakalász Polgárok Egészségéért díj

„Dr. Németh Márta több, mint ötven éve aktívan látja el a 
csecsemőkortól a felnőtté válásig betegeit. Őt mindenki „Márti 
néninek” hívja, ami jelzi, hogy családtagnak tekintik. Nyitott, 
mosolygós, szeretetet sugárzó és nagyon szerény egyéniség. 
Németh doktornő 1965-ben végzett a Semmelweis Orvostu-
dományi Egyetemen, általános orvosi karon, majd a ceglédi 
kórház gyermekosztályán dolgozott. A szakvizsga letétele után 
10 évig Cegléden gyermekkörzeti orvosi feladatokat látott el, 
ahonnan Csepelre került, szintén területi munkára. 1976 óta, 42 
éve szolgálja Budakalász kis lakóit, emellett sokan visszahoz-
zák a környező településekről egykori betegei gyermekeiket, sőt 
unokáikat is. Közismerten jó diagnoszta. Egy anyuka azt me-
sélte róla, hogy amikor kihívta a gyermekéhez és meglátta a la-
kásban futkározó kislányt, rögtön azt mondta: „Látom, lázas a 
gyereke” – és tényleg az volt. De nem csak a gyerekekre, hanem 
az egész családra fi gyelt, előfordult, hogy szülés utáni családlá-
togatáskor először észlelt „anyai pszichózist” látván, saját ko-
csijában vitte a kismamát azonnal szakemberhez. Kollégáival a 
kapcsolata példás, nem csak a betegek számíthatnak bármikor 
rá, hanem felnőtteket ellátó háziorvos kollégái is. 30 éve dol-
gozik együtt ápolónőjével, akinek elmondása szerint „mintha 
pótanyám, vagy barátnőm lenne. Életműve tiszteletet vált ki, 
példaértékű.”
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Közélet

A Kalászi Vigasságokat 23. alkalom-
mal szervezték idén június 8-án és 9-én a 
Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár 
munkatársai. Az első nap hagyományo-
san a nemzetiségeké – idén a szerb ki-
sebbség volt a fi gyelem középpontjában. 
A házban működő Rozmaring Tánc-
együttes adta meg az alaphangot, majd 
a Cimbaliband Balkan Project című mű-
sora fokozta a hangulatot, végül egy fer-
geteges délszláv táncházzal búcsúztunk a 
naptól. 

Másnap folytatódott a színes prog-
ramkavalkád a látogatók örömére, akik 
rekord létszámmal járultak hozzá a 
rendezvény sikeréhez. A Lenvirág Tánc-
együttes bemutatta éves termésének 
javát, teret adva minden korcsoportnak. 
A legfi atalabb korosztálynak szólt Palya 
Bea Altatok című műsora. A gyerme-
kek sokféle kézműves tevékenységből 

választhattak és kipróbálhatták ügyes-
ségüket a Levendula Játszóház ötletes 
állomásain is.

A Kalász Művészeti iskola Népi Ének 
Tanszakának műsora után Juhász Réka, 
magyar népviseleti elemeket alkalmazó 
divattervező csodaszép ruháiban gyö-
nyörködhettünk. Nagy megtiszteltetés 
volt számunkra, hogy a Magyarország 
kilenc legjobb férfi  néptáncosából álló 
Fordulj, kispej lovam táncegyüttes már 
másodszor látogatott el a Vigasságra. 

A Martenica együttes jó hangulatú 
bolgár táncháza ezúttal is sokakat von-
zott. Remekül megalapozták a hangu-
latot az esti Budapest Bár koncerthez, 
amelyre minden korosztály kíváncsi volt. 
A népszerű kuplék és sanzonok az 1920-
as és ’30-as évek világába varázsolták a 
közönséget.

Zenei kavalkád a Kalászi Vigasságokon

Zene, tánc és gasztronómia három napon át…



A programok sora a hatodik alkalom-
mal rendezett gasztronómiai fesztivállal, 
a Pilisi Kóstolóval folytatódott vasárnap. 
Immár annak is hagyománya van, hogy 
a rendezvény szabadtéri római katolikus 
szent misével kezdődik, a népes gyüleke-
zet örömére. 

Lelkes budakalászi főzőcsapatok 
(egyesületek, baráti társaságok, munka-
helyi közösségek) sütöttek-főztek saját 
maguk és mások örömére. A helyi nem-
zetiségi (sváb, szerb és bolgár) gasztronó-
miai hagyományokat is bemutató, évről 
évre növekvő számú főzőcsapat étlap-
ján olyan fi nomságok szerepeltek, mint 
a cipóban sült vadragu leves, nyárson 
sült malac, halászlé, csülkös bableves, 
sőt még eperlekvár is! Mindezeket Bede 
Róbert sztárséf zsűrizte, akinek idén sem 
volt könnyű dolga. Első lett az Egészség-
klub Kővári csapata Temesvári csirke-

kockájával, ők vihették el a vándorkupát. 
Szívből gratulálunk a csapatnak, és a 
többi helyezettnek és különdíjasnak is!

A műsorban is megmutatkozott a kul-
túrák sokszínűsége, hiszen láthattunk a 
színpadon egy sváb harmonika duót, a 
délszláv Guča Partizans Brass Band rezes 
bandát, majd egy fi atal, hibrid-rockabilly 
formáció, a Bravó Johnny gondoskodott 
a „happy end”-ről.

A szervezők a gyermekekre is gondol-
tak: nagyszerű marionett bábműsor, a 
Dobronka cirkusz, világszám! színesítette 
a programot.  A Levendula Játszóházban 
sokféle ügyességi játékot, a kézműves 
kuckóban kreatív tevékenységeket pró-
bálhatott ki az aprónép. 

A közösen eltöltött nap az önfeledt ki-
kapcsolódásról szólt, mindenki jól érez-
hette magát és senki nem maradt éhes.

Ízek és közösségek a Pilisi Kóstolón
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Hétköznapi Hősök 

Kenyeres Viktória – 8 gyermekes szociális munkás, édesanya

„Van aki szektásnak néz, van aki  sztel, meggyőződésemen 
ez mit sem változtat.”
A Berdó városrész kieső végén járunk újabb hősünket kutatva. Csen-
desebb most az o  hon, hiszen a 7 gyerek és a férj házon kívül van-
nak. Viktória a legkisebb  pegővel az o  honi teendőket végzi. Fél év 
után sikerült találkoznunk, hiszen egy ekkora családban nem ritkák a 
váratlan események. Izgato  an fogunk bele a beszélgetésbe, számta-
lan kérdés tolakodik elő. A családanya mindvégig kedves, de nagyon 
határozo   válaszokkal szolgál. Amíg a diktafon pereg, a kis Tomi épp 
a porcukros üvegből csen néhány kanálnyit, kihasználva a kevesebb 
fi gyelmet. Számítani lehete   volna a beszélgetés kapcsán egy elcsigá-
zo   sóhajra, panaszszóra. Ehelye   a mosolygó pozi  v energia áradt és 
a megélt éle  apasztalat.

 Meséljen magáról! Milyen ér-
tékrendű családból érkezett? 
Hogyan duzzadt ekkorára csa-
ládjuk?   

Nagy családban nőttem fel Balaton-
szemesen, négyen voltunk testvérek. 
Édesanyánk korán megözvegyült, így 
maga nevelt fel minket, ez a csapás na-
gyon megterhelte a családot. Rokonok 
jelentkeztek értünk, hogy magukhoz 
vegyenek minket a testvéreimmel, ám 
édesanyám kitartott mellettünk. Nagy-
mamám még apácáknál nevelkedett, 
majd a kommunista időkben a család 
kapcsolata megszakadt Istennel. Értel-
miségieknek tilos volt templomba járni, 
én ennek nagyon éreztem a hiányát, bár 
a hagyományos értékrendet megkap-
tuk. Férjem kisebb családból érkezett, 
az ő rokonsága furcsán is tekint ránk. 
Ennek ellenére ebből nem volt soha 
konfl iktusunk, azóta már megértőbbek 
felfogásunkkal. Számunkra a sok gyerek 
vállalása automatikus, amit Isten ad, 
azt elfogadjuk. Ezt csak meggyőződéssel 
lehet csinálni. 

 Mi a foglalkozása, munkája? 
Mindketten szociális munkások va-

gyunk. A harmadik gyermeket várva 
végeztem angol nyelvtanárként, így két 
szakmám lett. A Cseppkő Gyerekott-
honban dolgoztam családgondozóként, 
a státuszom időközben megszűnt. Na-
gyon szerettem a segítő munkát. Férjem 
a Kézenfogva Alapítványnál megválto-
zott munkaképességűek munkába állá-
sát segíti. 

 Gyermekei mennyire eltérő sze-
mélyiségek?   

Vannak testvérek, akik nehezen jön-
nek ki egymással, ők sok konfl iktust 
generálnak. Egy igazi különc lány van 
köztük, aki kissé kilóg a sorból, őt ne-
hezebben fogadják be a többiek. Szá-
mára nagy erőfeszítést jelent saját maga 
elfogadtatása. Gyakran kérdezi: „Most 
jó vagyok, Mama? A legkisebb érkezé-
sét sem fogadta mindenki lelkesen. A 
nagyok, amikor megtudták a hírt, azt 
kérdezték: „Minek?! Elegen vagyunk 
már!” A dolgok értelme legtöbbször 
utólag mutatkozik meg – nyugtatgattuk 
őket. Azóta persze nagyon szeretik a kis 
Tomit, szinte elkényeztetik. Fontos szá-
munkra az az üzenet, hogy Isten valami-
ért adta ezeket a gyerekeket, mindennek 
oka van.

 Nemrég hat gyerekük volt egy-
szerre beteg. Hogyan tud helyt-
állni egy ilyen helyzetben?  

Most már könnyebb a dolgom ilyen-
kor. Korábban a férjemnek ugyan volt 
jogosítványa, de nem vezetett. Amikor a 
nyolcadik gyereket vártam, úgy döntöt-
tünk, felfrissíti a tudását és újra vezetni 
fog, mert már kicsúsztak a dolgok a ke-
zünkből. Azóta már tud ilyen helyzetek-
ben nekem segíteni és ez sokat jelent.

 Mennyi saját idővel rendelke-
zik?  

Amikor a picivel itthon vagyok, pró-
bálom őt korán ebédeltetni és amikor 
ő elalszik, én is pihenek. A férjem egy 
évben egyszer elviszi az összes gyere-

ket egy hétre magával, amiért nagyon 
hálás vagyok. Ezt az időt feltöltődésre 
fordítom. Vakáció idején a 10 hét együtt 
töltött idő nagy élmény ugyan, de na-
gyon megterhelő is egyben. Férjemmel 
kettesben töltött időnk az egyházi közös-
ségben van. Ilyenkor a nagy testvérek vi-
gyáznak a kicsikre, vagy ha ők is jönnek, 
egy megbízható gyermekvigyázó. Emel-
lett egyszer voltunk két napot szintén 
kettesben Kisorosziban, az nagy élmény 
volt. Erre törekedni fogunk a jövőben is, 
mert nagyon fontos lenne. 

 Milyen fogalmai vannak a sze-
génységről munkája kapcsán? 
Elégedett a gyermekei számára 
nyújtottakkal? 

Szegény családokkal dolgoztam régen, 
így van összehasonlítási alapom. Úgy 
érzem, mi igazán jó helyzetben vagyunk. 
Néha a gyerekek lázadoznak, mert az 
iskolában sokszor más anyagi hátteret 
látnak. Folyamatosan sugallom nekik, 
hogy mennyivel fontosabb a rendezett 
háttér, a biztos alap. A kortársak beszá-
molóival nem tudunk és nem is akarunk 
versenyezni. Mi lefelé tekintünk, azt néz-
zük, hogy milyen sokan vannak nálunk 
rosszabb helyzetben. Gyermekkorom-
ban volt olyan osztálytársam a Balato-
non, aki sohasem járt Budapesten, mert 
nem engedhették meg maguknak. Tény 
az, hogy gyakran a nagyszülők vesznek 
cipőt, eszközöket. Ha ők, vagy mások 
önként adnak, mi jó szívvel elfogadjuk. 
Én szerényebb körülmények közül jövök, 
nekem is meg kellett tanulnom, hogy el-
fogadjak segítséget.
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Hétköznapi Hősök 

Bognár Judit, a Dunakanyari Család- 
és Gyermekvédelmi Intézmény vezetője 
éves beszámolóját ismertette az Önkor-
mányzat Képviselő-testületi ülésén.

A szakember elmondása szerint sem 
a jelzések, sem az esetek száma nem 
növekedett Budakalászon, a mutatószá-
mok inkább stagnálnak. Együttműködési 
megállapodás alapján 38 családdal, így 
91 személlyel működnek együtt. Ez azt 
jelenti, hogy havonta minimum három 
alkalommal rendszeresen találkoznak a 
gyermekvédők az adott családdal. Buda-
kalászon összesen 11 hatósági intézkedés 

alatt álló gyermekről beszélhetünk.
A Család- és Gyermekjóléti Intéz-

mény kapcsolata erős javulást mutat a 
gyermekvédelmi jelzőrendszerrel. Rend-
szeresen esetkonferenciákat tartanak, az 
erős együttműködés felé haladnak. Sokat 
javult a viszony az iskolapszichológusok-
kal, osztályfőnökökkel, védőnőkkel. Az ő 
szerepük kulcsfontosságú a családon be-
lüli problémák felderítése kapcsán.

Sajnos komoly problémát jelent az 
adományozás, amely az utóbbi időben 
minőségileg nagyon megromlott. Az in-
tézmény vezetője kénytelen évente több 
alkalommal is 8 köbméteres konténert 
rendelni, amiben a szemetet elszállítják. 
Hangsúlyozzák, hogy nem tudnak ado-
mányokat fogadni, sokan szemétlerakó-
ként használják az intézményt.

Kérik a jószándékú segíteni szándéko-
zókat, egyeztessenek a megfelelő támo-
gatási módról!

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgá-
lat: +36 (26) 340 121

Ne használják szemétlerakónak 
a Gyermekvédelmi Intézményt! A nyári kötelező és ajánlott ol-

vasmányok ideális beszerző helye a 
széles könyvkínálattal rendelkező bu-
dakalászi Varjútár Könyvtár, amely a 
vakáció idején az alábbi időpontok-
ban érhető el.

Hétfő: 9 - 14h
Kedd: 9 - 14h
Szerda: ZÁRVA
Csütörtök: 9 - 14h
Péntek: 9 - 14h
Augusztus 6-24-ig ZÁRVA.
Az augusztusi zárásig mindenképp 

érdemes beszerezni megfelelő meny-
nyiségű olvasnivalót, diafilmet az 
egész családnak. A nyári rohamra ké-
szülve már három nagy adag új köny-
vet rendeltek a könyvtár dolgozói és 
diafi lm kínálatuk is 200 darabos.

A nyugodt hangulat, az olvasósar-
kok, a halk zene, a készséges, kedves 
kiszolgálás mind maradandó élményt 
és segítséget nyújt az olvasni vágyók-
nak. 

Az olvasásért rajongók száma 
évről évre emelkedik, jelenleg 1721 
tagja van a könyvtárnak. 

A Varjútár Könyvtár 
felkészült a nyári 
dömpingre

 Hogyan éli meg a hétköznapo-
kat? Milyen nehézségei vannak? 
A családtagok hogyan osztják 
meg egymás közt az otthoni teen-
dőket?

A rengeteg szervezés, utánajárás – 
ahogy más családokban is – alapvető 
része az életünknek. Gyakran vannak 
elmaradásaim, bár sok mindent megta-
nultam már elengedni. Régen már-már 
túlzottan rendmániás voltam, mára ez a 
múlté. Már tudom, hogy kapacitásaim 
végesek, de ez nem baj! Kezdek rájönni, 
hogy ezért is kaphattam ezt az életutat, 
hogy ne szenvedjek az örökös megfelelni 
vágyástól. Most éppen 120 mázsa tűzifa 
behordása a cél, hiszen a gáz nincs ná-
lunk bevezetve. A férjem sérvet kapott, 
így nem emelhet, ezért apránként ha-
ladunk. Szabályok vonatkoznak a se-
gítségre, mindenki részt vesz a maga 
szintjén. Férjem este tud bekapcsolódni, 
bár akkorra már fáradt.

 Milyen reakciókkal találkoznak 
családjuk létszámára vonatko-
zóan? 

Idegenek először gyakran meghök-
kennek vagy fanatikusnak tartanak, 
volt aki szektásnak nézett. A rokonok 

számára is kihívást jelent elfogadni az 
Isteni gondoskodásba vetett hitünket. 
Ezt a nézetkülönbséget nehéz áthidalni. 
Ők főként az anyagi szempontok miatt 
aggódnak, de szkepticizmusuk mellett 
segítőkészek. 

 Hogyan közlekednek, utaznak, 
étkeznek együtt? Hogyan tudja 
kezelni 8 különböző gyerek eltérő 
igényeit akár egy programválasz-
tással kapcsolatban? 

Két régebbi autót használunk, ami 
nagy segítség, hiszen a Berdó végén la-
kunk. Igyekszünk racionalizálni, ezért 
a gyerekek felsétálnak. A gyalogos köz-
lekedést mindenképp támogatom, a 
mozgás is jót tesz. Étkezéseknél két 
asztalt tolunk össze. A közös vacsorához 
ragaszkodunk, akkor is, ha késő este ér 
mindenki haza. A főzés gyakran jelent 
kihívást, főként annak eldöntése, hogy 
mikor mit főzzek. Van, hogy eltérőek 
lennének az igények, ezek teljesítésére 
azonban nincs mindig lehetőség. Elő-
fordul, hogy a nagyok már kevésbé sze-
retnének csatlakozni a balatoni családi 
nyaraláshoz. Egy hét együtt töltött szü-
nidőhöz azonban ragaszkodunk, ez alól 
nem húzhatja ki magát senki.

 Mit tettek hozzá személyiségé-
hez gyermekei? 

Nagy lehetőség az életemben a gye-
rekek által a türelem gyakorlása. Nekik 
köszönhetem, hogy meg tudok már 
békélni. Nincs menekvés, itt muszáj a 
nap végén kibékülni. Tudok bocsánatot 
kérni, és őket is erre nevelem. A gyere-
kek tükröt is tartanak elém, ha ugyanis 
rosszul kezelem a konfl iktushelyzete-
ket, mindig elszégyellem magam. A nap 
végén az a „bocs” igazi gyógyír. Ennyi 
gyerek mellett nagyon láthatóvá válik, 
hogy esendő emberek vagyunk. Az esti 
lefekvés utáni csendet is nagyon tudom 
értékelni, hiszen napközben nagy a 
zsizsegés. Ilyenkor jólesően dőlök hátra 
és vonom meg a napi mérleget. 

 Mit tanácsol a sok gyermeket 
nevelő szülőknek a nehéz pillana-
tokra? 

Imádkozzanak. Mi reggeli dicsérettel 
kezdjük a napot, ezzel óriási erőt ka-
punk, enélkül nem menne, ezt a gyere-
kek is látják. Időnként azt érzem, hogy 
már-már feladnám, mégis kitartunk 
egymás mellett, hiszen a családi egység 
a legfontosabb.

Közélet
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Ófalu 2. 

Héjazatok, ereszek

Javasolt a natúr, matt égetett ter-
mészetes alapszínű, (nem üvegmázas, 
nem engóbozott) sík agyagcserép fedés 

(natúrtól a mélyvörösig), használata 
hozzájárul a magaslatokról is jól látható 
egységes településképhez. Kerülendő a 
mű antikolt vagy egyéb mintázatú, nem 
természetes színű és anyagú cserepek, 
vagy egyéb anyagú fedések (lemezek, 
zsindelyek) alkalmazása. A cserép anyaga 
és színe mellett fontos a megjelenése is. 
Ófaluban a klasszikus hódfarkú vagy 
egyenesvágású cserepek ajánlottak, me-
lyek számos rajzolatban helyezhetők el 
a tetőn. Nem ajánlott a túlhatározott ka-
rakterű, szinte önálló életet élő nagyhul-
lámú, nagyméretű cserepek alkalmazása. 
Az alacsonyabb hajlásszögű tetőfelülete-
ken elfogadható a matt, grafi tszürke kor-
colt lemez.

Tetőterek

Ófaluban a régi épületek hosszanti 
irányban terjeszkedtek, és sohasem fel-
felé. Ez a rendszer lehetőséget nyújtott 
és nyújt ma is a szakaszos építkezésre, a 
későbbi bővítésekre, lekövetve a család 

folyamatosan változó igényeit. A padlást 
régen nem építették be, nem tagolták ab-
lakokkal. Ha a telek mérete megengedi, 
gondolkodjunk a földszint bővítésében. 
Ez jobb kertkapcsolatot, a tetőtérnél jóval 
kellemesebb klímát és könnyebb búto-

Hurrá, építkezünk!
Részletek a Településképi Arcula   Kézikönyvből – 5. 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

Javasolt a ma  égete  természetes 
alapszínű agyagcserép fedés (natúrtól 
a mélyvörösig). A cserép anyaga és 
színe melle  fontos a megjelenése is. 

Ófaluban a klasszikus hódfarkú vagy egyenesvá-
gású cserepek ajánlo ak, melyek számos rajzo-
latban helyezhetők el a tetőn. Nem ajánlo  a 
túlhatározo  karakterű, szinte önálló életet élő 
nagyhullámú, nagyméretű cserepek alkalmazá-
sa. Az alacsonyabb hajlásszögű melléktömegnél 
(előtető stb.) elfogadható a ma ,
grafitszürke korcolt lemez.

Kerülendő a nem természetes színű és 
anyagú cserepek, vagy egyéb anyagú 
fedések (műpalák,
lemezek, zsindelyek stb.) alkalmazása.

JELLEGZETES RÉSZLETEK 
Helyi jellegzetesség a 3-5 cserép-
soros csonka kontyolás, valamint 
az utcai homlokzat oromdeszkás 
kialakítása, mely, a mellékelt met-
szeti rajz szerint, maximum 10-15 
cm-t ül a homlokzati sík elé. Ez 
nem helyettesíthető szegély vagy 
szegőcseréppel!

A tetősíkból kiálló ablakot, térdfal-
emelést az utcafron ól hátrébb, az 
épület egyharmadától alakítsuk ki
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rozhatóságot biztosít, ráadásul a falukép 
szempontjából is előnyös. Amennyiben 
a használat igényli a tetőtér beépítését, 
hoszszúház esetén csak az utcafronttól 
hátrébb javasolt a térdfal emelésével járó 
átalakítás. A tetősíkablak kevésbé bontja 
meg a tető egységét. Utcával párhuzamos 
épület esetén tetőkiemelést, tetősíkabla-
kot lehetőleg a hátsó, kert felé eső hom-
lokzaton helyezzünk el.

Homlokzat anyag és színhasználat
Vakolt homlokzatot alakítsunk ki, 

sima felülettel. Általánosságban a ka-
part, dörzsölt, szórt felületképzések 
idegenek Ófalu hagyományától. Adott 
esetben egyes, simított felülettel vegyített 
struktúrák új építés esetén, egyéni elbí-
rálás mellett illeszkedők lehetnek. Ófalu 
színvilága változatos, mégis harmonikus 
egységet képez, ezért nem elfogadható a 
feltűnő és kirívó színhasználat a homlok-
zatok tekintetében sem. Gondolkodjuk 
fehérben vagy természetes, föld színek-
ben, azok világosabb árnyalataiban. 

Faburkolat nem jellemző, azt csak kis 
mértékben, vagy a megemelt tetőtéri 
részeken alkalmazzunk. Az utcafronton 
őrizzük meg, vagy állítsuk vissza a kalászi 
házak jellegzetes homlokzatát, melyhez 
az Önkormányzat pályázati támogatást 
nyújt.

Hőszigetelés

A vakolatdíszek körbehőszigetelése
komikus látványt nyújt, semmi esetre 
sem ajánlo .

A hőszigetelő kéregbe burkolt házak 
elveszíthetik a helyre utaló egyedisé-
güket. A tégla- vagy kőlábazat, a hom-
lokzatdíszek eltűnnek, a fa ablakot a 
jellegtelen műanyag: az időt befogadni 
képes – azaz javítható, átfesthető, méltó-
sággal öregedő – helyett a tönkremenő… 
Védett homlokzat esetén javasolt a belső 
oldali hőszigetelés, melyhez kérjük szak-
tervező segítségét. 
Külső oldali szigetelés esetén építé-
szeti tervek alapján gondoskodni kell 
az eredeti homlokzatdíszek visszahelye-
zésére, melyhez szakember segítségét 
kérjük. Téglával, kőpárkánnyal díszített 
homlokzatok esetén jó megoldás lehet, 
ha olyan szigetelőanyagot választunk, 
melynek vastagsága megengedi, hogy 
az eredeti díszek a helyükön maradja-
nak, és a síkváltások megtartásával ne 
veszítsék el homlokzattagoló szerepüket. 
A homlokzatdíszek pótlásánál, újragyár-
tásánál kérjük épületdekorációs vagy 
épületszobrász szakcég segítségét, akik 

mintavételezés vagy építészeti terv alap-
ján újragyártják eredeti (gipsz, vakolat, 
műkő, fi nombeton stb.) vagy polisztirol 
habból. Védett homlokzatnál gondolkod-
junk fa anyagú nyílászárókban, és őrizzük 
meg az eredeti ablakosztást. A karakter 
nélküli, több átalakításon átesett épü-
letek esetében a hőszigetelés jó, egyben 
vissza nem térő alkalom a homlokzat 
újragondolására, az Ófalu hagyományait 
szem előtt tartva. Hőszigetelés során le-
gyünk fi gyelemmel a lábazatkialakításra! 

 
A lábazati hőszigetelést követően helyez-
zük vissza a gondosan bontott, eredeti 
követ vagy téglát, vagy építsünk be az 
eredetivel azonos kialakítású új anyagot. 
Kerüljük a csempeszerűen ragasztott kő-
utánzatokat. Ha az épület padlószintjét 
fi gyelembe véve hőtechnikai akadálya 
nincs, jó megoldás lehet a lábazat eredeti 
állapotában való meghagyása. Ezzel 
ugyan a hagyományostól eltérően a lába-
zat síkja a külső fal síkja mögé kerül, 
mégsem okozunk akkora kárt a telepü-
léskép és az épület karaktere szempont-
jából, mint teljes elbontásával.

Nyílászárókra javasolt
lágy színek

Homlokzatra javasolt
pasztell föld színek

Nyílászárókra nem
javasolt rikító színek

Homlokzatra nem
javasolt rikító színek
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A Kőbányai úti pincesoron hosszan 
benyúló hasznos és hangulatos tároló-
helyiségek bújnak meg a föld alatt. Mai 
úticélunk történetét a tulajdonosnál sze-
retnénk felgöngyölíteni, aki azonban a 
Schieszl családhoz irányít. Demján Dávid 
jelenleg műhelyként használja az épületet, 
kihasználva annak remek adottságait. A 
kezdetekről Schieszl Konrádot hallgatjuk.

Száz évre nyúlik vissza a borospince 
története. Khéli bácsi tulajdona volt, az 
Óbudán nagy népszerűségnek örvendő 
Khéli étterem tulajdonosáé. A vendéglő 
számára innen szállították az árut heten-
te egyszer. Id. Schieszl Konrád, Konrád 
nagyapja vásárolta meg befektetésként és 
jól működő borkereskedést hozott itt létre 
1924-ben.

Már 1914-ben megépítette a jelenlegi 
Budai úti kisbolt helyén működő éttermet, 
melyet fiával, Schieszl Sebestyénnel mű-
ködtetett. Két vincellért foglalkoztattak. 
Egyikük Gyöngyösön hajtotta fel az ottani 
termést, társa pedig Kecskeméten, Helvé-
cián. Utóbbi helyszínen 3,5 hektáros bé-
relt területről vagonokban szállíttatta fel a 
borokat a budakalászi pincékbe. Itt kezel-
ték tovább, majd terítették a környékbeli 
vendéglőknek.

Régen a présházból leválasztott irodát 
használta a nagypapa, mellette állt egy 
100 hektoliteres hordó. Több zsidó szár-
mazású családi barátot bújtattak mögöt-
te az 1944-es üldözés idején, lovaskocsin 
rejtve hordták nekik az élelmet.

1946. február 22-én a budakalászi sváb 
kitelepítéskor több mint ezer főt utasítot-
tak ki településünkről, köztük volt Kon-
rád nagyapja is. El kellett hagynia az or-
szágot, ebek harmincadjára került a nagy 
szorgalommal felépített családi vagyon. A 
Kőbányai úti nagy pincéből hordták szét 
az emberek a hordókat. Orosz katonák is 
betelepültek az épületbe, a tárolótartályo-

kat géppisztolyokkal nyitották ki. Liter-
szám folyt a patakba az értékes nedű, az 
üres hordókat 1946 második felében pedig 
eltüzelték. A következő évben elvették a 

pincét, az akkori elöljárók, tanácselnökök 
ésszel nem mérték fel a kapott gazdasági 
értéket, az épületet átadták a Klinger gyár-
nak. A gyári vezetők ide hozatták a háború 
alatt megsérült gépeket, tárolóüzemként 
használták évekig. A Schieszl család itt 
maradt tagjait pedig kitiltották a házból. 
Később derült rá fény, hogy telekkönyvileg 
az övéké maradt, elmulasztották átíratni. 
Az Óbuda Termelőszövetkezet elődjének 
adták bérbe így jogtalanul. Ők használták, 
utódjuk pedig csirkéket tartott benne. A 
felelőtlen gazda jóvoltából, az ott tárolt 
fűrészpor miatt leégett a teljes épület. A 
kovácsoltvas díszes pinceajtó is megsem-
misült, együtt omlottak össze.

13 éves per után szerezték vissza a csa-
ládtagok a tulajdonjogot. Mindent megtet-
tek, hogy eredeti állapotába állítsák vissza 
és ez sikerült is!

Védendő értéket képez a régi házon az 
épület tömege, a vakolat-architektúra, va-
lamint a földszinti nyílászárók rendszere.

Értékvédelem

Mesélő véde   épületek 18.
Kőbányai út 21.
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Köszönőlevél

Közélet

Korábban már beszámoltunk a 
régészeti feltárás kezdetén a tapasz-
talatokról. A munka komoly ered-
ményekkel zárult, melyekről Béres 
Sándor projektvezető számol be. 

A Zöld-barlang feltárása idén április 
19-én fejeződött be és összesen 20 ásatási 
napból állt. Valamivel több mint 350 lelet 
feldolgozása, értelmezése ennél sokkal több 
időt vesz igénybe. 

Az ásatás eddigi legfontosabb eredmé-
nyei a következőkben foglalhatók össze: 

–  Magyarországon 49 év után először 
folytathattunk paleolit ásatást új bar-
langi helyszínen.

–  A leletek kulturális besorolása (Epig-
ravetti kultúra) pattintott kőeszközök 
alapján megtörtént.

–  Paleontológiai leletanyag kivétele-

sen jó megtartású és alkalmas a ma 
lehetséges laboratóriumi vizsgálatok 
elvégzésére (kormeghatározás, izotóp 
vizsgálatok).

–  Állatcsontok fajösszetétele az utolsó 
hidegmaximumot követő faunafázisra 
jellemző (un. Pilisszántó fázis), amely 
18 000 és 13 000 év közé tehető.

–  Előzetes radiokarbon kormeghatáro-
zás mar az ásatás ideje alatt megtör-
tént (kb. 14-15 ezer év), amely megfelel 
a kőeszközök alapján meghatározott 
régészeti kultúrának.

–  Előkerült embertani lelet rétegtani 
helyzete alapján nagy valószínűséggel 
paleolit korú, de a vizsgálatok befeje-
zéséig ezt csak feltételezésként kezel-
jük.

–  Előzetes pollenvizsgálat fenyőfélék je-
lenlétét mutatta ki.

–  Pollenvizsgálat mellett a mintasoro-
zatból nyert faszénszemcsék megha-
tározása alapján reményeink szerint 
rekonstruálható lesz a paleolit vadász-
tábor természeti környezete.

Bizonyos kérdések már az ásatás első 
napjaiban eldőltek, így például a kultu-
rális meghatározás pattintott kőeszközök 
alapján. A csontanyag feldolgozása ezzel 
szemben több hónapot vesz igénybe. Ter-
mészetesen a főbb állatfajok felismerése 
a helyszínen is megtörténhetett, viszont 

a statisztikai feldolgozás, vágásnyomok, 
esetleges megmunkálásra utaló csiszolt 
csontfelületek megkeresése sokkal aprólé-
kosabb munkát igényel. Ezeken túl az egész 
vállalkozás legnagyobb értékét a várható 
laboreredmények adhatják. Ezek a vizsgá-
latok már az ásatással párhuzamosan meg-
kezdődtek és valószínűleg még hónapokig 
fognak tartani. A várható összefoglaló ta-
nulmányra feltehetően legalább egy- másfél 
évet várni kell. A kutatás ezen fázisába több 
hazai és külföldi intézmény kapcsolódott 
be. A csontanyag feldolgozása a Lengyel 
Tudományos Akadémián, az embertani 

lelet vizsgálata a brnoi Masaryk Egyetemen 
történik, a C¹⁴ kormeghatározást a poznani 
laboratórium végzi, a faszenek elemzése a 
Lengyel Tudományos Akadémia Botanikai 
Intézetében zajlik. Az itthoni vizsgálatok az 
ELTE és a Magyar Természettudományi 
Múzeum műhelyeiben folynak, összeha-
sonlító elemzésekhez a Magyar Nemzeti 
Múzeum és az Állami Földtani Intézet re-
ferenciagyűjteményei nyújtanak segítséget. 

Összegezve: bár a barlangban folytatott 
munkák befejeződtek, a kutatómunka java 
része még előttünk van és további izgalmas 
eredményekre számítunk.

Tisztelt Polgármester Úr!

Köszönetünket fejezzük ki a Zöld-barlangban a 2018. 
évben elvégzett kutatómunkánkhoz nyújtott támogatásukért. 
Magyarországon 49 év után először folytathattunk paleoli-
tikus ásatást új barlangi lelőhelyen. A január elejétől április 
19-ig folytatott feltárás sok új információval gazdagította az 
ősrégészeti ismereteinket. A támogatásuknak köszönhetően 
szinte minden társtudományi terület számára tudtunk meg-
felelő vizsgálati anyagot biztosítani. A feltárás legfontosabb 
eredményei:
–  Az előkerült jellegzetes kőeszközök alapján a leletanyag 

egyértelműen a jégkor végi Epigravettien kultúrába sorol-
ható

–  Új embertani lelet (kézcsont) került elő, amely hazánkban 
a második ilyen emberi maradványa jégkor végének idő-
szakából

–  Az előkerült későjégkori őslénytani anyag (zsákmányálla-
tok maradványai) magyar viszonylatban kiemelkedő

–  A kiváló megtartású minták pontos kormeghatározást 
tesznek lehetővé

–  A faszéndarabok és a pollenminták lehetőséget nyújtanak 
az egykori jégkori környezet rekonstruálásához.
A leletanyag részletesebb kiértékelésétől további fontos 

eredményeket remélünk, hiszen már a kezdeti eredmények is 
biztatóak, amelyekhez az Önök támogatása nagymértékben 
hozzájárult.

Szentendre, 2018. június. 12.

Zöld barlang – ásatási összefoglaló 

„Az ősi vadásztábor feltárásakor emberi 
kézmaradványra is leltünk”

Tisztelettel:

Repiszky Tamás, régész-muzeológus, FMC
Dr. Rajna András, régészeti igazgató-helyettes, FMC

Dr. Mester Zsolt, adjunktus, 
ELTE Régészettudományi Intézet

Dr. Gasparik Mihály, főmuzeológus, 
Magyar Természettudományi Múzeum

Sima Gábor, ásatási technikus, FMC

Cserpák Ferenc, Béres Sándor
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Barangolás a Szepességben

Iskolánk hete-
dik évfolyamo-

sai június elején ötnapos kiránduláson 
vettek részt Szlovákiában. A tanulmányi 
körút a Határtalanul! program kereté-
ben valósult meg. 

Első nap a kora reggeli órákban in-
dultunk az Aggteleki-cseppkőbarlangba. 
Innen a rimaszombati Tompa Mihály 
Református Gimnáziumban tettünk 
látogatást, ahol hatodikos diákokkal 
mérhettük össze tudásunkat egy méta 
bajnokságon. Ezt követően Selmecbá-

nyára utaztunk, ahol végigsétáltunk a 
Világörökség részét képező belvárosban. 
A Bányamúzeum, a skanzen, a Szenthá-
romság tér, a Városháza, az evangélikus 
líceum, a leányvári kastély megtekintése 
következett. Az esti órákban érkeztünk 
meg tátralomnici szálláshelyünkre.

A második nap reggelén a Poprád–
tóhoz tettünk kirándulást, ahol leróttuk 
kegyeletünket a Tátrában elhunytak tisz-
teletére létrehozott szimbolikus temető-
ben. Innen Késmárkra vitt utunk, ahol 
megtekintettük a Thököly várat, a Szent-
kereszt templomot, annak haranglábát, 
a régi evangélikus fatemplomot és az új 
evangélikus templomban a dicső feje-
delem sírját is. Következett a Szepesség 
gyöngyszeme, Lőcse, ahol a Városházát, 
a Szent Jakab templomot és a fennma-
radt városfalat néztük meg. A harmadik 
nap első programja a Vöröskolostor 
kastélymúzeum volt, ahol tanítványaink 
megismerkedtek Ciprián-testvér törté-
netével is. Ezután a Dunajec áttörésen 
tettünk tutajos kirándulást, majd egy 

buszos utazást követően a Tarpataki ví-
zeséshez látogattunk el. A negyedik nap 
reggelén az Andrássyak betléri kastélyát 
és annak parkját jártuk be. Kora délután 
a dobsinai jégbarlangot tekintettük meg. 
Innen a Hernád-áttörés közelébe láto-
gattunk, a Száraz-fehér-völgyi szurdok-
ban tettünk egy kétórás kirándulást. 
A hazaindulás napján az Európában 
is egyedülálló, szintén a világörökségi 
listán szereplő szepesi várat látogattuk 
meg. Innen Eperjesre utaztunk tovább, 
ahol a történelmi belvárosban megte-
kintettük a Szent Miklós templomot és 
a Rákóczi-házat. Felvidéki programunk 
utolsó állomása Kassán volt, ahol láto-
gatást tettünk a Jakab-háznál, Rákóczi 
rodostói házának másolatánál, a Szent 
Erzsébet székesegyháznál, a Szent Mi-
hály kápolnánál. Utolsó sétánk Márai 
Sándor kassai házához vezetett.

Mindannyian felejthetetlen élmé-
nyekkel gazdagodtunk!

Németh Rita, osztályfőnök

Gyereknap 
a Ka  ca csoportban

Idén az időjárás nem kedvezett ne-
künk, így a tervezett kirándulásunkat 
sajnos elmosta az eső. Igyekeztünk a 
gyermekeket egy másik nappal és prog-
rammal kárpótolni, ezért pár nappal 
később ellátogattunk egy 3. kerületi ját-
szótérre. Már az utazás is nagy élmény 
volt, ugyanis voltak olyan gyerekek, akik 
nem utaztak még HÉV-en.

Az utazás alkalmával lehetőségünk 
nyílt arra is, hogy átismételjük a tö-
megközlekedés szabályait. Miután meg-

érkeztünk, egy gombóc fagyiból erőt 
merítve elsétáltunk a játszótérre. Séta 
közben kipróbáltuk az óriás sakktáblát 
is. Érkezést követően a gyerekek nagy 
örömmel vették birtokba az új játéko-
kat. Különösen élvezték az óriási teret, a 
vonatot, hintát. Az idő nagyon gyorsan 
elrepült, indulnunk kellett vissza, hiszen 
várt minket a fi nom ebéd, és a puha ágy 
az óvodában.

Katica csoport, Nyitnikék Óvoda 

 SZENTISTVÁNTELEPI ISKOLA

A Kalász Művészeti, Nevelési Alapít-
vány Arany Kalász díjait idén az alábbi 
jelölteknek ítélte oda titkos szavazással a 
Zeneiskola nevelőtestülete: 

A növendék díjakat kiváló tanulmányi 
eredményeik elismeréseképpen Pluhár 
Zsófia, Rudolf Daniella és Tóth Sára Enikő, 
a támogatói díjat Fodorné Nagy Kinga, 
egykori iskolatitkárunk, az alkalmazotti 
díjat Szendrődi Ferenc kollégánk nyerte el. 

Feri bácsi 1978 óta dolgozik pedagó-
gusként, ebből 1993 óta Pomázon, vala-
mint 2000 óta Budakalászon tambura 
tanárként neveli, oktatja a gyermekeket 
és fiatalokat a magyar és a környező né-
pek népművészeti, zenei hagyományainak 

tiszteletére, művelésére, továbbfolytatásá-
ra.  Végtelen türelemmel, kedvességgel és 
szeretettel vezeti be a kicsi gyermekeket 
a tamburamuzsika világába, kitartásával 
mindegyikhez megtalálja képességeik ki-
bontásának kulcsát. A nagyközönség előtt 
ismert a 43 éves, méltán világhírű Vujicsics 
együttes alapító tagjaként, prímtamburá-
saként is, pedagógusi hivatásában mégis 
mindvégig alapvető tulajdonsága maradt a 
szerénység és az alázat.  Nevéhez fűződik 
az Országos Kalászi Tamburás Találkozó 
létrehozása és szervezése, melyet segítsé-
gével már 9 alkalommal rendeztünk meg 
nagy sikerrel. Minden díjazottnak szeretet-
tel gratulálunk!

2018. június 9-10-én Dömsödön meg-
rendezésre kerülő Kék-Duna Nemzetközi 
Énekversenyen Bogdán Viktória - tanára: 
Magyar Szilvia - képviselte iskolánkat mu-
sical és pop kategóriában. Fantasztikus 
produkcióval elvarázsolta a közönséget, 
ám a zsűri más versenyzők előadását dí-
jazta. Ennek ellenére büszkék lehetünk rá, 
mert kategóriájában a legnagyobb tapssal 
jutalmazta őt a közönség.

Június közepén zongoristáink részt vet-
tek a 20. Vonós és zongora mesterkurzuson 
a Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskolában, 
ahol hat napon keresztül látogathatták az 
egyéni hangszeres és a csoportos elméleti 

Zeneiskolai hírek
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Ballagás és tanévzáró

A 2017-2018-as tanév végét két fon-
tos rendezvényünk zárta. A 8. osztályo-
sok június 16-án ballagtak el a Kalász 
Suliból, hogy a sikeres felvételik után a 
választott középiskoláikban kamatoz-
tassák és bővítsék a nálunk megalapo-
zott tudásukat. 

A június 22-én megrendezett tanév-
zárónk rendhagyó volt az előző évekhez 
képest, ugyanis igazgatónktól, Völgyes 
Józseftől, aki 11 éven át vezette iskolán-
kat, búcsúztak szülők és gyerekek nyug-
díjba vonulása alkalmából. A megható 
ünnepség után diákjaink átvehették bi-

zonyítványaikat, hogy azután mindany-
nyian megkezdhessük a jól megérdemelt 
nyári pihenőt.

Boldogságnap a Kalász Suliban

Június 13-án, szerdán különleges 
napot tartottunk iskolánkban, melyet 
több hetes előkészület előzött meg. A 
Boldogságnap rendez-
vényei a tornateremben 
közös vetítéssel és ének-
léssel kezdődtek, majd 
ezt követték a játékos 
osztályprogramok. A 
délelőtt második felében 
osztályaink feldíszítették 
hálakuponjaikkal az is-
kolai hálafát és kirakták 
a puzzle-szívet is. Ezt 
a napunkat fergeteges 
buborék-bemutatóval 
zártuk.
Reméljük, sikerül egy 
újabb vidám hagyo-
mányt teremtenünk a 
Kalász Suliban! 
Jobb volt így velünk a 
világ!

Alapítványi nap
A tanév végén min-

den évben változatos 
alapítványi napi műsor-
ral mutatkozik be isko-
lánk. Kicsik és nagyok 
hatalmas izgalommal és 
színes műsorszámokkal 
készülnek erre, de idén 

a pedagógusok és a búcsúzó nyolcadi-
kosok egy közös dallal is meglepték a 
közönséget.

 KALÁSZ SULI

Bizonyítványosztással ért véget az 
idei tanév péntek délután, a Kalász Su-

liban. Az évzárón kollégák, diákok, szü-
lők búcsúztak nemcsak az oktatási évtől, 
hanem Völgyes József igazgatótól is, aki 
11 évig volt a Kalász Suli intézményve-
zetője.

Az idei tanévzárón nemcsak a diákok 
kaptak bizonyítványt, hanem az iskola 
nyugdíjba vonuló igazgatója is. Hosz-
szasan sorolták a szülői munkaközösség 
tagjai Völgyes József érdemeit, amit egy 
bizonyítványban foglaltak össze a szü-
lők.

A tanévzáró, a kicsengetéssel és a 
gyerekek, szülők valamint a tanárok jó-

kívánságait jelképező aranyszínű lufi k 
felengedésével ért véget.Völgyes József búcsúzo   

a Kalász Sulitól

órákat. Népi énekeseinknek Papp Ág-
nes tanárnő szervezett családias nyári 
tábort Fülén, egyik növendékünk nya-
ralójában. A rendkívül vidám hangulatú 
fúvószenekari tábort Bánkon rendezzük 
augusztus 21-25-ig.

A felvételi meghallgatásra 80 ügyes 
jelentkező érkezett, mely négyszeres túl-
jelentkezést jelent a szabad helyek szá-
mához képest. A felvételi határozatokat 
július közepéig juttatjuk el.

A Zeneiskola zárva tart augusztus 17-
ig. Ügyintézés a szerdai ügyeleti napo-
kon (júl. 11; júl. 25; aug. 08.) 9-13 óráig 
lehetséges.

BEVÉTELEK 2017-BEN
SZJA 1 %-a 714 375 Ft 714 375 Ft
Budakalász Város Önkormányzatának 
támogatása 100 000 Ft
Szülői támogatás 5 000 Ft
Kapo   kamatok                  lekötésből 913 Ft
                                              folyószámla kamat 23 Ft
Bevétel mindösszesen 820 311 Ft
Nyitás és 2017. évi 
bevétel együ  esen 4 026 442 Ft

KIADÁSOK 2017-BEN
Osztálykirándulások támogatása: 200 000 Ft
Mohol testvériskolai látogatás 98 800 Ft
Pedagógusgyűrű 30 980 Ft
Képkeretezés 7 000 Ft
Táborozás támogatása (Szelidi tó) 50 000 Ft
Sítábor támogatása 150 000 Ft
Gyermek szállítás 16 000 Ft
Bánk Tópar   Üdülő 100 000 Ft
Banki kezelési költség 22 181 Ft
Összesen kiadás 674 961 Ft

ZÁRÁS 2017. DECEMBER 31 ÉN
Banki folyószámlán 1 191 070 Ft
Banki lekötésben 2 152 372 Ft
Pénztári készpénz 8 039 Ft
ZÁRÁS ÖSSZESEN 3 351 481 Ft
Budakalász, 2018. május 8.Összeállíto  a: Szabóné Dénes Hajnalka

KALÁSZI ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY BESZÁMOLÓJA 
A 2017.01.01- 2017.12.31. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL

Nyitás 2017. január 01-én
Banki folyószámla: 1 043 853 Ft
Banki lekötö   számlán: 2 151 459 Ft
Készpénz a pénztárban: 10 819 Ft
Nyitás összesen: 3 206 131 Ft
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„Ki-ki (úgy adakozzon) amint eltö-
kélte szívében, nem szomorúságból, 
vagy kénytelenségből; mert a jókedvű 
adakozót szereti az Isten.” – írja Pál 
apostol (2Kor9:7). 

Aki adott már a sajátjából jó célra, 
az tanúskodhat arról, hogy valóban el-
fogja az embert egy jó érzés: no ebben 
én is segítettem egy csöppecskét. A ke-
resztyén embert az kell jellemezze, hogy 
tudatosan beépíti életébe az adakozást, 
tehát „eltökéli a szívében”. A Szentírás 
még azt is említi, hogy „ha a készség 
megvan, a szerint kedves az (adako-
zás), a mije kinek-kinek van, és nem 
a szerint, a mije nincs. Mert nem úgy, 
hogy másoknak könnyebbségük, néktek 
pedig nyomorúságtok legyen, hanem 
egyenlőség szerint; e mostani időben 
a ti bőségtek pótolja amazoknak fo-
gyatkozását.” Van tehát, akinek csak a 
fogyatkozása van meg – tehát kapni fog. 
Így alkot egységet adó és kapó. Az adó 
pedig örül, hogy adni tud. (A betege-
ket gyógyító diakonisszák jelmondata: 
„jutalmam, hogy tehetem”, éppen erre 
mutat rá őszinte hálával: milyen jó, hogy 
nem én fekszem abban a betegágyban). 
Vannak, akik csupán keveset tudnak 
adni, s persze van, aki sokat ad, mert 
teheti. Három ilyen sokat adóról szeret-

nék e pár sorban említést tenni:
A Sárospataki Református Kollégium 

1531 óta tartó hosszú története folyamán 
az utolsó mintegy hatvan év olyan mély-
repülés volt, amelyben a hitvalló lélek 
fuldoklott leginkább. A hit halálával 
kezdődik mindig a pusztulás. (Nézzünk 
csak körül Európában.) Pár éve azonban 
olyan igazgatója lett a pataki gimnázi-
umnak, akinek szívében tűzláng lobog: 
Nagy-Baló Csaba. Ő az életét, éveit ál-
dozza oda maradéktalanul egy közös-
ségnek, ahol Istent dicsérik, szóval, 
tettel, munkával. Nagyot álmodó ember, 
akit Isten hord sasszárnyon. Ahogy el-
meséli, egyszer csak betoppant hozzá 
egy gazdag ember, olyan magyar képű, 
nagybajszú, kétméteres fajta. Megpró-
bálta őt pármillió forint támogatással, 
s miután kiállta a próbát (ragyogó szá-
mítógépes fejlesztés lett az eredménye), 
azóta támogatja az iskolát. Dr. Sándor 
József a neve, a FémAlk Zrt. tulajdo-
nosa, pataki öregdiák és sok száz millió 
forinttal segített „havat gyűjteni” a fel-
emelkedés lavinájához. A minap ott jár-
tam egy lélekemelő átadó ünnepségen. 
Egy olyan gimnáziumi tornacsarnokot 
avattak, amilyent tőlünk nyugatabbra 
is csettintve csodálnának meg. Wáberer 
György – egy másik pataki öregdiák – 

nyolcszázmillió forinttal járult hozzá a 
sportcentrum felépítéséhez. Beszéltek 
is ezek az emberek. Emelkedett, meg-
hatódott és jókedvű beszédek voltak. 
Nincs kétség, az adakozás, a jó értelem-
ben vett önzetlen mecenatura lesz életük 
legszebb emléke. 

A rosszat mindig észrevevő, gyakorta 
szükségtelenül felnagyító sajtó nem 
tartotta az eseményt érdemesnek arra, 
hogy jelen legyen. Pedig az isteni rend, 
a biblia egyik alapszabályának eme szép 
példáját fáklyaként kellene felemelnie 
híradónak, újságnak, mert ez önmagán 
messze túlmutat s példát ad mindenki-
nek emberségből, keresztyéni magatar-
tásból. Én csak annyit mondok Soli Deo 
Gloria, azaz Egyedül Istené a Dicsőség.

Glasz Péter
református presbiter

Élet keresztyén Szemmel

Sárospatak Református Gimnázium 
Tornacsarnok

A jókedvű adakozó

Az utóbbi időben többször hallhat-
tunk arról, hogy 2020. szeptemberében 
Budapesten rendezik a Katolikus Egyház 
legnagyobb nemzetközi rendezvényét, az 
Eukarisztikus Kongresszust.

Utoljára hazánk 1938-ban volt házigaz-
dája ennek a nagy eseménynek, melyről 
szüleinktől, nagyszüleinktől hallhattunk, 
hallottunk, hiszen nekik akkor egy életre 
szóló és meghatározó esemény volt. Ma is 
ünnepeken lelkesen énekeljük himnuszát, 
mely abban az időben sokatmondó kérést 
fogalmazott meg: 

„Krisztus kenyér s bor színében Úr s Ki-

rály a föld felett, Forrassz eggyé bé-
kességben minden népet s nemzetet!

De mi is a rendezvény célja? Miért 
rendezik meg?

Az Eukarisztikus Kongresszus 
világméretű ünnepségsorozat az Eucha-
risztia megismerésének és tiszteletének 
elmélyítésére. A rendezvény célja hitünk 
megismertetése és megszerettetése, hogy 
élő Krisztus-kapcsolatban élve, hiteles, ta-
núságtevő keresztényként legyünk jelen a 
világban.

A program jelmondata 2020-ban egy 
zsoltárból való idézet lesz: „Minden for-

rásom belőled fakad.” Reméljük, hogy 
a program minden bekapcsolódó ember 
számára hoz töltekezési, megújulási lehető-
séget, hogy majd mi is örömmel mesélhes-
sünk az utókornak, kivel találkozhattunk, 
tölthettük el ezt az ünnepi hetet.

A programról bővebb információ az 
iec2020.hu honlapon található.

Nemzetközi Eukarisz  kus Kongresszus
Budapest, 2020. szeptember 13-20.
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Időseink emlékeznek – „hallgassuk őket amíg lehet”

Közélet

János bácsi már nem vehe   kézbe 
a róla szóló cikket

Ezú  al különös jelentőséget kapo   a fejlécben szereplő mo  ó. Kam-
merer János bácsi nemrég ünnepelte 97. születésnapját büszke hozzá-
tartozói körében. Ennek kapcsán ve  ük fel a családdal a kapcsolatot és 
beszéltük meg a riport időpontját. Sajnos a beszélgetést váratlanul el 
kelle   halasztani, mert a nagypapa kórházba került. Ezután érkeze   a 
szomorú halálhír és a találkozó már nem jöhete   létre. Végül a család 
elbeszéléséből alakult ki a történet.

Kammerer János 1921. május 28-án 
született Kunbaján, sváb kádármester és 
borkereskedő család harmadik fi aként. 
Nagyon eleven gyerek volt, a kis Hanzit 
mindenki ismerte a környéken. Az elemi 
iskola elvégzése után édesapja műhelyé-
ben kádármesterséget tanult és korán 
dolgozni kezdett. Sokféle saját tervezésű 
gépet épített, ilyen volt a söprűkészítő és 
a gyalugép. Édesapjával több hektolite-
res hordókat készítettek és lovaskocsival 
járták az országot, a hordók mellett saját 
termelésű boraikat kínálva. Hamarosan 
házasságot kötött egy helybéli lánnyal, 
két gyermekük született.

A második világháború után orosz ha-
difogságba hurcolták feleségével együtt. 
Szüleit és gyermekeit Németországba te-
lepítették, minden vagyonukat elkoboz-

ták, amiből semmit nem kaptak vissza.
Az ötéves fogság alatt egyik testvére 

és több barátja meghalt. Szabadulása 
után felesége Németországba ment a 
gyermekei után. Mivel ő később szaba-
dult, már nem engedték utánuk menni, 
tiltotta a hatalom. Többszöri próbálko-
zás után fél évre börtönbe került, ezután 
feladta a kijutást. 

A hadifogság után Piliscsabára költö-
zött rokonokhoz, egy bőröndnyi ruhával 
kezdte újra az életét. Egy katonai kantin-
ban volt csapos. Ezután az ’50-es évek-
ben Óbudán volt ágybérlete, nappal más 
aludt ott, éjjel pedig ő. A Mafi lm szá-
mára szállított motorral fi lm tekercseket, 
esténként éjjeliőrködést is vállalt, majd 
a Honvédelmi Minisztériumban dolgo-
zott motoros futárként. 

Budakalászra 1958-ban költözött a 
Budai útra a Schieszl Borház melletti 
udvarba. Motorkerékpár építéssel és ja-
vítással foglalkozott. Szívesen motoro-
zott barátaival, ennek során ismerkedett 
meg második feleségével, Mártikával. 
Házasságot 1959-ben kötöttek és 1960-
ban megszületett János fi uk, akit rajon-
gásig szerettek. Nagy szeretetben éltek, 
sok barát vette őket körül. Felesége a 

Fővárosi Gázművek szakszervezeti bi-
zottságán dolgozott 40 éven át, egészen 
nyugdíjazásáig. 

Szentistvántelepre 1965-ben költöz-
tek. Sokat utaztak, többször kilátogattak 
a németországi rokonokhoz. Jókedvű, 
segítőkész embernek ismerte mindenki. 
Szeretett felesége 2010-es halála után 
egészségi állapota jelentősen megrom-
lott, napjai nagy részét pihenéssel töl-
tötte fi a, menye, két unokája, három 
dédunokája körében. Decemberben ta-
lálkozhatott volna az első ükunokájával.

Fájó szívvel búcsúzik szerető csa-
ládja, fi a János, menye Ibolya, unokái 
ifj. János és Márti, párjaik Julcsi és 
Béla, dédunokái Noémi, Roland, Domi-
nik. Sosem felejtünk, örökké a szívünk-
ben élsz!

A Kalászi Idősek Klubja Balatonfüre-
den nyaralt ez évben is június elején. A 
nyár eleje ellenére tökéletes időnk volt a 
fürdőzéshez. A pihenést programokkal 
színesítettük az idősek számára, így kis-
vonatoztunk, sétáltunk a városban és az 
utolsó nap még vízibicikliztünk is.

Kifogástalan szállást kaptunk és a 
nyaralás során felszolgált ételek is rend-
kívül ízletesek voltak. A klubtagok na-
gyon jól érezték magukat. Azt hiszem, a 
fotók önmagukért beszélnek.

Köszönjük az Önkormányzatnak a le-
hetőséget, hogy az idén is elmehettünk 
feltöltődni!

Zelizi Erika

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

A vizsgálat ideje: naponta 8-18 óráig

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

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

Orvosok nyári szabadsága
Orvosok Szabadság ideje Helye  es saját 

rendelési idejében 
Háziorvosok

Dr. Gál Katalin július 30. – augusztus 25. Dr. Sulyok András
Dr. Kiss Edina augusztus 6-24. Dr. Pető István
Dr. Pető István július 9- 27. Dr. Kiss Edina
Dr. Sulyok András június 25. – július 22. Dr. Gál Katalin

Gyermekorvosok
Dr. Németh Márta augusztus 21-31. Dr. Tordas Dániel
Dr. Tordas Dániel július 23. – augusztus 17. Dr. Német Márta

Fogszakorvosok
Dr. Rénes Nóra július 23. – augusztus 10. Dr. Veszeli Dóra
Dr. Veszeli Dóra június 22., július 02-13. Dr. Rénes Nóra

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

A szerkesztőség elérhetősége: 
Cím: 2011 Budakalász, Petőfi  tér 1.

E-mail cím: hirmondo@budakalasz.hu
Telefon: +36 (26) 340 266

Nyomtatás: Mátyus Bt., Dabas
Terjesz  : Magyar Posta Zrt.

A Budakalászi Hírmondó legközelebbi számának lapzártája: 2018. július 26. Megjelenés, terjesztés: 2018. augusztus 6-9.

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ
Budakalász Város ingyenes, közérdekű tájékoztató kiadványa

Egészség
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Sport

BMSE – Foci hírek

A csapataink számára véget ért a baj-
nokság, valamennyi korosztály remekül 
szerepelt csoportjában. A felnőttek har-
madik, az U-19 -es és az U -14-es korosz-
tály második helyezést ért el. Mindhárom 
csapatban gólkirályt ünnepelhettünk. 
A remek teljesítményt köszönhetjük a 

srácok mellett az 
edzőknek Laskai 
Tamásnak, Marczel 
Zoltánnak és Pintér 
Sándornak. Nincs 
pihenés a bajnokság 
befejeztével, hiszen 
hamarosan indul a 
következő szezon.  

A kicsik ismét 
részt vettek Eger-
ben egy nemzetközi 
tornán. Az U-11-
es fiúk hősként 
küzdve csodálatos 
játékkal kápráztat-

ták el a közönséget. Fenyvesi Zoltán és 
Kosznovszky Gábor edzőpáros alaposan 
felkészítette a csapatot. Az U-13-as kor-
osztályban sem csalódtunk, ők is reme-
keltek, így Budakalász megint öregbít-
hette hírnevét. Az egész torna alatt óriási 
volt a hangulat, szülők, gyerekek együtt 

ünnepeltek és örültek a sikernek. 
Eközben Páling Zsolt vezetésével foci-

tábor indult. Sok kalászi lurkó vesz részt 
a táborban, hisz már évek óta szervezzük 
számukra nagy sikerrel. Zsolt nagyszerű 
munkája és játékos gyakorlatai minden 
évben vonzóak. Sokan lesznek az egye-
sület igazolt játékosai a tábor után, így 
továbbra is azért dolgozhatunk, hogy 
Budakalászon minél több gyerek spor-
toljon. 

Elindult a műfüves pálya építése és 
reményeink szerint őszre el is készül. A 
munka nem áll meg, szeretnénk egy sza-
badidő parkot létrehozni, ahol az összes 
kalászi gyerek tud mozogni. Az Önkor-
mányzat és Rogán László polgármester 
úr figyelemmel kíséri a klub működését 
és lehetőségeik szerint támogatnak min-
ket. Köszönet ezért!

Sárosi Tibor, B.M.S.E. elnök

Sárkányhajó verseny az Omszk-tavon
Több mint 500 indulója volt idén a 

VIII. Sárkányhajó Viadalnak, amit az 
Omszk-tavon rendeztek meg június 2-án. 
Nemcsak Budakalászról, hanem a kör-
nyék településeiről is érkeztek nevezők a 
versenyre.

Általános iskolások, felnőttek, fi úk, 
lányok, nők és férfi ak több kategóriában 
mérhették össze tudásukat. A verseny 
mottója szerint a cél a „Kikapcsolódás a 

Szórakozás az Élmény!”, a vízi sportok, 
kajak, kenu és a sárkányhajó népszerű-
sítése. Megszerettetni, megismertetni a 
sportágat minél több emberrel. 

A felső tagozatosok és a gimnazisták 
győztesei indulási jogot nyertek a Magyar 
Kajak-Kenu Szövetség őszre tervezett or-
szágos Sulisárkány versenyére. 

A szervezők jövőre is várják 14-18 fős 
csapatok jelentkezését, hogy jó hangulat-
ban, jó társaságban és szép környezetben 
küzdhessenek meg egymással a verseny-
zők a sárkányhajó viadalon.

Olvasói levélAnyakönyvi hírek

Júniusi anyakönyvi 
események:

Házasságkötés
Júniusban 18 pár kötött 
házasságot Budakalászon.  

Sok boldogságot 
kívánunk nekik!

Újszülöttek
Szeretettel köszöntjük 
Budakalász Város legifjabb polgárait:

Héjja Ábel
Horváth Zétény
Majer Minka
Matti Emily
Pesze Inez
Pethő Laura
Pocuca Anastasija
Somfalvi Dóra
Zalánfi  Jázmin

Júniusban elhunytak:

Városunkban júniusban  
tizenegyen hunytak el.  

Gyászhírek

A hozzátartozók szomorúan 
tudatják, hogy 

özv. Tarnaszentmiklósi Vazulné 
született Beck Mária 

2018. június 30-án életének 
85. évében elhunyt

Részvétünk a hozzátartozóknak!Jó egészséget kívánunk nekik!




