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Hasznos telefonszámok és elérhetőségek

POLGÁRMESTERI 
HIVATAL 

Budakalász, 
Petőfi tér 1. 
06 26/340-266
06 26/540-044
06 26/340-494

KÓS KÁROLY 
MŰVELŐDÉSI HÁZ 

Szentendrei út 9. 
06 26/340-468

BUDAKALÁSZI 
VÁROSRENDÉSZET  

06 70/314-6104

NKM ENERGIA ZRT. 
GÁZSZOLGÁLTATÁS 

Ügyfélszolgálat 
(hétfő, kedd, szerda, péntek                     
8.00-18.00 óra és csütörtök 
8.00-20.00 óra között hívható)
06 1/474-9999, 06 20/474-9999,
06 30/474-9999, 06 70/474-9999
Gázszivárgás, üzemzavar 
bejelentés:
06 80/477-333

GYÓGYSZERTÁRAK 

Viktória Gyógyszertár

Kőbányai út 3.

06 26/340-232    

Herkules Gyógyszertár

Auchan

06 26/342-393

ÁLLATORVOSOK

Dr. Kassay Viktória, Budai út 103.    

06 30/383-0246    

Dr. Szalkai László, Táncsics utca 8.     

06 30/960-1846              

Dr. Kovács Márta, Béke sétány 21. 

06 20/289-6731

ÉRDI JÁRÁSI HIVATAL 

erd-elelmiszer@pest.gov.hu
06 23/504-131 
(hétköznapokon 8-16 óráig, 
péntek 8-13ig)  
16 óra után és hétvégén:
06 30/241-8206 
Ők a helyileg illetékes 
állat egész ségügyi hatóság, 
pl. gyanúsan vi sel kedő 
állatot látva, őket hívhatjuk.

ELMŰ 
HIBABEJELENTŐ  
06 80/38-39-40

DMRV ZRT.  

ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu
Hibabejelentés:
06 27/511-511

FOGORVOSOK

Dr. Sármásy Árpád    
06 20/427-5273    

Dr. Rénes Nóra    
06 70/365-3226

BUDAKALÁSZI 
RENDŐRÖRS  

06 26/365-485
06 70/400-7071
06 70/400-7077
06 70/400-7078

KÖNYVTÁR 

06 26/401-069

ZÖLD BICSKE – KOMMUNÁL-JUNK KFT. 
ugyfelszolgalat@kommunaljunk.hu06 33/737-765

GYERMEKORVOSOK  
06 26/340-548
BETHESDA GYERMEKKÓRHÁZ  
06 1/920-6000
bethesda@bethesda.hu

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT 
Budai út 31. 
06 20/291-0728

HÁZIORVOSOK

Dr. Kiss Edina
Tel.: 06 26/340-075

Dr. Pető István
Tel.: 06 26/343-364

Dr. Gál Katalin
Tel.: 06 26/341-815

Dr. Tóth-Domán Judit
Tel.: 06 26/343-364

KÖZTERÜLETEN TALÁLT 
ÁLLATTETEM 
ESETÉN HÍVHATÓ 
Szigeti Sándor: 
06 30/303-3041

KALÁSZI IDŐSEK 
KLUBJA 

Táncsics utca 19. 
06 26/341-435

SZENTENDREI MENTŐÁLLOMÁS  

112, 06 26/310-424

ORVOSI ÜGYELET  

Pomáz, Kossuth Lajos utca 21. 

06 26/326-211
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TISZTELT BUDAKALÁSZIAK!

Amikor az embert veszteség 
éri, leltárt készít. A hátunk mögött 
hagyott ezer év során elődeink 
számos alkalommal tették meg 
ezt, és vetették papírra nemzetünk 
veszteségeit. Van azonban egy 

olyan leltár is a birtokunkban, amelyet nem mi készítettünk. Ezt 
megkérdezésünk nélkül nyomták a kezünkbe. Trianonban 1920. 
június 4-én aláírtuk a háborút lezáró békeszerződést. Ellenünk 
szövetkezett szinte az egész világ. A háború poklában testileg 
meggyötört nemzetünket lelkében is megroppantották. Immár 
100 éve mi magyarok június 4-én emlékeink közül elővesszük ezt 
a leltárt, beszélünk róla gyermekeinknek, unokáinknak. Olykor az 
esztendő más napjain is felidézzük, amikor egy-egy történelmi 
emlékmű előtt fejet hajtunk, vagy amikor találkozunk székely, 
felvidéki, délvidéki vagy kárpátaljai barátainkkal. 

Emlékezzünk, és fájdalmunkat mondjuk el gyermekeinknek, 
unokáinknak, tudják meg, hogy kik és mit tettek velünk! 

Íme a nemzeti gyászunk fő számai: Kárpátalja, Őrvidék, Mura-
köz, Délvidék, Vajdaság, Erdély, Felvidék került idegenek kezére. A 
Magyar Királyság 20 886 ezer lakójából 7 615 ezer maradt a meg-
csonkított országban. 300 millió USD jóvátétel megfizetésére kö-
teleztek minket. Nemzeti vagyonunk jelentős része is odaveszett. 

Ez a leltár nem ad számot azokról a tragédiákról, amelyek kö-
vetkezményei voltak Trianonnak. Százezrek váltak egyik napról 
a másikra hontalanná, vesztették el javaikat. Hosszan sorolhat-
nánk a kegyetlenkedéseket, amelyekkel a megszálló csapatok 
pribékjei estek neki ártatlan magyaroknak, nem kínélve a gyer-
mekeket, a nőket sem. Olvasva a korabeli beszámolókat, ma is 
elevenen mar lelkünkbe jajgatásuk, halálhörgésük, és tehetetlen 
düh szorítja ökölbe kezünket. Már nem tudom felidézni, hogy hol 
olvastam, a Délvidékre bevonuló Tito partizánjai Szombathelyi  
alezredest karóba húzással gyilkolták meg a XX. században! 
Gyilkosaink az ördöggel ültek tort. Elszakított testvéreink „kín-
zása” jelenleg is folyik a XXI. század kifinomult szabályai szerint. 

Korabeli krónikákból tudjuk: „Egyetlen néppel sem bántak el 
gonoszabbul, mint a magyar néppel. Egyetlen országot sem kí-
noztak meg, marcangoltak szét és raboltak ki jobban.” Ezekkel 
a szavakkal osztozott fájdalmunkban Nitti, az egykori olasz mi-
niszterelnök. „Az egész dokumentáció, melyet a szövetségese-
ink a béketárgyalások alatt rendelkezésünkre bocsátottak, csaló 
és hazug volt, mi is hamis alapokon határoztunk” – jelentette ki 
1928-ban Lloyd George brit miniszterelnök. A világ gonosz bírái 
között voltak tehát, akik ördögi művük felett utólag őszinte kri-
tikát gyakoroltak, fájdalmunkkal – talán nem csak látszólag – 
osztoztak, azonban ennek gyakorlati foganatja nem lett. Pasic, 
Masarik, Benes és Bratianu magyargyűlölete Európa egykori po-
litikai vezetői által támogatva immár 100 esztendőre megpecsé-
telte a sorsunkat.

Elszakított magyarjaink sorsának alakulásáért mi, anyaországi 
magyarok is felelősek vagyunk. Siránkozunk tragédiánkon, ám 
továbblépni képtelenek vagyunk.  Javainkat visszakövetelve ke-
vesen kérdezzük meg magunktól, hogy jogos jussunk birtokba 
vételét vajon megérdemelnénk-e? Hányszor, de hányszor tagad-
tuk meg véreinket? 

Nem voltunk elegen 2004-ben a rendőrkapitányság épülete 
előtt, amikor ország vezetésünk prominens személye Erdély 
elcsatolására koccintott a román delegációval, mi pedig az ez 
ellen tiltakozó, bilincsbe vert társaink szabadon bocsátását vár-
tuk. Nem tudtunk erélyesen tiltakozni, amikor köztársasági el-
nökünket tartóztatták fel a Duna hídján. A Duna túlpartjáról jött 
a folytatás is.  Felvidéki honfitársaink szlovák állampolgárságát 
vonták meg, amikor felesküdtek a magyarra. Nem érvényesült 
elég súllyal a szavunk, amikor az elszakított területek magyar-
jainak kértük magyar állampolgári jogaik helyreállítását. Nem 
tudtuk a jogtalanul bebörtönzött temerini fiatalok szabadságát 
kiharcolni. Az ukrán–magyar alapszerződés aláírásakor lett 
volna mozgásterünk biztosítékok iratba foglalására, ám ezt sem 
tettük meg. Ma látjuk a következményeket: a magyar nyelv hasz-
nálatát jelentősen korlátozták.

 Wass Albert nem tehette be a lábát a rendszerváltás utáni 
szabad Magyarországra. Nyírő Józsefet nem engedték eltemetni 
saját szülőföldjén.  Restségünk következménye az is, hogy a szé-
kelyek által a nemzetiségi jogok Európai Unió elé vitelében az 
egymillió aláírás csak az utolsó órákra gyűlt össze.  Bizony azt 
is meg kell vallanunk, hogy a sajátjaink életét sem tudtuk meg-
védeni. Gondolok itt arra a sokmillió magzatra, akik az elmúlt 
évtizedekben nem születhettek meg. 

Azt nehéz megfogalmazni, hogy mi vezethetett idáig. Talán 
saját sanyargatott sorsunkból fakadó félelem, vagy csak a tunya-
ság, a restség?  Sokszor hallgattunk hamis próféták szavára, és 
utasítottuk vissza a felénk nyújtott testvéri jobbot. Olyanokat ta-
gadtunk meg, akik jelleméről Nyírő József a Mádéfalvi veszede-
lemben így ír, amikor ősi jogaikat próbálták sárba tiporni: „Semmi 
sem használ, de hátra van még a legerősebb fegyver, a pénz. 
Az töri meg a lelket és a becsületet. Jobban mérgez mindennél.  
Most nézze, hogyan kell meghódítani az ilyen népet. Az ablakon 
át a hullámzó tömeg fejére szórja a pénzt. A következő pillanat-
tól függ a székely nép egész becsülete. A meglepett székelyek 
felnéznek az ablakba, és megértik, hogy mi történt. A szégyentől 
pírba szökött arccal, fogcsikorgatva, undorodva rázzák le kalap-
jukról, bocskorukról a garasokat.”

Ma már békésebb világot élünk. A materiális határok ledőltek. In-
dulataink békevággyá szelídültek. Valljuk a Kárpát-medencei népek 
egymásra utaltságát. Harcolunk a nemzetiségek önrendelkezési 
jogainak helyreállításáért. Ősi magyar földünk birtokosa a „Szent 
Korona”. Őseink földjét mi magunk is csak használatra kaptuk, és 
utódaink számára megőrizni, gazdagítani szent kötelességünk. 

TRIANON 100. ÉVFORDULÓJÁRA



4 BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

Ma már szabadon bebarangolhatjuk a Tátra rengetegeit. El-
zarándokolhatunk Csíksomlyóra, a Vereckei-hágóhoz. Fiume 
mellett elhaladva felelevenednek hősi történelmi emlékeink. Bö-
zödújfalu mocsarát is lecsapolták, és az elárasztott templom tor-
zója kidugta tornyát a víz alól.  A Kárpát-medence népei egymásra 
utaltságukat megtapasztalva próbálják korábbi sérelmeiket fel-
oldani a megbékélés vágyában. Ebben az irányban juthatunk el 
valamikor arra a kívánt állapotra, amikor a nemzetiségek maguk 
írhatják törvényeiket, maguk tervezhetik és építhetik a jövőjüket. 
Ez ma már nem álom, remélhetőleg a közeli jövő. 

Trianont a történelem immár egy százada vasbeton szarko-
fágba zárta, amely úgy áll Európa közepén, mint a csernobili 
atomszörnyeteg. Megközelíteni senki nem meri. Békének neve-
zik, de valójában a magyar nemzet fájdalmának mementója ez.

Nemzetéért aggódva egykor Mindszenty bíboros úr mondta: 
„Ha lesz egymillió imádkozni tudó magyar, akkor nem féltem 
ezt a nemzetet. Hát imádkozzunk, mondjuk el sokszor nemzeti 
hitvallásunkat: Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek 
Magyarország feltámadásában.” 

Nemzeti gyásznapunk 100. évfordulóján, 
dr. Göbl Richárd

polgármester

Az első világháború második évében a hátország északkeleti 
részének lakossága is átesett a „tűzkeresztségen”, az oroszok 
átlépve a Kárpátok vonalát kétszer is betörtek Magyarországra. 
A sebesülteket szállító tömött katonavonatok láttán a villámhá-
ború illúziója szertefoszlott, a „mire a levelek lehullnak” biztató 
szlogen helyére a hátország áldozatvállalásának fontossága 
került. Ebből a megfontolásból emelték Magyarország-szerte 
a Magyar Áldozatkészség fából készült szobrait. Az adakozók 
szögeket verhettek ezekbe, így szimbolizálva áldozatvállalásu-
kat. A monarchia területén felállított szobrok közül az egyik leg-
ismertebb a Kárpátok őre. A szobrot a tragikusan fiatalon elhunyt 
szobrász, Szeszák Ferenc készítette és Kolozsvár főterén állítot-
ták fel 1915. május 23-án. A szobor pusztulásáról Wass Albert 
is írt, aki 10 éves gyerekként, 1918 karácsonyán a kincses város 
főterére néző házuk ablakából nézte végig, ahogyan a bevonuló 
román csapatok felgyújtották azt: „[…] néhány egyenruhás ember 
megjelent a szobornál, matattak rajta valamit, aztán félrehúzód-
tak. Valami nagyot dördült a szobornál, a falak is megremegtek, 
pár ablak nagy zajjal betört s mire a füst szétoszlott, a szobor 
darabokra törve hevert szerte az utcán s a díszesen faragott épít-
mény romokban heverve füstölgött.” (Wass Albert: Voltam és más 
önéletrajzi írások, Pomáz, Kráter, 2006.)

A Kárpátok őre más jelentéssel ugyan, de feléledt poraiból. Ma 
a Szalajka-völgyben, Szilvásváradon, Csíkcsomortán, Csókakőn 
és Budakalászon áll másolata, amelyet városunkban a békedik-
tátum 90. évfordulóján állíttatott az önkormányzat. A terveket 
Szczuka Attila készítette, alkotója pedig Horváth-Béres János. 
A kalászi, háromszáz éves, lábon elhalt kocsányos tölgyből fa-
ragott emlékművet stilizált madárszárny formájú tető védi. A 
talapzat kőtömbje a budakalászi mészkőbánya ajándéka. Érde-
kesség, hogy a szobor előtti téren a Nagy-Magyarország térképe 
rajzolódik ki, pirossal jelölve Kolozsvárt és Budakalászt.

Budakalász egyik legszebb és legfontosabb közösségi tere a Lenfonó HÉV-állomás mellett felállított Kárpátok 
őre szobrot körülölelő kis tér. Fontos helyszín városunk életében. Itt gyűltünk össze a trianoni békediktátum alá-
írásának centenáriumán is, hogy a jelen közös imájával építsünk hidat múlt és jövő között. A szobor története is 
egy ilyen híd egyébként.

KÁRPÁTOK ŐRE – A MAGYAR ÁLDOZATKÉSZSÉG SZOBRA 
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Az elővárosi és városi vasútfejlesztési tervek között szerepel a 
H5-ös vonal felújítása, megvalósulhat az észak-déli városi, elővá-
rosi gyorsvasútvonal a H6/7-es vonalak összekötésével. Több száz  
milliárd forintos fejlesztések részeként a szentendrei HÉV teljes 
vonala is megújul. A tervek szerint a járműpark összes szerelvé-
nyét korszerű vasúti kocsikra cserélik, a megállóhelyeken akadály-
mentesített peronokat és modern infrastruktúrát alakítanak ki.

Az elfogadott közlekedésfejlesztési koncepció célja Buda pest 
átjárhatóságának fejlesztése, az elővárosi területek bekapcso-
lása, illetve az, hogy a vasút váljon versenyképesebbé az egyéni 
közlekedéssel szemben. A tervek szerint a gyorsvasút vonal 
Ráckevétől, illetve Csepelről indulna, majd a Kálvin téren és a 
Nyugati pályaudvaron át Békásmegyerig haladna, onnan Szent-
endre, majd Esztergom lenne a végállomás. Első ütemben a 
H5 Batthyány tér – Szentendre és Békásmegyer – Szentendre 
közötti vonalszakaszának felújítása valósulhat meg, valamint 
megújulhatnak a HÉV állomásai, megállóhelyei, utastájékozta-
tási infrastruktúrája.

A kezdeményezésbe jól illenek a 2011 Egyesület által megfogal-
mazott célok, a városvezetés elkötelezettsége Budakalász közös-
sé gi, kerékpáros- és gyalogosbarát fejlesztése iránt. A városvezetés 
városfejlesztési koncepciójának fontos részét jelentik a gyalogátke-
lőhelyek, gyalogutak fejlesztése, létesítése, a kerékpártárolási és par -
kolási lehetőségek bővítése. Ezen túl az alábbi javaslatokat küld te 
el polgármester úr Vitézy Dávidnak, a Budapest Fejlesztési Központ 
vezérigazgatójának a HÉV-vonalak fejlesztésével kapcsolatban.

• A viteldíjak, díjzónák, kedvezmények átalakítása, az 5 km-es 
díjzóna visszaállítása érdemben növelheti a közösségi közle-
kedés vonzerejét.

• A Lenfonó csomópont áteresztőképességén nagymértékben ja-
vítana a peronok áthelyezése. Az utasok a közúti átjárót kö vető  
szakasz új peronjain várakoznának. Jelenleg a biztosítóberen-

dezés az államosok tartózkodó szerelvények ki- és beszállási 
ideje alatt is blokkolja a csomópontot.

• A Budakalász és Szentistvántelep megállók épületei a tele-
pülésképhez tartoznak, utóbbi épület védelem alatt is áll. A 
Lenfonó állomás jelenleg üres épületének sorsa – főként a 
peronok áthelyezése miatt meggondolandó.

• Nagy kapacitású parkoló kialakítására véleményünk szerint a 
Budakalász megállónál lenne lehetőség. A Lenfonó keresztező-
désben a jelenlegi ősfás parkot szeretnénk megőrizni, a szüksé-
ges P+R parkoló megépítését elsősorban a Budakalász állomás 
jelenlegi rendezetlen környezetében javasoljuk megoldani.

• A világítással, kamerával felszerelt B+R kerékpáros parkolók 
kiépítését kiemelten támogatjuk. A gépkocsi parkolóhelyeken 
a lombkoronás növényzet telepítése álláspontunk szerint elen-
gedhetetlen.

• Egy új, keresztirányú buszjárat az Üröm – Budakalász – Káposz-
tásmegyer – Megyeri híd útvonalon további alternatívát kínálna 
a közösségi közlekedésre.

• A HÉV-hez közel eső lakóterületek zaj- és rezgésterhelése ké-
pezzék fontos részét a tervezett korszerűsítések.

Február végén a nyílt európai uniós közbeszerzéssel elindult 
a szentendrei HÉV-vonal felújítását, akadálymentesítését és új 
P+R parkolók építését is tartalmazó program, a Budapest Fej-
lesztési Központ (BFK) kiírta az 5-ös metró első ütemének meg-
tervezésére szóló tendert. A fejlesztést a 2021 és 2027 között 
várható brüsszeli forrásokból tervezik megvalósítani. A H5-ös 
HÉV vonalán modern, akadálymentesített megállókat és Békás-
megyertől Szentendréig teljesen felújított vasúti pályát tervez-
nek a sebességkorlátozások megszüntetésével, az állomások 
környezetének rendezésével. A közösségi közlekedés átgondolt 
fejlesztésével nemcsak Budakalász, de a környező települések 
is fontos lépéseket tehetnek a fenntartható mobilitás irányába.

PG, VZ

A kötöttpályás közösségi közlekedés komoly közúti forgalomcsillapítási lehetőséget kínál, amelyhez parkolási, 
kerékpáros és gyalogos útvonalfejlesztések is társulnának. Cikkünkben összefoglaljuk dr. Göbl Richárd polgár-
mester a Budapest Fejlesztési Központnak küldött, vasútfejlesztéshez kapcsolódó javaslatait és kéréseit. A H5 HÉV-  
fejlesztés időtávja legalább hét év, amivel az itt élők számára sok évtizedes adósságot lehet majd törleszteni.

A H5 HÉV FEJLESZTÉSE 
KULCSKÉRDÉS BUDAKALÁSZ SZÁMÁRA

KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS
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Mint arról a Budakalászi Hírmondó májusi számában beszámoltunk, a városvezetés szeretne új lendületet adni a 
közalapítványi célok megvalósulásának, ezért a polgármester új tagokat, elnököt és felügyelőbizottsági tagokat 
választott a kuratóriumba. Ismerjék meg most közelebbről Dr. Deutsch Norbertet, a Közalapítvány elnökét valamint  
Andrejszki Juditot, dr. Szabó Zsuzsannát, Kamp Alfrédot és Köves Ferencet, a kuratórium tagjait. További információk  
a tagokról, a közös munkáról a budakalasz.hu/onkormanyzat/budakalaszert-kozalapitvany/aloldalon olvashatók. 

BEMUTATKOZNAK A MEGÚJULT BUDAKALÁSZÉRT KÖZALAPÍTVÁNY TAGJAI

Dr. Deutsch Norbert, elnök
Budakalászon élek születésemtől fogva, szülei m is tősgyökeres bu-
da kalásziak. Feleségemmel 3 gyermeket nevelünk. Háziorvos és 
fog lalkozás-egészségügyi szakorvos végzettséggel és egészségügyi 
menedzser diplomával rendelkezem, jelenleg egy magánegészség-
ügyi cég orvosigazgatójaként dolgozom a fővárosban. Édesapám, 
Deutsch József Bu dakalász Díszpolgára, évekkel ezelőtt ő is kura-
tóriumi tagja volt a Budakalászért Közalapítványnak. Nálunk családi 
hagyomány a közösségi szolgálat és mások segítése. Ifjúkoromban a 
budakalászi Tinódi Lantos Sebestyén Cserkészcsapat aktív tagjaként 
váltam ifjúsági vezetővé, majd 1998-2002 között a Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat elnökeként a helyi sváb hagyományok és kulturá-
lis értékek ápolásáért tevékenykedtem. Úgy érzem, egy lelkes alkotó 
közösség jött most össze, akikkel együtt gondolkodva és cselekedve 
jótékony célokat szolgálhatunk, értékes programokat, civil kezdemé-
nyezéseket is felkarolhatunk, valamint fiatal tehetségeket és rászoruló 
családokat is támogathatunk szeretett városunkban. Szívesen foga-
dunk adományokat és támogatásra érdemes javaslatokat egyaránt.

Andrejszki Judit
Előadóművész (barokk énekes és csembalista) vagyok. Szerencsés-
nek érzem magam, hogy a munkám egyben a hobbim is. Rajongok a 
régi korok zenéi iránt és ugyanolyan rajongással hallgatom is, mint 
ahogy játszom, éneklem őket. 5 gyermekünkkel élünk lassan 10 éve 
Budakalá szon, amit rögtön magunkénak éreztünk. Az alapítvány mun-
káját kreativitásommal, jó szervezőként, kiterjedt művészeti kapcsola-
taimmal, szociális érzékenységemmel tudom elősegíteni. 

dr. Szabó Zsuzsanna
Etnográfus vagyok, a szentendrei Skanzen üzemeltetési és ismeretá-
tadási igazgatója voltam. 2010-ben váltottam, a harmadik GYES alatt 
kitanultam a fodrász szakmát, azóta helyben, saját szalonomban dol-

gozom. Szabadidőmben festek, egy furulyakvartettben zenélek és írok  
egy blogot (Hajmeresztő blog). Budakalászon születtem, azóta itt élek,  
minden ide köt. Három gyermekünk közül kettő lassan kirepül, a har-
madik még csak tízéves. Kultúraközvetítésben és programszerve-
zés ben van a legnagyobb tapasztalatom, sok embert ismerek, a jó 
ügye kért kész vagyok és tudok másokat mozgósítani. Saját helyi 
szmog űző misszióm: Kerékpárra magyar, ne kíméld a lábad, különben  
megfulladunk!

Kamp Alfréd 

Magyar-történelem-hittan szakos tanár vagyok, évekig tanítottam a 
szentendrei Ferences Gimnáziumban, ahol a középiskolát végeztem 
korábban. Születésem óta Budakalászon élek, mindkét ágon régi sváb 
családból származom. Gyerekkorom kitörölhetetlen emléke a sváb és 
a katolikus hagyományok megélése a család és a település közösségi 
szertartásaiban, ünnepeiben. Négy leánygyermek édesapjaként és 
saját, valamint feleségem rokonságának programjaiban a nagycsalád 
összetartásának erejét tapasztalom nap mint nap. Kedvenc időtöltésem 
a zenélés és valamilyen kondicionáló sport, mert ezek testileg-lelkileg 
kiegyensúlyozzák a napi szellemi munka fáradalmait. Ugyanakkor eze-
ket a szabadidős tevékenységeket feleségemmel és gyermekeimmel 
közös családi programként igyekszünk kialakítani. Évek óta fiatalokkal 
- köztük saját lányaimmal - és több lelkes családdal együtt énekes-zenei 
háttérről gondoskodunk a liturgia programjaihoz Szentistvántelepen. 
Jelenleg a tanügyigazgatás területén dolgozom az Oktatási Hivatalban, 
illetve a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Tanárképző Központjának 
óraadó tanára vagyok. A Közalapítvány munkájához elsősorban okta-
tási, igazgatási, szervezési tapasztalataimmal igyekszem hozzájárulni.

Köves Ferenc
Több mint 5 éve élek Budakalászon, előtte évekig itt dolgoztam, a Vö-
röskereszt által működtetett Hajléktalanok Nappali Menedékhelye és 
Éjjeli Melegedőjének voltam a vezetője. Nagyon megszerettük a tele-
pülést, ideálisnak tartottuk és tartjuk azóta is arra, hogy gyermekünket 
itt neveljük. Jelenleg a Hajléktalanok átmeneti szállásán dolgozom 
Budapesten. Szociálpedagógus és a szociális munka supervisora 
végzettséggel is rendelkezem. Utóbbi révén a szociális szakemberek 
mentálhigiénéjével, szakmai támogatásával foglalkozom. A szociális  
területen meglehetősen komoly tapasztalattal bírok. Dolgoztam gyer-
mekvédelemben és drogprevenciós programokban vettem részt. 5 éve 
vagyok az elnöke a Szociális Ágazatban Dolgozók szakszervezetének, 
melyet kollégáimmal és barátaimmal 5 éve hoztunk létre. Ez egy olyan 
szervezet, amely kizárólag szociális szakszervezeteket tömörít és 
érdekképviseletet igyekszik erősíteni. A közalapítvány tagsággal kap-
csolatos megkeresés meglepett, ugyanakkor nagy megtiszteltetésnek 
éreztem. Gondolkodtam azon, hogy vajon miért választottak engem és 
arra jutottam, hogy a választásban szerepe van annak hogy szociális 
szakemberként nagy hasznára lehetek a közalapítványnak, mert vélhe-
tően az egyik fontos tevékenységünk lesz – az önkormányzat szerepét 
természetesen nem átvéve – hogy a Budakalászon élő szociálisan rá-
szoruló családok támogatásához is hozzájáruljunk.

A kuratórium és a felügyelő bizottság tagjai
Balról jobbra: Bors Katalin, Köves Ferenc, Andrejszki Judit, Csink 
Lóránt, Dr. Deutsch Norbert, Borsos Zsolt, dr. Szabó Zsuzsanna, 
Kamp Alfréd.
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- Milyen kötődése van Budakalászhoz?

Egy szóval azt mondhatnám: baráti. Olyankor jártam Budakalá-
szon, ha barátainkat jöttünk meglátogatni, ezért nagyon szép 
lakóhelyeket láttam. Ezen kívül többször jártam itt a Pilis 
térségé ben működő főépítészek összejövetelein és úgy láttam, 
hogy Budakalász egyféle szellemi központ szerepét tölti be a 
környeze tében.

- Mi motiválta a főépítészi pályázat beadására?

A Budapest agglomerációjában fekvő kisváros helyzete szá-
momra nagyon ismerős, jól ismerem a térség életét, problémáit. 
Településtervezőként több környékbeli település rendezési ter-
veit készítettem és tíz éve dolgozom főépítészként is. Szeretném 
a megszerzett tapasztalataimat kamatoztatni, a városvezetést 
a településfejlesztési, településrendezési, településképi és örök-
ségvédelmi feladataiban segíteni, a város lakóit, az építkezőket 
pedig építésügyi kérdéseikben segíteni.

- Mit szólt hozzá, mikor értesítették, hogy Önt választották?

Ha az ember pályázik valamire, akkor már egy kicsit el is köte-
leződik, és vágyakozással várja, hogy elfogadták-e a pályázatát. 
Ezért természetesen örültem, hogy engem választottak. Szép új 
fela datnak látom a Budakalászon előttem álló munkát.

- Mivel kezdte a munkát?

Úgy gondoltam, hogy mielőtt felvenném a mindennapi ügyek fo-
nalát, időt szánok arra, hogy megismerkedjem azzal az élő tele-
püléssel, amelynek a világában majd munkálkodni fogok. Ezért 
először is napokon át a várost jártam. Igyekeztem minden utcá ba  
benézni, magamba szívni a város levegőjét, kerestem, keresem  
a hely szellemét. A látványokkal megtelve a településképi és te-
lepülésrendezési terveket fogom alaposan áttanulmányozni.

Hollósi-Györgyei Nóra

Az új főépítész szerződtetésére pályázatot írt ki a Polgármesteri Hivatal, mert  
Budakalász korábbi főépítésze, Kassai-Szoó Dominika csodálatos és vissza uta sít-
hatatlan feladatot kapott az élettől: ismét édesanyai örömök elé néz. A pályázatra 
május 5-ig 4 pályamű érkezett, a személyes interjúkat követően pedig Kálmán Kingát  
választotta a város vezetése és a Településfejlesztési- és Környezetvédelmi  
Bizottság. Az előző években Pilisvö rös váron, Csobánkán és Solymáron volt  
fő építész, de tervezőként egészen az Amerikai Egyesült Államokig repítette  
munkája. Ismerjék meg őt közelebbről. 

ÚJ FŐÉPÍTÉSZE VAN BUDAKALÁSZNAK

Kálmán Kinga 
fontosabb szakmai munkái 
1984-1985 Amerikai Egyesült Államok, Pennington 
- belsőépítészeti tervezés (luxus lakóházak, 
konferenciaközpont termeinek átalakítása,  
AT&T irodaház belső terei) 

1986-1987 Badacsony - Városépítési Tudományos  
és Tervező Intézet, gyakornoki munka 

1987-1988 Épületgépészeti és Villamossági Tervező Vállalat 
- Épületátalakítások, mikrochip gyár öltözőrendszerének 
tervezése 

1989-1992 London, Anglia - Tanulmánymunkák Noel Keating 
építészirodájában, műemlék épület fölmérése, rehabilitációja

1993 Szentendre, Kőhegy - szabályozási terv készítésében 
és Fót nagyközség szabályozási terv készítésében való 
részvétel

1998 Táska - gyógyüdülőfalu beépítési terve

2000-2005 Fót nagyközség településszerkezeti tervének, 
szabályozási tervének, Ipari park szabályozási tervének, Fót, 
Barackos lakóterület szabályozási tervének és Fót, Vásártér 
szabályozási tervének elkészítésében való részvétel

2006 Szentendre, Pismány - lakóterület szabályozási terve 

2007 Pilisvörösvár - Dolomitbányák és környékük 
településszerkezeti és szabályozási terve

2008-2009 Csobánka - települési szabályozási terv 
(külterület, belterület) és helyi építési szabályzat felülvizsgálata

2010-től Főépítészi munka ellátása Pilisvörösváron 

2013 Pilisvörösvár - értékvédelmi kataszter és értékvédelmi 
rendelet fölállítása

2014-től Főépítészi munka ellátása Csobánkán 

2015-  Visegrád - településfejlesztési koncepció és 
településrendezési eszközök készítése (teljes felülvizsgálat)

2017-2018 Főépítészi munka ellátása Solymáron

2018 Visegrád új Településképi rendeletének elkészítése 
2019- Szigliget - településfejlesztési koncepció és 
településrendezési eszközök készítése (teljes felülvizsgálat)

INTERJÚ

Kálmán Kinga teljes szakmai életrajzát a 
www.budakalasz.hu oldalon olvashatják. 
Fogadóóráján a foepitesz@budakalasz.hu  
e-mail címen előzetes időpontegyeztetést 
követően minden héten szerdán várja a 
lako sokat 13 és 18 óra között.
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ISMÉT VÁRJÁK A LAKOSOKAT A 
POLGÁRMESTERI HIVATALBAN

Június 8-tól ismét várja a lakosokat a Polgármesteri Hivatal a 
hétfői, szerdai és pénteki ügyfélszolgálati napokon. A veszélyhely-
zetet visszavonták, a járványveszély azonban nem múlt el, ezért 
kérjük, hogy csak a személyes jelenlétet igénylő és halaszthatat-
lan ügyekben keressék fel a hivatalt, minden egyéb ügyben to-
vábbra is az elektronikus ügyintézést javasoljuk. A hivatalba be- és 
kilépve kérjük a bejárathoz felszerelt kézfertőtlenítő használatát 
és a szájmaszk, vagy egyéb száj és orr eltakarására alkalmas sál, 
kendő viselését.

FRISS HÍREK A TAVÁN 
CSATORNÁZÁSÁRŐL
A tervek szerint idén kora tavasszal indult volna a Taván csator-
názás projekt kivitelezése, azonban a szolgáltatók közműhozzá-
járulásainak, ezáltal a kivitelezés szakfelügyeletének biztosítása 

nem várt nehézségekbe ütközött. Az akadályok súlyát jól tükrözi 
a 15 millió forintot meghaladó szükséges többletberuházás – a 
Kert utcában zúzott köves út építése –, melyet több egyéb feltétel 
mellett a csatornahálózat üzemeltetésre való átvétel feltételéül 
szabott a DMRV. Tekintettel arra, hogy a jelenleg is érvényes terv 
kidolgozásában és annak engedélyezésében a szolgáltató végig 
részt vett, a fent említett új követelményekre ezen a ponton már 
senki sem számíthatott. A városvezetés elkötelezett a beruhá-
zás megvalósítása mellett az előírt többlet műszaki tartalom és 
csúszás okozta, összesen közel 25 millió forint többletköltség 
ellenére is, hiszen a lakók is jelentős anyagi áldozatot vállaltak 
a megvalósulás érdekében. Az útépítés már folyamatban van, a 
kivitelezővel aláírt szerződésmódosítás szerint pedig legkésőbb 
június 26-án megkezdődik a csatornaépítés is.

JÓ TUDNI!
A helyi „Környezet és természet védelméről” szóló 20/2014. 

(XII.19.) rendelet 38.§-a értelmében nagy zajhatással járó építési, 
szerelési, kertépítési, és kertfenntartási, illetve háztartási munkák 
munkanapokon 8.00 és 19.00 óra között, szombaton 9.00 és 
17.00 óra között végezhetőek.

KÖZMEGHALLGATÁS KÉRDÉS
-VÁLASZOK A BUDAKALASZ.HU-N

Ahogy a legutóbbi, 2019 novemberi közmeghallgatást köve-
tően, úgy a mostani rendhagyó „közmeghallgatás” után is felke-
rültek a város hivatalos oldalára a közmeghallgatásra beküldött 
kérdések és a rájuk adott szó szerinti válaszok, hogy az informáci-
ókból ne csupán a kérdezők, hanem minden érdeklődő budakalá-
szi informálódhasson. A közel 20 kérdező természetesen írásban, 
egyénileg is megkapta a válaszokat kérdéseire, emelett egy infor-
matív videóban a polgármester és az alpolgármesterek személye-
sen is beszámoltak a sokakat érintő ügyekről, például szó esett a 
koronavírus-járvány elleni önkormányzati törekvésekről, az épülő 
Patakpart Általános Iskoláról, a kutyás rendelet kialakításáról, de 
az is elhangzott, hogy a 
jelenlegi városvezetés 
nem szándékozik köz-
pénzt költeni hivatalos 
tűzijátékra sem augusz-
tus 20-án, sem például 
a Városnapon. A videót, 
további részleteket és a 
közel 100 kérdés-választ 
tartalmazó dokumentu-
mot megtalálják a www.
budakalasz.hu/kozmeg-
hallgatas aloldalon. 

EMLÉKEZTETŐ: KUTAK 
ENGEDÉLYEZÉSÉNEK SZABÁLYAI

Mint arról a Budakalászi Hírmondó márciusi lapszámában már 
beszámoltunk, 2020. január 1-jén lépett hatályba az a rendelet, amely 
a kerti kutakra és a telektulajdonosokra nézve is tartalmaz módo-
sításokat. Most újabb fejlemény, hogy a kutak bírságmentes fenn-
maradási en gedélyének ügyintézési határideje 2023. december 31. 
napjára változott. Ez azt jelenti, hogy mentesül a vízgazdálkodási 
bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki a vízjogi 
fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérel-
mezi. További részletek a kutak engedélyeztetésével kapcsolatban a 

budakalasz.hu/tajekoztato-a-kutak-engedelyezteteserol/ oldalon.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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KÉSZÜL BUDAKALÁSZ 
ELSŐ KÖZÖSSÉGI KERTJE

Helyi szakértők, önkormányzati képviselők és civilek dolgoznak 
az első budakalászi közösségi kert létrehozásán. Először május-
ban, majd júniusban találkoztak a tervezett helyszínen, azon a  

Klisovác utcai telken, ahová az előző városvezetés Mintagaz da-
ságot tervezett. A megbeszélésen jelen volt Czinke Zsuzsa képvi-
selő mint projektfelelős, Kóder György, aki képviselői és biogazda 
minőségében is erősíti a csapatot, Horváth Emese agrármérnök, 
Gerstenkorn András hidrogeológus, Kiss András helyi gazdálkodó, 
Vészits Péterné a bolgárkertész ősök hagyatékának továbbvivője, 
pedagógus, Szávai Károly, az önkormányzat zöldfelületi vezetője 
és Szép-Magyar Ágnes a CivilKalász részéről. Először a területen 
található zöldek, gyomok széttörése, beforgatása, a talaj meglazí-
tása, tárcsázás, szántás, trágyázás lesznek a feladat. A tervek sze-
rint lehetőség lesz saját parcella gondozására is. Az ingyen bérelt 
parcellát mindenki magáénak érezheti majd, hiszen bár a talajelő-
készítést az önkormányzat végzi, ezt követően mindenki maga gon-
dozhatja majd a saját részét. Kezdők is nyugodtan jelentkezhetnek, 
a szakmai irányítást, tanácsadást Vészits Péterné és Szép Lajosné  
rutinos veteményes gazdák vállalták. Szép Lajosné vetette fel 
egyébként az őszi közmeghallgatáson, hogy ezen a területen  
közösségi kert létesülhetne. A kert kialakítását követően távlati 
cél, hogy a Patakpart iskola és bármely más budakalászi iskola 
diákjai vagy óvodás csoportok is használhassák majd a kert egy 
részét a tanórák, foglalkozások keretében. Egy barátságos kisebb 
pihenőrészt padokkal, asztalokkal és egy kisebb tárolóépületet 
is terveznek létrehozni. Itt hívjuk fel minden érdeklődő figyelmét, 
hogy az ötletgazdák várnak minden dolgos kezet, lelkes ötletelőt: 
vegyünk részt minél többen a Klisovác kert létrehozásában, hogy 
a végeredmény valóban közösségi legyen! 
A jelentkezéseket a zoldugyek@budakalasz.hu e-mail címre várják.

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS A 
HULLADÉKSZOLGÁLTATÓ 
KIVÁLASZTÁSÁRA

A 2015-ben kötött szerző-
dés a Zöld Bicske Nonprofit 
Kft.-vel június 30-án lejár (a 12 
hónapra kötött szerződést 4 
alkalommal volt mód hosszab-
bítani), ezért Budakalász Város 
Önkormányzata közbeszerzési 
pályázatot ír ki, hogy eldőljön, 
ki látja majd el a hulladékszállí-
tással kapcsolatos feladatokat a következő egy évben. Azért, hogy 
a szolgáltatás folyamatos legyen, a 2015. június 23.-án kötött hulla-
dékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést 2020. július 1. napjától 
2020. szeptember 1. napjáig, de legkésőbb a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási feladatok ellátására megindított közbeszerzési el-
járás lezárásáig az önkormányzat meghosszabbította. A kiírás rész-
letei a www.budakalasz.hu/onkormanyzat/palyazatok aloldalon is 
hamarosan elérhetők. 

SZÚNYOGOKAT HOZNAK AZ ESŐZÉSEK 
– FOLYTATJA A VÉDEKEZÉST 
A KATASZTRÓFAVÉDELEM

A munkát már április 3-án megkezdték a katasztrófavédelmi  
szakemberek, elsőként a Velencei-tó nádasaiban, majd a Kőrősök-
nél és egyes tiszai holtágaknál, valamint azok környezetében, a  
Csepel-szigetnél, valamint Baranya és Bács-Kiskun megyében  
végeztek szúnyoggyérítést. Június 8 és 12 között összesen 1000 
hektáron zajlott a földi biológiai védekezés. Egészen tavalyig vegye-
sen alkalmaztak légi és földi gyérítést, kémiai vagy biológiai szerek-
kel, de 2020-tól már nem lehetséges a légi kémiai szúnyoggyérítés, 
ezt a technológiát csak járványügyi veszélyhelyzet esetén, az orszá-
gos tisztifőorvos egyedi hozzájárulásával lehet használni. Jelenleg 
főszabály szerint a légi biológiai és a földi biológiai, vagy földi kémiai 
szúnyoggyérítés lehetséges. Az országos központi szúnyoggyérítés 
keretén belül a földi kémiai védekezés 2020. június 24-én a nap-
nyugta utáni időszakban kerül elvégzésre. Tartaléknapok: 2020. jú-
nius 25-26. További részletek következő lapszámunkban és online a  
www.budakalasz.hu/szunyog/ oldalon olvashatók.

Szeretettel köszöntjük Budakalász város legifjabb polgárait!

Flusznik Elemér   Németh Levente Kolos
Gyorgyevity Mirkó  Parlagi Emília
Jakab Vilmos  Sztanyik Dániel Ádám
Magyar Bertalan  Udvary Panna Róza
Monostori Regő

Jó egészséget kívánunk nekik! Isten éltesse őket!

ANYAKÖNYV



10 BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

- Képviselő úr, köszönjük, hogy ha röviden is, de a rendelkezé-
sünkre állt.  

Szeretettel köszöntöm Budakalász közönségét! Köszönöm szé-
pen megkeresésüket, így az önkormányzati választások óta most 
előszőr nyílik lehetőségem arra, hogy az önök lapjában, a Budaka-
lászi Hírmondóban a budakalászi lakosokat is első kézből tájékoz-
tassam közös dolgainkról. 

- Örömmel láttuk a szentendrei mentőszolgálatnak átadott új 
mentőautó fotózásán. Kérjük, avassa be a budakalászi lakosokat, 
milyen teendőkkel telt az Ön számára az elmúlt 3 hónap a veszély-
helyzet kihirdetése óta? 

Valóban örömteli esemény zajlott Szentendrén május 28-án, ami-
kor átadásra került a szentendrei mentőállomáson a negyedik 
gépjármű, egy 0 kilométeres futásteljesítményű VW Crafter men-
tőgépkocsi, a szükséges életmentő felszerelésekkel együtt. Mindez 
a szentendrei járás 13 településének egészségbiztonságát szol-
gálja. Köszönet illeti az OMSz vezetését. Az átadás során megálla-
pítottuk, hogy az 1987-ben létesült épület bővítése, vagy más helyen 
történő kiváltása mindenképpen indokolt már. A kormány döntött 
arról, hogy a járvány idejére a települési polgármesterek számára 
rendkívüli felhatalmazást biztosít a járvány elleni küzdelem helyi 
szintű megszervezése céljából. A dunakanyari települések vezetői 
éltek ezzel a lehetőséggel és több település lezárta belső település-

részeit a nem helybéli látogatók elől. Az elmúlt hónapokban közülük 
többek munkáját segítettem – kifejezett kérésüknek megfelelően. 
Mindezek mellett meg kell jegyeznem, hogy az Országgyűlés foly-
tatta munkáját úgy a bizottságok, mint a törvényalkotás terén.

- A Dunakanyarban rengeteg kisebb és nagyobb vállalkozás műkö-
dik, sokan élnek a turizmusból. Látszik-e már számokban is, hogyan 
érintette a veszélyhelyzet Pest megye 3. egyéni választókörzetét?

Megkérdeztük a térség kis- és közepes vállalkozóit, milyen kormány-
zati segítségre van szükségük ahhoz, hogy vállalkozásuk működőké-
pességét és a munkahelyeket meg tudják tartani. Ezért a közösségi 
oldalamon közzétettem egy ilyen tartalmú felhívást március 21-én, 
amely közel 10 000 emberhez jutott el. Nagyon sok visszajelzést kap-
tam a helyi vállalkozásoktól, számos személyes találkozásra is sor 
került. Március közepén felvettem a kapcsolatot a térség polgármes-
tereivel levélben, hogy hogyan tudjuk kölcsönösen segíteni egymást 
a védekezésben. Nagyon sok értékes visszajelzést kaptam. Ezeket a 
javaslatokat feldolgoztam, jelentős részét továbbítottam a kormány-
zat felé, amelyek közül számos javaslat beépítésre került a kormány 
gazdaságélénkítő csomagjába. Azt tapasztaltam, hogy a szállodák, 
panziók, éttermek szinte kivétel nélkül bezártak, van, aki megtartotta 
a dolgozókat, van, aki nem tudta finanszírozni működését, így náluk 
nagyon fontos az állami segítségnyújtás. A már megjelent pályázati 
lehetőségeket szintén a közösségi oldalamon teszem közzé, amelyet 
folyamatosan frissítek. Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik 
segítettek ebben a munkában, a jövőben is számítok rájuk!

- A veszélyhelyzeti védekezés állami feladat, de a régió önkor-
mányzatai is sok-sok millió forintot költöttek a járvány megféke-
zésére. Ráadásul további központi elvonásokkal (pl. gépjárműadó 
bevétel) is szembesülniük kellett. Ön szerint számíthatnak arra a 
dunakanyari önkormányzatok, hogy az állam valamilyen formában 
kompenzálja a veszteségeiket?

Az önkormányzati szféra folyamatos fejlődése alapvető nemzeti 
érdek. Az elmúlt 10 évben igen jelentős külföldi működőtőkét sike-
rült Magyarországra irányítani, amely jelentősen megerősítette az ön-
kormányzatok adóbevételeit. Most is az a kormány szándéka, hogy 
megmaradjanak a munkahelyek, minél előbb helyreálljon a gazdaság, 
ezért erre a lehető legtöbb hazai és európai uniós forrást biztosítja. 
Kétségtelen, hogy az önkormányzatok is hozzájárultak a védeke-
zés és a gazdaság újraindításához szükséges forrásokhoz, de ilyen 
nehéz időben szükség van a minél szélesebb körű összefogásra.

Horogszegi Erika

A veszélyhelyzet kihirdetését követően váratlanul óriási mennyiségű 
munka szakadt mindazokra, akik az államigazgatásban valamilyen  
módon részt vesznek. Hadházy Sándort, Pest megye 3. egyéni  
választókerületének országgyűlési képviselőjét arról kérdeztük  
röviden, mivel töltötte az elmúlt hónapokat, illetve hogyan érintette  
a régiót a pandémia elleni intézkedéscsomag. 

„AZ ÖNKORMÁNYZATOK  
FEJLŐDÉSE NEMZETI ÉRDEK.”

INTERJÚ

2020. június 17-én délután polgármesteri meghívására a 
budakalászi városvezetés vendége volt Hadházy Sándor 
országgyűlési képviselő.

A képviselő, dr. Göbl Richárd, valamint Forián-Szabó Gergely 
és Nagel István alpolgármesterek áttekintették városunk 
leg égetőbb feladatait és lehetőségeit.

Szó volt az épülő új általános iskolával kapcsolatos helyzet-
ről és a beruházás kapcsán a város teherbíró képességét 
meghaladó pénzügyi terhekről, az elmúlt évtizedben el ma-
radt óvodai beruházások lehetséges pótlásáról, a víz- és 
csatorna-közműhálózat romló állapotáról, valamint a szent-
endrei volt szovjet laktanya és ipari park vízbázist veszélyez-
tető helyzetének rendezéséről. 

Hadházy Sándor több kérdés megoldásában is segítséget, illet-
ve közreműködést ígért. A kétórás konstruktív meg be szélést 
követően a képviselő úrral folytatjuk a konstruktív párbeszédet.
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Fontosabb helyi intézkedések
2500 ingyenes, mosható maszkot vittünk házhoz a 65 év feletti 
budakalászi lakosok számára, további 500 mosható maszk 
pedig a rászorulókhoz került a Szent Ferenc Karitász csoport, a 
Családsegítő Szolgálat, illetve önkéntesek révén. 
A helyi boltokban 3000 mosható, orr résznél merevítős maszkot 
vásárolhattak meg 400 forintos önköltségi darabáron a lakosok.
A budakalászi egészségügyi ellátást végzők, illetve az idős-
gondozásban résztvevők számára az önkormányzat szintén 
folyamatosan biztosította az alkoholos fertőtlenítőszert és vé-
dőmaszkokat.
A veszélyhelyzet kihirdetését követően a Faluház dolgozóival 
közösen létrehozott Segítő Diszpécserszolgálat fogadta első-
sorban a rászoruló, vagy magányos budakalászi idősek hívásait, 
lelkes önkéntesekkel közösen napi szinten gondoskodva a segít-
ségkérőkről. Volt, aki a vásárlásban, mások gyógyszereik kiváltá-
sában kértek segítséget.
Sok lakosnak „csak” egy kis beszélgetésre volt szüksége, szá-
mukra a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekvédelmi Szol-
gálattal előzetesen egyeztetve az általuk biztosított ingyenes 
lelki- és jogsegély telefonszámát ajánlotta a diszpécserközpont. 

Járványhelyzet idején a lelki és fizikai egészség megóvása egy-
aránt fontos. 
Az önkormányzati bérleményben dolgozó vállalkozók mentesül-
hettek a bérleti díj fizetése alól, ha üzletüket a rendelet nyomán 
zárták be. A működő vállalkozások a bérleti díj felfüggesztését 
kérhették általuk meghatározott időtartamra, amennyiben adott 
vállalkozás alátámaszthatóan számottevő veszteséget szenve-
dett a járvány következtében. 
A szociális bérlakásban élők is díjcsökkentésért fordulhattak az 
önkormányzathoz, amennyiben szociális helyzetük a járvány-
helyzet következtében rosszabbra fordult. 
A veszélyhelyzetben is biztosítottuk a közétkeztetést. A közét-
keztetést végző céggel folytatott tárgyalások után március 30-át 
követően a budakalászi oktatási-nevelési intézményekbe járó 
bölcsődés, óvodás és általános iskolás korú gyermekek közét-
keztetése továbbra is biztosított maradt.
A szociálisan rászoruló családok hosszú távú ellátása keretében 
napi 75 adag ételt és szintén felajánlásból származó 17 csomag-
nyi pékárut osztott szét az önkormányzat és a Szent Ferenc Kari-
tász csoport az önkéntes szociális szervezetektől kapott címekre.
A játszóterek lezárását követő újranyitással egyidőben az önkor-
mányzat minden budakalászi játszótér bejáratához kézfertőtle-
nítőt szerelt fel. 
Még a veszélyhelyzet kihirdetését megelőzően a budakalászi 
köznevelési intézmények számára is biztosította a fertőtlení-
tőszert és az adagolókat az önkormányzat. Az Egészségház ózo-
nos fertőtlenítését követően saját ózongenerátoros légtisztító 
készüléket vásárolt a Polgármesteri Hivatal, hogy azzal elvégez-
hesse a budakalászi közintézmények rendszeres fertőtlenítését.

Az alábbi összefoglalóban olvasható, hogyan segített az önkormányzat a koronavírus-járvány hazai kitörése óta, 
s milyen főbb helyi és költségek jelentkeztek a veszélyhelyzetben védekezéssel összefüggésben. Bár június 18-tól  
hivatalosan is vége hazánkban a veszélyhelyzetnek, legyünk azonban továbbra is óvatosak. Mostantól egy úgyne-
vezett átmeneti időszak, járványügyi készültség van érvényben. 

A JÁRVÁNY ELLENI HELYI VÉDEKEZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

Plusz költségek és 
kormányzati elvonások
A járvány elleni védekezés költségei mellett a kormányzat 
to vábbi megvonásai is nehezítik az önkormányzatok mű kö-
dését. Mint arról már beszámoltunk, csak a gépjárműadó 
eddig helyben maradó részének elvétele Budakalász idei költ-
ségvetésében 42 millió forint mínuszt jelent. Ma már tudható, 
hogy a gépjárműadó a következő évben is teljes egészében 
az államháztartást gyarapítja, ez szintén 42 millió* forintot 
vesz majd el városunktól a költségvetési törvénytervezet sze-
rint. Napirenden van az iparűzési adó befizetési rendjének 
módosítása, ami akár 100 millió forintos nagyságrendű be-
vételkiesést is okozhat a város idei költségvetésében. Emellett 
számítani kell arra is, hogy a járvány hatására kevesebb lesz  
az adóalap (a vállalkozások bevételcsökkené sei miatt), így  
az önkormányzat iparűzési adóból származó bevételei  
emiatt is csökkennek majd az eredeti tervekhez képest.  
A szolidaritási adót eddig a városnak nem kellett befizetnie,  
ám a tervezett új szabályok szerint Budakalász is a befizetők 
kö zé fog tartozni. Ez várhatóan 79 millió forint elvonást fog 
eredmé nyezni a város költségvetéséből.
*az idei évre érvényes adatokból számolva

Főbb tételek
Kézfertőtlenítő (budakalászi óvodák, iskolák, 
böl csődék, Fa luház, Könyvtár, Egészségügyi 
intézmények, Idősek Klubja stb. részére)  

2500 darab textil maszk (65 év felettieknek)

Kesztyű, lábzsák, műtőssapka, eldobható vé-
dőruhák a budakalászi orvosoknak, az otthon-
gondozásban résztvevő ápolóknak: maszkok, 
kesztyűk a rendészeknek

Ózongenerátor légtisztító az orvosi rendelők és 
a budakalászi közintézmények fertőtlenítésére 

10 db fertőtlenítő adagoló készülék a buda ka-
lászi játszóterekre és a Polgármesteri Hiva tal  
bejáratához

1 822 400 Ft

199 900 Ft

19 386 Ft

3 030 014 Ft

1 500 000 Ft
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Vizsgálták az Omszk-tó vizét
Idén ez már a második alkalom volt, amikor a tó vizét vizsgálták. 
Először március 31-én, most pedig május 19-én vettek mintát 
a felszíni vízből. A vizsgált paraméterek alapján a felszíni víz a 
„tűrhető” osztályba sorolható. A mintavétel másnapján, május 
20-án ismeretlen anyagra hívták fel horgászok a városrendészek 
figyelmét. Kiérkező rendészeink az érvényben lévő protokoll 
szerint értesítették a Katasztrófavédelem munkatársait, akik ki-
ér kezésüket követően megvizsgálták, mi kerülhetett a tó vizébe.  
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hivatalának tá jé-
koztatása szerint az „Omszk-tó vízfelszínén több ponton sárgás 
színű, szemrevételezés alapján festék alapú szennyeződést ta-
pasztalt az FKI Katasztrófavédelmi Mobil Laborja, ezért azokból 
további vizsgálatra mintákat vett. A minták kiértékelése során 
veszélyes anyag jelenléte nem volt beazonosítható”, további 
intéz kedések megételeét nem tartják indokoltnak.

Tegyünk a parlagfű és a gyomok ellen
A gyomnövények irtását folya mato-
san kell végezni, az ellenük való vé de-
kezés közérdek. A parlagfű külö nösen 
veszélyes gyom, mert a pollenje az 
egyik legerősebb ismert allergén. 
Elsza  po rodásának visszaszorítása, 
az egészséges környezet biztosítása 
közös célunk. A gyomnövény júli us-
tól október végéig virágzik. A tavalyi  

évtől szigorodott a szabályozás, megszűnt a július 1-jei 
„türelmi idő” a parlagfű elleni védekezésben, a tulajdonosoknak 
folyamatosan gondoskodniuk kell arról, hogy ingatlanjaikon 
megakadályozzák a parlagfű virágbimbójának kialakulását, majd  
ezt az állapotot fenn is tartsák. Aki a parlagfűirtási köte le zett-
ségének nem tesz eleget a fertőzött terület nagysága, illetve az  
ingatlan bel- vagy külterületen való elhelyezkedésének függ-
vényében 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjedő összegű nö-
vényvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető, amely ismételten 
kiszabható. A tulajdonosoknak az ingatlan előtti zöldterület, a jár-
da és a kocsiút közötti terület gondozásáról, gyommentesítéséről 
kell gondoskodniuk. Kérjük a lakosság együttműködő segítségét, 
az udvarokban, kertekben, ingatlant határoló zöldfelületeken 
folyamatosan gondoskodjanak a gyommentesítésről! Felhívjuk 
továbbá a külterületi ingatlanok, szántóföldek tulajdonosait, hogy 
a gyommentesítésről ők se feledkezzenek meg!

A Katasztrófavédelem új szolgáltatót jelölt 
ki a nem közművel összegyűjtött szennyvíz 
elszállítására
A kijelölésre azért volt szükség, mert a korábban szintén a Ka taszt-
rófavédelem által kijelölt cég több alkalommal nem, vagy nem a  
megállapított díjon kívánta elszállítani a szennyvizet, illetve nem  
ment ki a megbeszélt időpontban, szippantási akadályt közölt. 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
2020.06.09.-én a MI.MI TEAM Szol -
gál  tató Korlátolt Fele lős ségű Társa -
ságot je löl te ki a nem közművel  
össze gyűjtött háztartási szennyvíz 
be gyűjtésével kapcsola tos közszol-
gál   tatás ellá tásá ra. A szol  gál    tató ki-
zá     rólag a zárt szenny víz tá rozóban 
elhelye zett folyékony ház  tartási hulla-
dé kot köteles elszállítani. Az ügyfél szol gálat te lefonon, e-mailben 
és postai úton az alábbi módokon érhető el. Telefon: 06-30-144-
82-90 (hétfő: 8:00-16:00 óra, kedd: 8:00-16:00 óra, szerda: 8:00-
16:00 óra, csütörtök: 8:00-16:00 óra, péntek: 8:00-16:00 óra), 
e-mail: nagy.csaba111@gmail.com, valamint levelezés útján:  
2000 Szentendre Szatmári u. 29. Az írásos fogyasztói kifogásokra 
és észre vételekre a szolgáltató azok kivizsgálását követően 
írásban, lehe tőség szerint 15 napon belül válaszol.

Újra indul a házhozmenő lomtalanítás 
2020. július elsejétől ismét lehet igényelni a szolgáltatást a Zöld 
Bicske Kft.-től. A lomtalanítás alapvetően arra való, hogy meg sza-
baduljunk az olyan kommunális hulladéktól, ami a hulla déktároló ba 
nem fér bele, így a heti szállítás alkalmával a Zöld Bicske kollégái 
nem tudják elvinni. Példák a lomtalanítás alkalmával elszállítandó 
hulladékokra: bútorok, háztartási textiláruk, matracok, kerékpárok, 
rollerek, műanyag áruk, hordók, sílécek, szánkók, gyerekülések, 
babakocsik, stb. Környezetünk védelme érdekében 2019 óta a  
személygépkocsi gumiabroncsokat és az olyan elektronikai 
hulla dékokat, amelyeknek nem hiányzik alkatrésze, valamint az 
üveg csomagolási hulladékokat (sörös-, boros-, befőttesüvegek) 
is átveszik a lomtalanítást végző munkatársak. A kihelyezett 
lom mennyisége maximum 6 m3 lehet. Időpontot egyeztetni a 
Zöld Bicske Kft. által megbízott alvállalkozó által üzemeltetett 
ügyfélszolgálaton, az ugyfelszolgalat@kommunaljunk.hu e-mail 
címen és a 06 33/737-765-ös telefonszámon lehet. 

ZÖLD HÍREK
Zöldhulladék-szállítási időpontok 
a közeljövőben
Július 7-én, július 21-én és augusztus 4-én (keddi na po -
kon) te he tik ki az ingatlantulajdonosok a 2020-as zöld-
hulladék matricával ellátott, vagy Zöld Bicske zsák ba  
gyűjtött zöldhulladékot. A tavalyi, vagy azelőtti mat ri cák  
továbbra sem érvényesek. Kérjük, hogy előző nap este  
helyezzék csak ki az ingatlanok elé a zsákokat. Amennyi-
ben azt tapasztalják, hogy a szabályosan kikészített zsá-
kokat a szolgáltató nem vitte el, kérjük, írjanak a hulla-
dékszállítás mellett az ügyélszolgálati feladatokra is  
szerződött cég munkatársainak az ugyfelszolgalat@
kommunaljunk.hu e-mail címre. Ha másolatban az info@
budakalasz.hu e-mail címet is feltüntetik, a beérkező le ve-
leket iktatjuk és így még hatékonyabban tudunk fellépni a  
szolgáltatóval szemben esetleges hiányos teljesítés esetén.
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A strand- és a parkolóprojekt előkészületeiről, valamint a par-
koló 2017 óta hiányzó útügyi és környezethasználati engedé-
lyeiről az elmúlt években többször hírt adott már az országos 
média. Április elején a parkoló környezetvédelmi engedélyezési 
folyamatában a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hiva-
talának határozatát másodfokon megsemmisítette a hatóság. 
A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigaz-
gatósága által adott másodfokú szakhatósági állásfoglalás 
kimondja, hogy a parkoló üzemeltetője által benyújtott engedé-
lyezési dokumentáció sajnos nem tartalmaz semmilyen érdemi 
vizsgálati adatot, amelyből megállapítható lenne, hogy a parkoló 
megvalósítása és a parkoló használata során milyen terhelés éri 
a felszín alatti vizeket, így azok elszennyeződése nem zárható ki. 
Erről a vízbázisról 14 dunakanyari települést látnak el ivóvízzel, 
köztük Budakalászt és Ürömöt is, de ez a környezetvédelmi lába 
a történetnek, ami még folytatódik. 

A parkoló forgalomba helyezését eredményező útügyi enge-
délyezés egy másik eljárás, mert nemcsak a környezetvédelmi 
engedélyek, hanem a parkolóval kapcsolatos útügyi-építési enge-
délyek is hiányoztak. 2017-től minden strandszezonban folyama-
tosan autók álltak a parkolóban, annak ellenére, hogy a parkolót 
tavaly februárban ki is vonták a forgalomból. A parkolóhasználat 
jog alapja csak a mostani fennmaradási és forgalomba helyezési 
engedélyezési eljárásban született meg. A hatóságokra már nem 
lehet panasz, most rakétasebességgel pörögtek az események. 
Ez ugyan nem a környezetvédelmi eljárás volt, 
de egyebek mellett itt is ellen őrizni kellett az 
óriásparkoló területére érvényes budakalászi 
környezetvédelmi és területrendezési szabá-
lyok betartását. Erről még 2019-ben Buda-
kalász város jegyzője két esetben adott ki 
határozatot, a nem megfelelőség miatt mind-
kétszer elutasítót. Ezeket a döntéseket a Pest 
megyei Kormányhivatal most 2020. május 
elején megsemmisítette, és még ugyanazon a 
napon az éppen folyamatban lévő eljárásban 
a budakalászi jegyző helyett az ürömit jelölte 
ki szakhatósági állásfoglalásra.

A kormányhivatal nyolc napot adott Buda-
kalásznak arra, hogy a rendelkezésére álló 
információkat megossza az ürömi jegyzővel, 
ami határidőn belül elektronikus és postai 
úton is megtörtént. A dokumentumok átta-
nulmányozására azonban nem sok idő ma-
radhatott, mert a dokumentumok kézbesítése 

napján, május 13-án, 11 óra 40 perckor az ürömi jegyző kiadta 
a szakhatósági hozzájárulását. Az elektronikus időbélyegzés 
szerint százhatvannyolc perc elteltével pedig – egyebek mellett 
erre a szakhatósági véleményre is alapozva – a Pest megyei 
Kormányhivatal KFF Útügyi Osztálya már ki is küldte a parkoló 
fennmaradását és forgalomba helyezését engedélyező határo-
zatát. Figyelemre méltó körülmény, hogy a határozat keltezése 
2020. május 11-e, míg az ezt megalapozó, és a határozatban is 
nevesített ürömi szakhatósági állásfoglalás kelte csak másnapi, 
azaz 2020. május 12-i.

 A parkolónak tehát nincs környezethasználati engedélye, a 
Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedésfelügyeleti Főosztály 
Útügyi Osztálya mégis megadta a fennmaradási és forgalomba 
helyezési engedélyt; a kormányhivatal illetékes főosztálya a ha-
tósági eljárásban korábban szakhatóságként eljáró Budakalász 
Város Önkormányzatának jegyzőjét pedig kizárta.

Figyelemmel a Kvt. 66.§ (5) bekezdésére; az utak építésének, 
forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezésé-
ről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 24. § (5) bekezdésére; 
a helyi környezet- és természetvédelmi jogszabály rendelkezé-
seire, és a Helyi Építési Szabályzat vonatkozó rendelkezéseire, 
álláspontunk szerint az engedélyező határozat jogellenes. Ezért, 
valamint a jegyző kizárásáról született döntés miatt a Budapest 
Környéki Törvényszékhez fordultunk.

PG

Május elején felpörgött a Pest megyei kormányhivatali gépezet, sorra születtek a Lupa strandot kiszolgáló óriás-
parkolóról a hatósági döntések. Mivel vitatjuk ezek jogszerűségét, a bíróság döntését kértük.

RAKÉTASEBESSÉGŰ KORMÁNYHIVATALI 
DÖNTÉSEK A LUPA PARKOLÓRÓL

Felirat 2018-ból
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- Mettől meddig élt Budakalászon?

A családi gyökerek apai ágon Mosonszolnokhoz, anyai ágon Báta-
székhez kötődnek. Szüleim a hetvenes évek végén kerültek Buda-
kalászra, én akkor még a budapesti Piarista Gimnáziumba jártam. 
Családunk német származású, és szüleim döntésében biztosan 
szerepet játszott az is, hogy Budakalászon 30 évvel a borzalmas 
kitelepítések után még mindig éltek a falu német hagyományai. 
Itt rögtön otthon éreztük magunkat. A nyolcvanas évek elejétől, 
már orvostanhallgatóként, Budakalászról jártam az egyetemre, 
és később családommal is ide költöztünk, három gyermekem 
is javarészt itt nőtt fel. Csodálatos gyermekkoruk volt, az iskola, 
az egyházközség, a cserkészcsapat, a Faluház, a sportegyesüle-
tek mindannyiunk számára meghatározó értékeket képviseltek. 
Engem a munkám megint a bécsi egyetemhez köt, de gyakran 
vagyok itthon, és a család egy része most is Szentistvántelepen él.

- Az Ön nevéhez fűződik Budakalász első népszavazásának ki-
írása. Milyen témában aktivizálták anno az embereket? És mi 
lett az eredmény?

Az 2000. évi Metro áruházzal kapcsolatos népszavazásra gondol. 
A szavazás eredménye már akkor, 20 évvel ezelőtt megmutatta, 
hogy az itt élő emberek számára milyen fontos a teremtett környe-
zet megóvása, a beépítetlen zöld területek védelme. A két népsza-
vazás a részvételi arány miatt formailag ugyan érvénytelen volt, 
de felébresztette a civil lakosság éberségét, megmutatta erejét.

- Miért volt fontos Önnek az ilyen fajta közösségi szerepvállalás?

Én még a kommunizmus világába születtem, és abban azt suly-
kolták az emberek fejébe, hogy ne foglalkozzanak a közügyekkel, 
az a párt dolga. Akkor, már 10 évvel a rendszerváltás után elvisel-
hetetlennek éreztük, hogy a falu jövőjét meghatározó kérdések-
ről még mindig zárt ajtók mögött szülessenek döntések.

- Bár a népszavazás nem volt sikeres, a magyarországi tü dő-
transzplantációs program megalkotása annál inkább. Mi vezetett  
odáig, hogy 2015 decemberében elvégezte hazánkban az első 
tüdőátültetést?

A 2000-es évek elejétől a bécsi egyetemen tanultam a műtéti tech-
nikát, 2003-tól az első hazai operációig már száznál több beavatko-
zást végeztem. Nem maga a műtét jelentett nagy kihívást, henem 
az, hogy mindezt a hazai egészségügy rendszerébe sikerüljön átül-

tetni. Tehát a „transzplantáció transzplantációja”. 10 évig dolgoz-
tunk a kollégáimmal azon, hogy ez a fajta műtét Magyarországon 
is elérhető legyen. Végül 2015 decemberében megtörtént az első 
tüdőátültetés Magyarországon a Semmelweis Egyetem és az Or-
szágos Onkológiai Intézet kooperációjának keretén belül. 

- Hogy emlékszik vissza arra a napra?

December 12, szombat volt. Közel 100 ember összehangolt mun-
kája kellett a sikerhez. Nagyon jó csapatot sikerült felállítanunk. 
Emlékszem, hetekkel a beavatkozás előtt még próbariasztást 
tartottunk, hogy ellenőrizzük, biztosan tudja-e majd mindenki 
éles helyzetben is a feladatát. Ilyenkor van egy team, amelyik a 
donorszerv kivételéért és a beültetés helyszínére való szállításá-
ért felel, a másik pedig az a csapat, amelyik várja a beültetendő 
szervet és adott pillanatban megkezdi a beültetést. A műtét 6 
órát vett igénybe, jól sikerült, a beteg a műtétet követő napokban 
már lábra állt és a körülményekhez képest jól érezte magát.

- Ha jól tudom, a programnak azonban csak egy része volt az, 
hogy a műtét elvégezhető legyen Magyarországon.

Igen, és igazából nem is az első műtét hazai elvégzése volt a cél, 
hanem egy olyan program kialakítása, melynek keretében a bete-
gek ugyanolyan magas színvonalú ellátáshoz jutnak, mint addig 

Lang György sebészprofesszor budakalászi orvos, két éve a Köztársasági Érdemrend 
Középkeresztjével tüntették ki a magyar tüdőátültetési program megteremtéséért. 
Ismert orvos nemcsak itthon és Bécsben, de most már az egész világon, hiszen 
körbejárta a világsajtót, hogy elsőként végzett tüdőátültetést aktív koronavírus-fer-
tőzött betegen. A műtétről csak egyetlen hírportálnak és a Budakalászi Hírmondó-
nak nyilatkozott. Nem csak erről kérdeztük azonban, megkértük, hogy elevenítse fel 
budakalászi gyökereit és azt a rögös, ám végül sikeres utat, aminek végén 2015 
decemberében elindult a tüdőtranszplantációs program Magyarországon.

VILÁGSZENZÁCIÓ ÉS BUDAKALÁSZI KÖTŐDÉS 
- DR. LANG GYÖRGGYEL BESZÉLGETTÜNK

INTERJÚ BÉCSBŐL

A kép 2006 húsvétján készült a család Martinovics utcai háza előtt. 
Balról jobbra Christian, Patrik (Liza kutyával), felesége, Dr. Pammer 
Csilla, Cili lánya és Lang György látható. A gyermekek azóta felnőt-
tek, Christian orvos, Patrik közgazdász, Cili fogorvostan-hallgató.
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- 2014-ig - Bécsben. Ehhez rengeteg pénzre és arra volt szükség, 
hogy kollégáimmal együtt folyamatosan járjunk Bécsbe tapasz-
talatot szerezni, látva a jó példát ott, ahol már akkor is előttünk 
jártak. A kapcsolat természetesen a hazai tüdőtranszplantációs 
program elindulását követően sem ért véget, hiszen a megállapo-
dás úgy szólt, hogy a bonyolultabb műtétek elvégzésére továbbra 
is Bécsben van lehetőség. Az elmúlt évben is számos magyar 
beteget operáltam az osztrák fővárosban.

- Jól jelzi a tüdőtranszplantációs program sikerét, hogy kicsivel 
több mint fél évvel a program indulását követően 2016 szeptem-
berében egy műtét keretében cserélték a beteg tüdejét, utána 
pedig a veséjét.

Valóban, kihívást kihívás követett. (nevet) Ez is igazi csapatmunka 
volt, ebben a műtétben a Semmelweis Egyetem Transzplantációs 
Klinika sebésze, Szabó József főorvos úr végezte a veseátülte-
tést.  A műtét nem csupán azért volt kiemelten nehéz, mert 2 
szervet kellett cserélni, hanem azért is, mert a vese- és tüdőátülte-
tés esetében a műtét után a folyadékterápia szempontjából más 
elvek szerinti kezelést igényel egy vese- és egy tüdőtranszplantált 
beteg. Ennek az összehangolása is legalább akkora feladat volt, 
mint a transzplantációk. Ilyen többszerv-átültetést világszerte 
is csak nagyon jól felkészült központokban lehet elvégezni. A 
tapasztalatok szerint egyébként a tüdő az a szerv, amelyet az 
emberi szervezet a legkevésbé fogad be, ezért nagy szakmai ta-
pasztalatra van szükség a különleges immunszuppresszív eljárá-
sok alkalmazásához, melyek azt szolgálják, hogy a beteg ne csak 
átessen a műtéten, de utána jó minőségű életet élhessen.

- Ha már nagy pillanatok...Mit érzett, mielőtt igent mondott a 
koronavírus-fertőzött beteg megoperálására?

Nem egyedül döntöttem. Egy szakértői stábot hívtunk össze, ami-
ben sebészként vettem részt, de szükség volt még speciális infek-
tológiai, virológiai, immunológiai, intenzív terápiás szaktudásra is, 
hogy végiggondoljuk azt, mit tudunk bevállalni a beteg érdekében, 
van-e esély arra, hogy sikerrel végig menjünk a tüdőtranszplantáció 
útján. Tudni kell, hogy aktív vírusfertőzés esetén általában nem jön 
szóba tüdőátültetés, ez pedig – a koronavírussal kapcsolatban ren-
delkezésre álló kevés nemzetközi információ és tapasztalat okán - 
egy nagyon ismeretlen terület volt. Lényegében előre menekültünk. 
Számba vettünk minden más kezelési lehetőséget és a műtétet 
megelőzően meg is próbáltunk minden más terápiás módszert, de 
nem volt elmozdulás ennek a 45 éves családanyának az állapotá-
ban. Végül a döntésben részt vevők mindegyike úgy érezte, hogy 
nehéz lesz, de meg kell próbálni.

- Miért nem lehetett egyébként kivárni, míg a vírus eltűnik a 
beteg szervezetéből?

Ennél többet nem lehetett várni. Már hat hete műtüdő tartotta élet-
ben a beteget és a vírus még mindig jelen volt, noha ennyi idő után 
általában már nem mutatható ki a szervezetben. Bár a műtüdő élet-
ben tartotta, tüdejébe a szükséges levegő mennyiségének töredékét 
tudta csak pumpálni. Élet-halál között lebegett, cselekedni kellett.

- Mennyi ideig tartott a műtét?

Maga a műtét egy 9 órás, tényleg nehéz műtét volt. Nagyon komp-
lex és időigényes volt már a beteg műtétre történő előkészítése is.  
Speciális ellenanyagokat kellett kiszűrni a véréből, amik beleza-

varhattak volna az új tüdő elfogadásába, ezért ún. antitest immu-
nabszorciót végeztünk. A műtüdő működése miatt a beteg több 
mint 6 hete vérhigításra szorult, és az alvadáshoz szükséges 
vérlemezkék funkciója is súlyosan károsodott  már. A műtétnél 
viszont jó véralvadásra van szükség, különben nem lehet operálni, 
tehát ilyen szempontból is elő kellett készíteni a beteget. Kihívást 
jelentett az is, hogy úgy kellett áthozni a beteget az intenzív osz-
tályról a műtőbe, hogy miközben az összes életfunkcióját mes-
terségesen, gépekkel tartottuk fent, közben biztosítanunk kellett 
a vírus elleni szigorú izolációs feltételeket is, vagyis a gépeket és 
az egész személyzetet is speciális védőruházattal kellett ellátni.

- És mikor lehet ilyenkor kimondani, hogy a műtét sikeres volt?

A műtétet követő második napon egy utóvérzés miatt szükség 
volt még egy rövid beavatkozásra, amikor egy vérömlenyt távolí-
tottam el a mellkasból. De ennél a műtétnél már láttuk, hogy az 
új tüdő nagyon szépen működik, ott már látszódott az esély arra, 
hogy ebből a mély gödörből kijussunk.

- Hogy van most a beteg, 2 héttel a műtét után? (Pünkösdhétfőn 
beszélgettünk a professzor úrral)

Jól van, már kommunikálni is lehet vele. A műtétet követő első héten 
még pozitívak voltak a koronavírus tesztjei, szerencsére azonban 
ezek fokozatosan negatívvá váltak, most már minden tesztje negatív 
és szervezete az új tüdő befogadására tud összpontosítani.

Hollósi-Györgyei Nóra

A Kilimandzsáró expedíció
2017-ben magyar és külföldi tüdőtranszplantáltakkal együtt  
részt vett a Kilimandzsáró expedíción, amelyen a sport szak-
mai kihívás mellett klinikai vizsgálatot is végeztek, hogy infor-
mációik legyenek arról, hogyan viselkedik az átültetett tüdő 
magassági körülmények között. A magyar csapat öt kísérővel 
és két tüdőátültetett fiatalemberrel – a 24 éves Balogh Kriszti-
án Péterrel és a 41 éves Garda Péterrel – jutott fel Afrika leg ma-
gasabb, 5895 méteres csúcsára. A túra két hétig tartott, ebből a 
Kilimandzsáró megmászása 8 napot vett igénybe. Lang György  
akkor úgy nyilatkozott: „Óriási bátorsággal készül a csapat az 
előttük álló újabb kihívásra. A transzplantáltak már egyszer 
far kasszemet néztek a halállal, halált megvető bátorsággal 
vállal ták a műtét kockázatát. Nem lehetnének velünk, ha nem 
kapták volna meg a szervátültetéssel egy új élet ajándékát. 
A mögöttük álló teljesítmény tükrében mindez bátorságból 
vállalt tett sorstársaikért."
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ÉLETMÓD

Hamvadó cigarettavég…
Szinte előttünk van a kép és fülünkben cseng Karády Katalin 

klasszikusa. Ma már szerencsére egyre kevesebb dalban és film-
ben találkozhatunk cigarettázó szereplőkkel, a dohányzás hát-
térbe szorításáért hosszú évek óta tesznek az egyes országok 
és a filmipar is. Bár a mai napig előfordul a külföldi filmekben, 
hogy egy-egy karakter dohányzik, egyre többen ismerik fel a je-
lentőségét annak, hogy ne tüntessék fel „menő”, pozitív dolog-
nak a dohányzást, mint szokást.  A US National Cancer Institute 
(USA Nemzetközi Rákkutató Intézet) 2008-as kutatása szerint, 
azoknál a nem dohányzó fiataloknál, akiknek kedvenc színészei, 
példaképei rendszeresen rágyújtanak, tizenhatszor nagyobb 
valószínűséggel alakul ki pozitív attitűd a füstölgéssel kapcso-
latban. És mint oly sok minden, a dohányzáshoz való attitűd is 
korán, kamaszkorig eldől, fontos tehát, hogy mit látnak a fiatalok.

Szív- és érrendszeri betegségek, 
légzőrendszeri- és tüdőbetegségek

Jelenleg évente ötmillió ember hal meg valamilyen dohányzás 
okozta megbetegedésben. Az Egészségügyi Világszervezet előrejel-
zései szerint 2025-2050 között előreláthatóan évi tízmillió ember hal 
majd meg dohányzás következtében, ha nem sikerül drasztikusan 
visszaszorítani a dohányzást a felnőttek leszokásának támogatá-
sával, illetve a fiatalok rászokásának megelőzésével. A már em lített 
példamutatás a filmvásznon keresztül persze önmagában nem 
elegendő. A társadalom, a felnövekvő generáció életmóddal kap-
csolatos oktatása és törvényi szabályozás kellenek többek között  
ahhoz, hogy az aktív, passzív dohányosok száma csökkenhessen. 

2020. május 20. óta tilos a mentolos cigaretta 
forgalmazása az Európai Unió országaiban

A szabályozás része az EU dohánytermékekre vonatkozó irány-
elvének, amelyet még 2014-ben fogadtak el. Az ízesített cigarettá-
kat és egyéb dohánytermékeket ugyan már 2016-ban betiltották, 
de a 3 százaléknál nagyobb piaci részesedésű termékek, mint a 
mentolos cigaretták, eddig haladékot kaptak. Az irányelv része az 
is, hogy a dohánytermékek csomagolásának immár 65 százalékát 
kell, hogy elfoglalják az egészségügyi figyelmeztetések, és a tagál-
lamok arról is rendelkezhetnek, hogy minden dohányterméket azo-
nos, egyszerű csomagolással lehessen csak forgalomba hozni.

Az Európai Bizottság adatai szerint az unió lakosságának 26 
százaléka dohányzik, és ez az arány 29 százalék a 15-24 éves kor-
csoportban. A dohányzás okozza a legtöbb idő előtti halálozást az 
Európai Unióban.

Magyarországon a kormány az uniós szabályoknál most is szi-
gorúbb rendelkezéseket alkotott. Nemcsak a mentolos cigaretta és 
cigarettadohány, de az ízesített elektronikus cigaretta és utántöltő 
folyadék sem forgalmazható a jövőben. A trafikokból eltűnnek az 
eddig nagyon keresett, sokféle ízesítést tartalmazó termékek, és 

már csak néhány termék-
típus – például a szivar, 
szivarka – ízesítése marad 
megengedett.

Megoldás az „e-cigi”? 

Egyre inkább úgy tűnik, 
hogy nem. Kutatók feltárták  
azokat a molekuláris mecha  -
nizmusokat, amelyek előidézik az elektromos cigaretta ér-, agy-  
és tüdőkárosító hatását. Azt találták, hogy az e-cigaretta  
annyira veszélyes és annyira hozzá lehet szokni, hogy fontolóra  
kell venni betiltását – hangsúlyozta Thomas Münzel profesz-
szor, a németországi Mainzi Egyetem Orvostudomány Központja 
kardio lógiai osztályának kutatója, a European Heart Journal című 
folyó iratban megjelent tanulmány vezetője. A professzor szerint 
különösen a fiatalokban kell tudatosítani az e-cigaretta veszélyeit, 
akik – úgy tűnik tévesen – egészséges alternatívaként kezdik el 
használatát. Mások a cigarettáról való leszokás részeként, fél-
megoldásaként használják az e-cigarettát.  Az Európai Légzőszervi 
Társaság szerint azonban kevés a bizonyíték, ami szerint az e-ciga-
retta valóban segítené a dohányzásról való leszokást. A szakmai 
szervezet szerint jelen pillanatban nem áll rendelkezésre elegendő 
adat, amely alapján egyértelműen ki lehetne jelenteni, hogy az elekt-
romos cigaretta hosszú távon valóban biztonságosabb alternatíva 
lehetne a hagyományos dohányzásról leszokók számára.

Dohányzásmentes, teljes élet
A legjobb nem rászokni és erre, illetve a leszokásra buzdítani 

szeretteinket is, hiszen a passzív dohányzásnak is káros követ-
kezményei vannak, szemirritációt, fejfájást, köhögést, orrtüneteket 
vált ki, és súlyos allergiás rohamokat okozhat a légúti allergiában 
szenvedőknél. Mérési adatok bizonyítják, hogy a krónikus passzív 
do hányzásnak való kitétel (rendszeres egy légtérben tartózkodás do-
hányzó személlyel) jelentősen csökkenti a nem dohányzóban a kis  
légutak működését, hosszú behatás után olyan mértékben, amely 
felér azzal, amit napi 10 cigarettát szívó dohányosoknál észlelnek.

Az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének (WHO) kezdeményezésére 1988 óta május 31. a Dohányzásmentes Vi-
lágnap. Az évről-évre megrendezésre kerülő programsorozat célja, hogy felhívja a figyelmet a dohányzás veszélyeire.

DOHÁNYZÁSMENTES VILÁGNAP

VAN SEGÍTSÉG!
2013 óta működik az Országos Do hányzás Leszokás Tá-
mo gató Mód szer tani Központ ál tal működtetett le szo-
kási te le fo nos szol   gáltatás. A call cen ter ben, mely az 
Or szá gos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézményben 
talál ható, spe ciálisan képzett szakemberek várják és  
segítik a motivált leszokni vágyókat több hívás ból álló 
telefonos ta nács a dás keretén be lül.

A call center ingyenes zöld száma: 06 80/442-044



17BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓXIV. évfolyam | 5. szám | 2020. június-július 

- Meséljen, kérem pályafutásáról!

Budapesten végeztem az orvosi egyetemen 1969-ben. Hat évig 
az egyetem Élettani Intézetében dolgoztam, részt vettem a kutató 
munkában és az oktatásban. Negyvenöt évvel ezelőtt jöttünk csa-
ládommal Budakalászra, az akkor megbetegedett dr. Gaál Sándor 
körzetét vettem át. Akkor még 24 órás készenléttel járt a munkám, 
hiszen csak évek múltán alakították ki a központi ügyeletet Pomá-
zon, ahol most is várják 17 óra és reggel 7, valamint ünnepnapo-
kon és hétvégén a budakalászi betegeket.

- Többször is költöznie kellett az évek alatt, mire az Egészség-
házban valóban komfortos környezetben fogadhatta a betegeket.

Igen, először még a régi rendelőt építették át, hogy a „négyszem-
közti” rendelés, az intimitás megvalósuljon az orvos-beteg találko-
zásban. Ekkor hónapokra átköltözünk a Pomázi úti iskolába. Aztán 
2012-ben a Faluházba költöztek a rendelések, amíg 2013-ban átad-
ták a most ismert színvonalas, igényes környezetet biztosító Egész-
ségházat. 7 évet tölthettem tehát a jelenlegi szép, új rendelőben.

- Még a nyugdíjba vonulása előtt izgalmas időszakot élt át a 
koronavírus-járvány kezelésében részt vállalva. Hogy élte meg 
azokat a hónapokat?

Az utolsó hónapok változását a járvány miatt kialakított megvál-
tozott rendelési forma jelentette, s számomra, a koromnál fogva, 
hogy személyesen nem találkozhattam a betegekkel. Telefo-
non kellett tanácsot adni, le hetőleg a problémáikat is megoldani.  

Hiányzott a betegek vizsgálata, de hiányzott nagyon önmagában 
a személyes kontaktus is. Amikor szinte egy pillantással felméri 
és értékeli az orvos a benyomását a belépő beteg állapotáról.

- Mik a tervei, mivel tölti majd a felszabadult idejét a jövőben?

Az eljövendő időben úgy gondolom több idő juthat családomra, az  
unokákra, valamint az eddig háttérbe szoruló érdeklődési terüle-
tek re: olvasás, zenehallgatás, kirándulás, kertészkedés, zongorázás.

Hollósi-Györgyei Nóra

BÚCSÚZIK A NYUGDÍJBA VONULÓ  
SULYOK ANDRÁS 

Dr. Sulyok András több mint 45 év helyi orvosi szolgálat után nyugdíjba  
vonul, június elseje óta már dr. Tóth-Domán Judit várja az 1. számú há-
ziorvosi körzet felnőtt betegeit. Praxisa utolsó hónapjai nem kis izgalom-
mal teltek, hiszen a koronavírus-járvány jócskán tartogatott nem várt és 
gyorsan megoldandó helyzeteket. Erről, az elmúlt évtizedekről és jövőbeni 
terveiről is kérdeztük.

INTERJÚ

A Sulyok András körzetében élők háziorvosi ellátását 2020. 
június 1-től dr. Tóth-Domán Judit biztosítja.

Dr. Tóth-Domán Judit rendelési ideje:

Hétfő  13.00 – 17.00
Kedd  07.00 – 11.00
Szerda   13.00 – 17.00
Csütörtök  07.00 – 11.00
Péntek páros héten 13.00 – 17.00
 páratlan héten 07.00 – 11.00 

Telefon: 06 26/343-364

Dr. Tóth-Domán Judit a Sze-
gedi Tu  do mány egyete men 
vég  zett 2006-ban. A szakmai 
gyakorlatok le töl tése után 
háziorvostanból szak  vizs-
gázott. Előbb Óbudán há -
zi    or  vos ként, majd a Budai 
Egészségközpontban dol go - 
zott, ahol szűrő vizsgá la tok-
ban és házior vo si pá ci en sek 
gondo zá sában vett részt. 
Idő közben megszerezte a 
foglal ko zás-egészségügyi 
szak vizsgát is. A vele készült interjút a Hír mon dó következő, 
augusztus ban megjelenő szá mában olvashatják.
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INTÉZMÉNYI HÍREK

Zöld ovi törekvéseink, programjaink az idei évben is gaz da-
gították a mindennapjainkat. Csatlakoztunk a „Klimanócskák” 
programhoz, amely kiemelten foglalkozik a fenntartható fejlődés 
megvalósulásával és környezettudatos viselkedési módok 
elsajátításával, amit folyamatosan beépítünk óvodásaink hétköz-
napjaiba: szelektívhulladék-gyűjtést, magaságyásainkban kerti 
munkát, élménygazdagító, tapasztalatszerző terepi sétákat, ki-
rán dulásokat, sóbarlangi látogatásokat szerveztünk. Madárbarát 
kertünkben kedvező feltételeket biztosítunk a fész kelésre, etetjük, 

itatjuk madarainkat. 
A lepkéket is becsa lo -
gat   juk cserjéink gon-
do  zásával és lágyszárú 
nö  vények ültetésével. 
Kar csitól, sisakos ka-
méleonunktól nem ré-
gi ben fájdalommal bú-
csúz tunk.

A következő nevelési 
évben is igyekszünk 
mi nél több zöld te vé-
keny séget szervezni, 
ezzel is hozzájárulva 
Földünk védel méhez.

Telepi Óvoda, Dóri néni

A kormány döntésének megfelelően május 25-én a Budakalá szi 
Nyitnikék Óvoda is megnyitotta kapuit. A veszélyhelyzet amíg még  
fennállt, addig a gyermekek, kollégák, családok védelme érde-
ké  ben a szakmai ajánlások figyelembevételével a korábbi óvin-
tézkedéseket megtartottuk. A kezdeti alacsony létszám nem nőtt  
számottevő mértékben és sok család csak délelőtt igényli a 
gyermekek óvodai felügyeletét, így a június 15-től megszokott nyári 
munkarend szerint, összevont csoportokkal várjuk a gyermekeket. 
Ez segíti a rugalmas munkabeosztást, hogy a mindig legyenek  

olyan kollégák, akik izoláltabbak és megbetegedés esetén át tudják 
venni a feladatokat, hogy ne legyen szükség intézménybezárásra. 

Ebben a rendkívüli évben a szokásostól eltérően feladatellátá-
si-helyeink külön-külön tartanak zárva 2-2 hetet: július 20. és 31. 
között a Pomázi úti székhelyünk, augusztus 3 és 14. között pedig a 
Szalonka utcai tagóvodánk. Ennek köszönhetően ebben az évben 
a hozzánk járó gyermekeknek nem kell ügyeletre a Telepi Óvodába 
menniük.

A tavaszi időszakra tervezett programjaink sajnos egytől-egyig 
elmaradtak, melyeket nincs lehetőségünk másik időpontban 
megrendezni, azonban az év lezárásához és a ballagó ovisaink 
búcsúztatásának megszervezésére a kollégák keresik a megoldási 
lehetőségeket. Grünvald Tímea,

intézményvezető

A Telepi Óvoda zöld hírei

Nyitnikék Ovi

Könyvajánló
TAMBURATANULMÁNYOK címmel a Pillangó Kiadó és a Ka-

lász Művészeti, Nevelési Alapítvány kötetet jelentetett meg a  
X. Jubileumi Országos Tamburás Találkozó kapcsán. A kötet 
kiadását támogatta az EMMI Csoóri Sándor Alap, a Kalász 
Művészeti Iskola, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népze-
ne Tanszéke, valamint a Bölcsészettudományi Kutatóközpont 
Néprajztudományi Intézete. A szép kivitelű, CD-ROM mellékletet 
is tartalmazó, 184 oldalas kiadványt Eredics Gábor, iskolánk 
alapító igazgatója, Juhász Katalin és Szabó Zoltán szerkesztette. 

„A tambura a hangszercsaládok és kultúrák egymást gazdagító 
talál kozá sának példaértékű megnyil vá nu lása. E kötet legfőbb célja 
a tam  burával kapcsolatos, lappangó kutatások ered ményeinek 
megismer hetővé tétele az isme retter jesztés, a közművelődés és 
az oktatás szol gá latára.

A kötet szerzőinek sora nem csak a nemzedékek közötti együtt
műkö dést, de másmás kérdéskör és né ző pont kidol go  zá sával a 

témagaz  dag  ságot is biztosítja. Így tiszte legni tudunk Vujicsics 
Tihamér élet  műve előtt, megismerhetjük a tambu ra sa  mica sze
repét, a magyar tambu rás ha gyo mányokat, Mohács ze ne ka rait   
és zenészeit, a híres Boczán család hangszereit, de a brács  tam -
bura akkord fűzéseit is. Majd betekinthe tünk a megpen dí tett hang 
fizikájának filo zó fiai mély sé geibe, a Vujicsics Együttes egyegy 
népzenei feldol go zá sának egyedi értékeibe, Bartók Béla bá náti 
gyűjtésének hihe tet len tit
kai ba, a fonográfhengereken 
hallható adat közlői játék 
trükkös meg ol dásaiba, vagy  
éppen egy rész le tes zenei 
elemzés révén rá cso dál koz-
hatunk a basszprím „har-
mad szólam” mikro koz mo-
szára.”

A kiadvány bemutatóját 
a későbbiekben szervezzük 
meg, addig is megtekinthető 
a Zeneiskolában.

Zeneiskolai hírek
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A Prolan Elektronikai 
Gyár Kft. Budakalász 
Város Ön kor mány  za-
tának közve tí té sé vel 
10 darab nagy telje-
sítményű számí tó  gé-
pet és monitort aján-
lott fel a Kalász Suli  
Általános Iskola ré-
szé re.

A gépek átadásán Végh Attila intézményvezető kö szönetét 
fejezte ki a cég munkatársainak, és el mond ta, hogy az új gépek 
nagy ban hozzájárulnak majd az informatika és idegennyelv- 
tantárgyak korszerű oktatásához.

A nap másik örömteli ese-
ménye az volt, hogy szülői 
közvetítéssel a Nokia cég-
től 5 darab notebook is 
érke zett iskolánkba. Ezek a 
készülékek a digitális tan-
rend idején diák  jaink nak  
nyújtottak se  gítséget a ta -
nulásban, a későb biekben  
pedig taná ra ink munká já-
ban lesznek nélkülöz he tet-
lenek a tanórá kon.

Hálás köszönet a 
támogatóknak!

Kalász Suli 
Általános Iskola

JELENTŐS INFORMATIKAI FEJLESZTÉS

Tanév vége a Kalász Suliban

Helga, a hóangyal története
Már az előző években is több neves pályá-
za ton értek el sikereket írásaikkal iskolánk 
diákjai, és szerencsére az idén sem volt ez 
másként.

Károly Virág, 6.a osztályos tanulónk „Az év 
diák írója” 2019. évi pályázatára nyújtotta be 
írását, amelyet az Irodalmi Rádió írt ki vers és 
próza kategóriában a 6–18 éves korosztály 
tehetséges ta nulóinak felkutatására. Az iro dal mi pályá   zatra szép 
számmal érkeztek pálya mű vek az ország számos kisebb és na-
gyobb településéről.

Nagy örömünkre, a szerkesztőség döntése alapján korosztályá ban 
(általános iskola, felső tagozat) Virágnak ítélték az I. helyezést, így ő 
kapta „Az év diák írója – 2019” címet, és ezzel együtt írása megjelent 
egy antológiában is, melybe az egész ország területéről érkezett 
alkotásokat válogattak. 

Sajnos a járvány miatt a Miskolci Egyetemen tartandó díjátadó 
ünnepség elmaradt, így csak csomagban vehette át Virág az elis-
merő oklevelet és a díjjal járó jutalmat.

Virág nagyon sokat dolgozott, tett azért, hogy egy ilyen irodalmi 
pályázaton méltó módon vegyen részt. Szívből gratulálunk sikeréhez!
Köszönjük neki, családjának és felké szí tő tanárának, Séra Andre-
ának ezt a kimagasló eredményt!

Zrínyi Ilona 
Matematikaverseny
Lovas Zsuzsanna 3.c osztályos tanuló a Zrínyi 
Ilona Matematikaverseny Észak-Pest megyei 
fordulóján 15. helyezést ért el. Gratulálunk!

NyelvÉsz verseny
Az alsó tagozaton minden évben meg hir det - 
  jük a NyelvÉsz versenyt, ahol a ta  nulók izgal-
mas nyelvi fejtörőket, kreatív nyelvi játé kokat 
próbálhatnak ki, rácsodálkozhatnak a ma gyar 
nyelv szép ségére. Nagyon fon tos nak tartjuk, 
hogy ezzel is ápoljuk nyelvi hagyományainkat. 
A tantermen kívüli oktatás miatt az or szágos internetes NyelvÉsz 
versenyen minden megyei versenyre tovább jutó diák részt vehetett.
A 2019/2020-as tanévben Prait Róza 4. a osztályos tanulónk a 
megyei és or szá  gos feladatokat maximális pont szám  mal tel je-
sítette. A szép eredményekhez szívből gratu lá lunk Rózának és 
tanítójának, M.Tóth Éva néninek!

SULI-HÓD Országos Levelező Verseny
A hódmezővásárhelyi 
SULI-HÓD Bt. által szer-
vezett országos levele ző 
tanulmányi verse nyen  
Szabó Szilárd 3. a osz-
tályos tanu  ló magyar  
iro da lom tan tárgy ból 3.  
helyezést ért el, Mészáros 
Magor 3. a osz tályos 
tanuló ma te matika tantárgyból 4. lett. Gratulálunk nekik és fel ké-
szítő tanáraiknak, Nógrádi Anikó né ni  nek és Emmer Edit néninek a 
szép ered mény hez!

Mozaik Országos 
Német Levelező Verseny
Hegyi Bálint 5.b osztályos ta nu lónk a 
„Mozaik országos levelezős versenyen” 
német nyelvből 1. helyezést ért el.
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- Meddig lehetett pályázni? Népszerűek voltak a sportpályáza-
tok? Sok pályázat érkezett?

2020 április 6. volt a beküldés határideje. Sajnos évek óta nem 
pályázat útján kerültek kiosztásra a sportcélú támogatások, 
talán ezért is érkezett a vártnál kevesebb pályázat idén.

- Változott a pályázati struktúra a korábbi évek gyakorlatához 
képest?

Fontosnak tartjuk, hogy minél több embernek legyen lehetősége 
rendszeres testmozgásra, szabadidős sportevékenységre. A ta-
valyi támogatások több mint 65 százaléka (17 millió forint) az 
élsport támogatására fordítódott. E helyett idén főként olyan 
területekre szerettünk volna pénzt szánni, amelyek a szélesebb 
közösség érdekeit szolgálják, ezért a közösségi sportok támo-
gatására helyeztük a hangsúlyt. Új elemként szerepel, hogy 
iskoláknak és óvodáknak, valamint szabadidős programok meg-
tartására is írtunk ki pályázatot.

- Az egyik témakör az óvodai testnevelés és játékos sporttevé-
kenység támogatása volt.

Ez pontosan mit jelent? Milyen jellegű pályázatok érkeztek? 
Sok szülő kevesli az irányított mozgásformák mennyiségét az 
óvodákban. (Átlagosan heti egyszer van a csoportoknak „torna-
órája” tornateremben.) Ezen most esetleg változtatni lehet?

Az, hogy a gyermekeknek hány tornaórája van, szakmai kérdés, 
ebben a pedagógusokra hagyatkozunk. Ugyanakkor tudjuk, hogy 
az ő lehetőségeik is kötöttek. Éppen ezért is a pályázat egyik 
célja kifejezetten a sportfoglalkozások és mozgásfejlesztő fog-
lalkozások megvalósításához szükséges eszközök beszerzésé-
nek támogatása volt, a másik pedig az, hogy az intézményeknek 
az alapköltségvetésükön felül is legyen mozgásterük egyéb 

sportprogramok megvalósítására. Innentől az intézményeken 
múlott, mire adnak be pályázatot, véleményük szerint hol tudunk 
legjobban segíteni nekik. A Telepi Óvoda például a nyárvégi tá-
borának megszervezéséhez kért kiegészítést, a Nyitnikék Óvoda 
pedig egy speciális fejlesztőterápia eszközeinek beszerzésére 
pályázott. Ez a Pomázi úti és a Szalonka utcai épületben évente 
15-20 sajátos nevelési igényű óvodás fejlesztését teszi lehetővé.

- Az iskolásokra vonatkozó kiírás az előbbi mellett kiegészült 
a szabadidősport szervezett formáinak, programjainak támo-
gatásával az egészséges életmód kialakításáért, az egészség 
megőrzéséért, az ifjúság életesélyeinek javításával. Azt tudjuk, 
hogy a tornatermek mindkét budakalászi iskolában elbírnák a 
fejlesztést, a Patakpart Általános Iskola megépülése pedig – 
amelybe nagy tornatermet terveztek – éppen ezért is még várat 
magára. Nem élnek elég egészségesen iskolásaink?

Az egészséges életmód egy igen komplex kérdéskör, aminek 
csupán egyik eleme a testmozgás. Ami biztos, hogy van még 
mit fejlődnünk e téren. A mindennapos testnevelésóra beveze-
tése jó irány – más kérdés, hogy erre sok helyen nincs meg a 
kellő infrastruktúra, így ennek megszervezése nagy feladat elé 
állította az intézményeket. A pályázatot ezért direkt úgy írtuk ki, 
hogy ott segítsünk az iskoláknak, ahol nekik erre a legnagyobb 
szükségük van. Erre a kiírásra a Kalász Sulitól érkezett pályázat, 
ők a Telepi Óvodához hasonlóan a táboruk megtartásához kér-
tek támogatást. A beszerzett játékszerek hosszabb távon is a 
gyerekek mozgását szolgálják majd.

- Budakalászi székhelyű és telephelyű sportegyesületek műkö-
désének elősegítésére, a sportolni vágyók – különös tekintet-
tel az utánpótláskorúak – rendszeres sporttevékenységének 
támogatása és a tevékenységi feltételek javítása volt a harma-
dik terület. Budakalászon igen népszerűek a sportegyesületek. 
Számukra mit jelenthet a pályázat? Milyen mértékű forrásbevo-
násra adhat lehetőséget?

Azt tartottuk szem előtt, hogy azok az egyesületek részesül-
jenek támogatásban, amelyek közösségi sportot űznek, és 
célcsoportjuk is kifejezetten a budakalászi lakosság. Idén 
úgy döntöttünk, hogy működési kiadásokra nagyon korlá-
tozott mértékben adunk támogatást, szeretnénk ugyanis 
olyan irányba elmozdulni, hogy az egyesületek a saját lá-
bukon álljanak, maga a pályázat pedig konkrétan a sport-
tevékenységeket támogatására szolgáljon, mint például az 
eszközök beszerzése, a programok (edzőtáborok, versenyek) 
szervezése, illetve több esetben TAO-pályázatok önrészéhez 

A Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága sporttevékenységek támo-
gatására összesen húsz millió forintos keretösszeggel négy különböző pályázatot 
írt ki az idei évben. A pályázati időszak lezárulását követően Rácz Miklós bizottsági 
taggal beszélgettünk. 

LEZÁRULTAK AZ IDEI SPORTPÁLYÁZATOK
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BMSE foci hírek

Nagy öröm volt számunkra, amikor megtudtuk, hogy a megfelelő 
óvintézkedések betartása mellett (lázmérés, fertőtlenítés, szülői 
engedély) újra lehet edzéseket tartani a gyerekeknek. Öröm volt 
látni, hogy a srácok milyen lendülettel vetették bele magukat a 
sportba. Nagyon hiányzott már nekik a mozgás: a pálya han gya-
bollyá változott.

Közel százhatvan sportolója van a klubnak, mind igazolt játé-
kosok. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ilyen népszerű a 
futball Budakalászon. Mindkét füves pálya ragyogóan néz ki, 
hiszen a kényszerszünetben is folyamatosan ápoltuk, gondoztuk 
őket. A rendre, a tisztaságra nemcsak mi ügyelünk, hanem a 
gyerekek is. Budakalász számára is öröm, hogy sok egészséges 
embert nevelünk. A vezetőség sokat tesz azért, hogy fejlődjön, 
szépüljön létesítményünk.

Folytatjuk a munkát, szeretnénk TAO-támogatás igénybevételé-
vel új öltözőket és egy szép klubházat biztosítani sportolóinknak. 
Nagyon várjuk, hogy végre ismét lehessen mérkőzéseket 
játszani, és hogy elinduljon a bajnokság. A százéves évfordulót is 
szeretnénk méltón megünnepelni, ha már nem lesznek indokoltak 
az óvintézkedésnek. 

Köszönet a szülőknek, hogy ebben a nehéz helyzetben is sok  
segítséget nyújtottak klubunknak!  Továbbra is kérjük a buda-
ka lásziak támogatását egyesületünk számára, ha nem is pénz-
összeggel, de egy kis biztatással: szeretettel várunk minden 
kalászi ovist, sulist, lépjenek be egyesületünkbe! Az egészség 
egyik fő kritériuma a mozgás és a sport, mi pedig saját fiaink, 
saját gyerekeink jövőjét alapozzuk meg.

Sárosi Tibor
elnök

Mozgalmas időszak van a buda-
kalászi kézilabdacsapat előtt és 
után. Hamarosan új élet kezdődik 
az együttesnél. A célok talán a ko-
rábbiaknál is komolyabbak, ame-
lyekhez az is szükséges, hogy új 
alapokra helyezzük a klub műkö-
dését.

A Magyar Kézilabda Szövetség döntésének hála, a Budakalász a 
következő bajnokságban is a legmagasabb osztályban szerepel 
majd. A cél, hogy jövő tavasszal ne legyenek kiesési gondjai a 
csapatnak. Ennek érdekében az egyesület új vezetése megho-
zott néhány személyi döntést, amelyek azt a célt szolgálják, hogy 

egy átfogó koncepció alapján folyjon a munka az klubnál. A játé-
koskeretet érintő döntések közül némelyik még folyamatban van, 
de az már bizonyos, hogy szakmai igazgatóként Gúnya Péter, 
a felnőtt csapat vezetőedzőjeként pedig egy igazi nagyágyú, 
Csoknyai István érkezik Kalászra. A korábbi 170-szeres váloga-
tott játékos a korábbi években Balatonfüreden, illetve szövetségi 
kapitányként dolgozott, és minden vágya, hogy a Duna partján 
is olyan sikeres éveket töltsön, mint tette korábban a Balaton 
mellett.

A felnőtt csapat stabil elsőosztályú pozíciója mellet egy masszív, 
eredményes utánpótlásbázis kialakítása a terv, no és persze az, 
hogy a kalásziak még inkább sajátjuknak érezzék mind az egye-
sületet, mind a csapatot.

Nagyágyú érkezett a kézisekhez

járultunk hozzá. A 4 érvényesen beérkező pályázatra összesen 
9 169 500 forint támogatást osztottunk ki. Bízunk benne, hogy  
hatékony lesz ez a modell, szeretnénk jó együttműködést ápolni 
a helyi egyesületekkel.

- Budakalász területén, helyi lakosok számára ingyenes sza-
badidős sportrendezvények megszervezésének támogatása a 
negyedik terület. Őszi és tavaszi tófutások, Tour de Kalász, ami 
elsőre eszembe jut. Ezek mellett az események mellett elfér 
még más is?

Az a véleményünk, hogy igen, egy több mint tízezres községben biz-
tosan van még nyitott lehetőség. Ebben a kategóriában egyébként 
egy pályázat érkezett – egy asztalitenisz bajnokság megtartására 
–, bízom benne, hogy szép számmal lesznek majd érdeklődők.

- Hogyan alakult akkor a 20 milliós pályázati keretösszeg elosz-
lása az összes pályázat elbírálását követően?

- Az egyesületek esetében 4 érvényesen beérkező pályázatra ösz-

szesen 9 169 500 forint támogatást osztottunk ki. Bízunk benne, 
hogy hatékony lesz ez a modell, szeretnénk jó együttműködést 
ápolni a helyi egyesületekkel. Az intézmények közül a Telepi 
Óvoda, Nyitnikék Óvoda és a Kalász Suli adott be pályázatot, 
ezek együtt 1 855 000 forintot nyertek, az ingyenes szabadidős 
sportevékenységre pedig 700 000 forintot osztottunk ki.

- Ezekből a számokból nem jön ki a 20 millió forint…

- Valóban nem, 8 275 500 millió forint nem került kiosztásra. 
Ennek két oka is van. Egyfelől az új pályázati struktúra, amely 
a korábbiakhoz képest az egyensúlyra törekvés jegyében más 
területekre fókuszál, másfelől a keretösszeg megállapításakor a 
koronavírus elleni védekezéssel sem számoltunk. Azt reméljük, 
hogy a következő években egyre nagyobb számban érkeznek a 
kiírásnak megfelelő pályázatok, és egyre többen jutnak ezáltal 
sportolási lehetőséghez Budakalászon.

Horogszegi Erika
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Helyszíni bejárás az Omszk parkban
Május 21-én csütörtökön helyszíni bejárást tartottak Czinke Zsu-
zsanna, Váli István, Kóder György, Tolonics István, Rácz Miklós és 
Gazda Géza képviselők, a kutyás munkacsoport részéről Horváth 
Emese, Ormándlaki Balázs, valamint a hivatal Környezetvédelmi és 
Rendészeti Iroda vezetője, Ferenczyné Fetter Beatrix, hogy meg-
vizsgálják a lehetőségeit annak, milyen területen lehetne lehetővé 
tenni a kutyák pórázzal való sétáltatását az Omszk parkban. A lehe-
tőségek közül szóba került a kutyák beengedése a park teljes terü-
letére, de vizsgálták azt a felvetést is, amely szerint a parknak csak 
egy részében lenne lehetséges a kutyasétáltatás pórázon. Utóbbi 
lehetőség mind a februári fórumon, mind a helyszíni bejáráson 
többek tetszését elnyerte, hiszen a park már jelenleg is számtalan 
funkciót biztosít az oda látogatóknak, különösen a Kahl am Main 
sétány már most is gyakran zsúfolt a játszótérre vagy a bevásárló-
központba igyekvő, sétáló és bicikliző emberektől.

Rendelet-tervezet
A tervek szerint az Omszk parkba a Kahl am Main sétány kivé-
telével mehetnének be pórázon sétáltatva a kutyákat a gazdik.  
A park József Attila úti oldalánál lenne kijelölve egy lejárat, ahol 
szintén pórázzal a vízhez is lemehetnének, hogy a kutyák felfris-
sítsék magukat. A helyszíni bejárás alkalmával Czinke Zsuzsanna 
képviselő meg is ragadta az alkalmat és megkérdezte az éppen ott 
napozókat, hogy mit szólnának, ha ezen a kis szakaszon a kutyák a 
vízhez mehetnének. A hölgyek és urak azt mondták, nem zavarná 
őket, de örülnének, ha az emberek is megmártózhatnának a tó vizé-
ben. Sajnos ez nem lehetséges továbbra sem, de a kutyák és a ku-
tyások minden bizonnyal örülnének, ha ezentúl nemcsak a parkba, 
hanem a vízhez is lemehetnének. A balesetveszélyes helyzetek 
elkerülésére (pl. a kutya túl közel úszna a wakeboardozókhoz vagy 
egy másik helyen futna ki a vízből) a póráz használatával lenne 
lehetséges a kutyák vízhez engedése is. Nem lenne lehetséges 
azonban a kutyával pórázon sem rálépni a Kahl am Main sétányra, 
a rekortán pályára és a rekortán pálya és tó közötti területre, a ját-
szótérre, illetve a felnőtt fitness park területére. A bevásárlóköz-
pontot és a 204-es buszmegállót kutyával a gátról lehetne elérni, az 
önkormányzat vállalja a kitaposott útvonal rendbetételét.

A május 21-i helyszíni bejárás kapcsán megkerestük Tolonics Ist-
vánt, hogy mint a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizott-

ság egyik tagja és mint a bejáráson részt vevő képviselő ossza 
meg az olvasókkal, mit gondol, milyen formában lenne lehetséges 
az Omszk parkot vagy annak egy részét megnyitni a pórázzal ku-
tyát sétáltatók előtt, és hogy milyen egyéb infrastruktúra-fejlesztést 
javasolna ő, amely a kutyások lehetőségeit bővítené a városban. A 
kérdésre lapzártánkig nem érkezett válasz. 

A parkban a kutyások beengedése kapcsán az alábbi infrastruk-
túra-fejlesztések merültek fel: 

• kutyás hulladékgyűjtők a park bejárataihoz,
• a szabályok betartására aktivizáló táblák kihelyezése (póráz hasz-
nálata, kutyagumi felszedése, a rendeletben tiltott területek elkerü-
lése, „feltartott kéz szabály” ha valaki felteszi az egyik kezét (mert ő 
maga vagy pl. gyermeke tart a kutyától), erre a jelzésre elvárt a gazditól,  
hogy megfogja kutyáját).

További infrastruktúra-fejlesztések
Az egyéb kutyás infrastruktúra kapcsán felmerült, hogy további, 
kutyák sétáltatására szolgáló helyet jelöljön ki az önkormányzat, 
ami szintén régi igény a településen. Szó esett a Béke sétány kí-
nálta lehetőségekről és a Kolónia üresen álló területéről. A Kolónia 
jelenleg murvás terület, de fejlesztéssel kutya- és gazdibarát kiala-
kítása is lehetséges. A Béke sétány környékén lakó nem kutyások 
korábban már kifejezték aggodalmaikat azzal kapcsolatban, hogy 
ott kutyasétáltatásra kijelölt hely legyen. Ugyanakkor a Béke sétány  
kutyásainak közössége régóta küzd azért, hogy legyen egy futtató 
a sétány kihasználatlan részén. Érdemes újra párbeszédet kezde-
ményezni a kérdésről, hiszen sokszor csak információhiány áll egy-
egy kétkedő, elutasító vélemény mögött. 

A következő hetek menetrendje
Továbbra is várjuk minden érdeklődő véleményét, javaslatait a  
kutya@budakalasz.hu e-mail-címen. A kutyás munkacsoport már 
benyújtotta jogi véleményezésre a rendelettervezetet, melyet először 
a bizottságok, majd a veszélyhelyzet utáni első, június 24-i képvise-
lő-testületi ülésen megtárgyalnak. A budakalasz.hu/kutya tematikus 
oldalon továbbra is közzéteszünk minden információt, hogy a lako-
sok számára megismerhetők legyenek az aktualitások és a döntési 
folyamat lépései. Az ebösszeírás korábbi, június 30-i határidejét az 
év végéig meghosszabbítjuk, és megteremtjük a feltételeit az online 
ebösszeírásnak, hogy az adatok lejelentése és későbbi módosítása 
a lakosság számára minél kényelmesebb legyen. 

A februári Beszéljük meg! kutyás lakossági fórumot 
követően a munkacsoport az ott elhangzottakat, va-
lamint a lakossági vélemények minél szélesebb körű 
becsatornázására létrehozott kutya@budakalasz.hu 
e-mail címre érkező javaslatokat is figyelembe véve 
folytatta a rendelet-előkészítő munkát és a javaslatté-
telt többek között új kutyás hulladékgyűjtők, illetve az 
új szabályokat hirdető táblák kihelyezéséről. Bár a veszélyhelyzet hónapjaiban máshol voltak a hangsúlyok, és 
a Polgármesteri Hivatal erőforrásait lekötötte a járvány elleni helyi védekezés, a munka folytatódik. 

CÉLEGYENESBEN AZ ÚJ  
KUTYÁS SZABÁLYOZÁS
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MEGÚJULNAK A BUDAKALÁSZI ELISMERÉSEK

Egyszerűsödik a jelölés 
egy átszervezett struktúrában

Budakalászon 1995. óta minden évben számos kategóriában 
kitüntetjük az arra érdemeseket az élet számos szakterületén. 
2020-tól sem lesz ez másként, ám a pandémia alatt csupán 
jelöléseket fogadhatott az Önkormányzat. A szokásosan meg-
tartandó díjátadók időpontjait ebben a rendkívüli évben újra-
szerveztük. Az idei, díjankénti jelölési időszakokat és átadási 
időpontokat a polgármester javaslata alapján a Képviselő-tes-
tület elfogadta. 

A jelölések 2020 nyarától már on-line is megtehetők a budaka-
lasz.hu honlap Városi díjak menüpontjából. Néhány tevékenységi 
terület – korábbi külön kategória – nagyobb, ezáltal nívósabb 
díjak jelölési lehetőségei közé került. Idén először a „Budakalászi 
Polgárok Egészségéért” díj kerül átadásra a Semmelweis-napon, 
július első napján a Faluházban. Az eddig beérkezett jelöléseket 
feldolgoztuk és az adatkezelési szabályzatnak megfelelően 
tároljuk. 

Az elfogadott Városi díjakkal 
kapcsolatos rendeletmódosítás részletei 
és a jelölési határidők 

A rendeletmódosítás a jelenlegi különleges helyzetben lehetőséget 
ad arra, hogy a díjak az eredeti rendeletben meghatározottaktól 
eltérő időpontban kerülhessenek átadásra. Számos visszajelzést 
figyelembe véve a „Budakalász Díszpolgára” és a „Budakalászért 
Emlékérem” díjakat ezentúl minden évben október 23-án ad majd 
át Budakalász polgármestere. A „Kalászi Pajzs Érdemérem” áta-
dására a jövőben minden év április 24-én, Szent György napján 
kerül sor.

Az új struktúra célja, hogy a városi díjak rangos, kiemelkedő 
köz életi, kulturális, szakmai és sportteljesítmény elismerését 
je lentsék. A korábban önállóan adományozható „Budakalász 
Sport jáért Díj” és a „Budakalász Kultúrájáért Díj” a „Budakalász 
Város Díszpolgára”, valamint a „Budakalászért Emlékérem” 
elismerésekbe épül be. A „Budakalász Kiváló Pedagógusa” díj 
jelölési kerete kiegészül a bölcsődei gondozásban szerepet 
vállaló kisgyermeknevelőkkel és bölcsődei dajkákkal. Emellett 
megmarad a közoktatásban nyújtott kiváló teljesítményt elis-
me rő, az egykori legendás kalászi pedagógusról elnevezett „dr. 
Milosevits Péterné Budakalász Közoktatásáért” díj. Mindkét 
elis merést 2020-ban augusztus 31-én adja át a polgármester. 
A „Jó tanuló, jó sportoló díj” odaítélése alapvetően az oktatási 
intézmények kompetenciája lesz, így ezt a jogkört a város a 
budakalászi iskolákhoz delegálja, tehát a döntés a Képviselő-
tes tülettől az iskolaigazgatókhoz és a tanári karokhoz kerül. A 
hagyománynak megfelelően e rangos, diákoknak ítélhető elis-
merést továbbra is személyesen a polgármester adja át, a díjak 
és díjátadók költségeit továbbra is az Önkormányzat viseli. 

A javaslatokat 2020-ban a „Budakalász Díszpolgára”, illetve a 
„Budakalászért Emlékérem” esetében szeptember 10. napjáig, 
a „Budakalász Kiváló Pedagógusa” és a „dr. Milosevits Péterné 
Budakalász Közoktatásáért” díj javaslatait július 31. napjáig lehet 
elektronikusan (info@budakalasz,hu) vagy postai úton eljuttatni 
a Budakalászi Polgármesteri Hivatal (2011 Budakalász, Petőfi tér 
1.) ügyfélszolgálatára. 2020. évben a Képviselő-testület döntését 
a „Budakalász Kiváló Pedagógusa”, valamint a „dr. Milosevits 
Pé terné Budakalász Közoktatásáért” díjjakkal kapcsolatban au-
gusztus hónapban hozza meg, a „Budakalász Díszpolgára”, és  
„Budakalászért Emlékérem” díjak vonatkozásában pedig a 
szeptemberi ülésén dönt. 

VZ

VÁROSI DÍJAK
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Akik a megváltozott külső körülményekhez nehezen alkalmaz-
kodtak, számukra nem volt zökkenőmentes a hirtelen váltás. Sok 
párkapcsolatot és családot megviselt, egymás ellen fordított a 
munkahelyek elvesztése, a tétlenség, a bezártság. A külön töltött 
idők száma szinte teljesen nullára csökkent.  A hétköznapi problé-
mákat már nem lehetett elkerülni, munkába fojtani. Családtagok, 
férfiak és nők álltak szemtől-szemben egymással, és akarva-aka-
ratlanul bevallották, régóta nincs közös téma. Nem tudtak miről 
beszélgetni, nem kíváncsiak egymásra, kerülik egymás társasá-
gát. Volt, ahol kiderült a hűtlenség, máshol a válás napi téma lett.

Kínában, miután feloldották a karantént, a helyi lap (Supchina) 
beszámolója szerint a válások száma ugrásszerűen megnőtt. Volt 
olyan hónap, amikor több mint 300-an adták be a válókeresetet. A 
brit ügyvédek is a válások megugrására számítanak. Mi sem ma-
radtunk le, ugyanis a párkapcsolati konfliktusok, családon belüli  
bántalmazások száma jelentősen megnövekedett. Elsősorban azok  
a házasságok szakadhatnak szét, ahol eleve problémák voltak.

Egyre többet hallani, olvasni arról, hogy volt a vírus előtti, és 
most van a vírus utáni időszak. Az utóbbi fő kérdése, hogyan 
értékeljük az eddigi élményeinket, milyen következtetéseket tu-
dunk levonni, és ezeket hogyan hasznosítjuk?

A vírus miatti teljes elszigetelődés ugyan véget ért, de a szo-
rongás, a félelem, a bizonytalanság nyomait sokan még mindig 
magukban hordozzák. Kevésbé türelmesek, elég egy negatív szó, 
egy apró figyelmetlenség. A forgalomban is tapasztalni lehet, 
hogy sokan türelmetlenek, kapkodnak, nem figyelnek egymásra. 
Nehezen találják önmagukat, és olyan, mintha az elmúlt hónapok 
lemaradását szeretnék behozni néhány óra alatt.

Az épületekben, de még az utcákon is maszkban járkáló embe-
rekkel találkozunk. Akadnak, akik „nevetnek az egészen”, mások 
továbbra is fontosnak tartják az elővigyázatosságot. Ahol króni-
kus betegek vannak, vagy gyengébb az immunrendszerük, hajla-
mosabbak a megbetegedésre, ott érthető, hogy fokozottabban 
figyelnek önmagukra és egymásra a családtagok.

A vírushelyzet ideje alatt valaki azt mondta, hogy a karantén a ba-
rátságokat is próbára teszi. Ő most tapasztalta meg először, hogy 
akiről azt gondolta volna, hogy a legjobb barátja, szükség idején az 
elsők között fordult el tőle. Megtapasztalta, hogy az élet az egyik 
oldalon elvesz, a másikon kárpótol. Új kapcsolatai, új élményei szü-
lettek, melyek tartalmasabbak, és lehet, hogy egy életre szólóak.

Volt, ahol az összezártság „jókor érkezett”. Sok házaspár me-
sélt arról, hogy végre „büntetlenül” kiléphettek a mókuskerékből. 
Lenyugodtak, lazítottak, és közelebb kerültek egymáshoz. Az 
unalomra ítélt hétköznapokon összedugták a fejüket és kitalál-
ták, mit csináljanak. Az egyik családnál a nap fénypontja a közös 
étkezések voltak, ahol mindig bedobtak valami új, szokatlan 

témát, és arról beszélgettek. Ezt a szokásukat most is tartják, a 
hétvégekre korlátozva.

Közben a higiénia új értelmet nyert. Talán azok számára is fon-
tos lett, akiknek eddig nem jelentett gondot az, ha társaságban 
vagy az utcán elsétálva mások mellett, beleköhögtek a levegőbe. 
A kézmosási technikánkat tökéletesre fejlesztettük, és megta-
nultuk, hogyan kell szájmaszkot hordani.

Megértettük, hogy jobban kell vigyáznunk, figyelnünk egy-
más ra. Szüleink, gyermekeink, családtagjaink, szeretteink, bará-
taink közelségének, egyszerű kis érintésének felbecsülhetetlen 
értéke lett. Mára az ölelések, kézfogások tartalmasabbak lettek 
és van, hogy hosszabbra sikerülnek.

90 nap alatt azt is átélhettük, hogy milyen felemelő érzés adni 
és önzetlenül segíteni egymásnak.

Bevezetésre került az online oktatás. A szülők idejük nagy ré-
szét otthon töltötték, sok családban együtt tanultak a kisdiákok-
kal. Mivel véget ért, nem mindegy, hogy a hirtelen szabadsággal 
mit kezdenek a lurkók. Vigyázzunk, figyeljünk rájuk most jobban.

Aranyos Zsolt, a Dunakanyari Család- és
Gyermekjóléti Intézmény mediátora

Erre azért nem számítottunk. A természetnek ezt az 
oldalát nem vettük számításba. Pedig valahol mélyen 
tudtuk, hogy sokáig nem zsákmányolhatjuk ki a termé-
szetet, önmagunkat és egymást. Ráadásul a második 
világháború óta ilyen kollektív nyomásnak sem voltunk 
kitéve, mint most, az elmúlt 3 hónap alatt.

VALAMI ÚJ TÖRTÉNT, TÖRTÉNIK VELÜNK

Ha úgy érzi, hogy segítségre van szüksége vagy környezeté-
ben tapasztalja, hogy másoknak lenne szüksége segítségre, 
vegye fel a kapcsolatot a Dunakanyari Család- és Gyermek-
jóléti Intézménnyel.

Az intézmény az alábbi, díjtalanul igénybe vehető 
szolgáltatásokkal fogadja ügyfeleit:
• pszichológiai tanácsadás
• családterápia
• párkapcsolati és családi konfliktusok kezelése (mediáció)
• jogi tanácsadás
• fejlesztőpedagógus

Elérhetőségek: Dunakanyari  Család- és Gyermekjóléti 
Intézmény, Budakalász, Budai út 31., Tel.: 06 20/291-0728
Nyitva: hétfőtől-péntekig: 8.00-16.00-ig. 

www.dunakanyari.hu | facebook.com/dunakanyari 

Munkaidőn kívül (16 és 8 óra között, illetve hétvégén és ün-
nepnapokon) krízis esetére a készenléti ügyeleti számunk: 
+36 20 364 0827.
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Családi vállalkozásként 2016 májusában a Papp házaspár tele-
pítette a levendulamezőt. A két hektáros területen az ültetés, a 
növények gondozása és a szüretelés kézi munkával történik. A 
föld megművelését és a növények gondozását teljesen vegyszer-
mentesen végzik. Már az első évben lilába borult a Nagy-Kevély 
előtt elterülő domboldal, a következő években pedig egyre illato-
sabb virágzás következett. A levendulák várható virágzása ide-
jén (június-július környékén), „Szedd magad!” lehetőség várja az 
érdeklődőket, a csodás látvány pedig fotózási helyszínül szolgál 
a házasuló pároknak és fotósoknak. 

Az alábbi képekkel a Kevélyhegyi levendulamezőre invitáljuk Önt.

Bár a levendula nem őshonos növény Magyarországon, már az 1700-as években megjelent hazánkban, s az 
utóbbi években egyre több helyen találkozhatunk az illatos lila virággal a kertekben, közterületeken is. Nem-
hogy Franciaországig, Tihanyig sem kell elmennünk, ha gyönyörködni szeretnénk a lila virágjában és finom illa-
tában. Budakalászon többek között a Budai úton és a József Attila út mentén sétálhatunk a levendula mellett. 
Nem messze városunktól pedig nem csak csodálhatjuk, hanem akár haza is vihetünk pár csokor levendulát.  
Ismerjék meg a Pilisborosjenőn található Kevélyhegyi Levendulamezőt. 

EGY KIS PROVENCE BUDAKALÁSZ KÖZELÉBEN

Papp József Szilárd elmondta: „Mindketten Pilisborosjenőn 
nőttünk fel, itt töltöttük a gyermekkorunkat és itt kezdtük 
el a közös életünket is. A levendula szeretetét már a szülői 
házból hoztuk magunkkal, és 2008-ban, amikor jelenlegi 
otthonunkba költöztünk a kertünket és az utcafrontot is 
teleültettük levendulával. A területre, ahova a levendulamezőt 
telepítettük nagyszerű kilátás nyílik az étkezőnk ablakából és 
egy nyár végén jött az ötlet, mi lenne, ha levendulát ültetnénk 
a Nagy-Kevély lábához? Felmértük a lehetőségeket, terveket 
készítettünk, megvitattuk a családunkkal, és 2015 év végén 
belevágtunk a teveink megvalósításába.” 

Emőke hozzátette: „Családunktól, barátainktól sok segítsé-
get kapunk. Végtelen hálát érzünk a szüleink iránt, akik fá-
radhatatlanul, folyamato san segítenek minket. Három gyere-
künk van, rájuk is egyre többször számíthatunk a mindennapi 
feladatok és a leven dula szüret idején is. Erre szükségünk is 
van, mert sokkal több munkával jár az ültetvény gondozása 
és rendben tartása, mint amire a kezdetekben számítottunk. 
Tavaly ősszel 20 000 tulipán- és 5000 nárciszhagymát ültet-
tünk el az új területünk re, melyek áprilisban vidám színka-
valkádban köszöntötték a tavaszt.”
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 Budakalászi munkakapcsolatnak és a helyi német közösség 
szervezésének hála az Egészségkonyha Kft. képviseletében 
Sántha László tulajdonos 50 adag ételt ajánlott fel a járványhely-
zet idején rászoruló budakalászi családok számára. A Német 
Nemzetiségi Önkormányzat a Karitász közreműködésével találta 
meg azokat a családokat, címeket, ahol az ajándék ebéd a legna-
gyobb segítséget jelentette. A nagyüzemi konyha – ahogy nevük 
is mutatja – az egészséges étkeztetést tűzte ki célul, kímélő 
alapanyagokból főznek és ízletes ételekkel szolgálják nemcsak 
a diétázókat, de az ételérzékenységben szenvedőket is. 

A járványhelyzet alatt a Budai úti Hasmester vendéglő főztjét 
étkezte 11 budakalászi, segítséget igénylő család, átlagosan 2 
darab kétfogásos menü érkezett a címekre. Ferencz Zsolt ét-
terme továbbra is díjtalanul szállítja ki ételeit többek között Buda-
kalász területén is. A Fine Service Delivery 3 budapesti éttermet 
és ételkiszállító céget takar, az ügyvezető: Szekula László Zoltán 
Budakalászon él. A cég további 5-5 ebéddel segítette naponta a 
helyieket. Az „Anya ma nem főz!” speciális ajánlatuk pedig akár 
marketingdíjat is nyerhetne a célközönség megszólításáért.

Összességében így 75 adag étel jutott el 
közel 3 hónap alatt minden nap, több mint 
30 budakalászi családhoz. Az önkormány-
zat anyagi lehetőségeihez mérten mindent 
megtett a járványhelyzet alatt a budakalá-
sziak segítésére – az állami támogatások 
csökkentése ellenére is. Ingyenesen, vagy 
beszerzési áron biztosított maszkokat, 
kézfertőtlenítő szereket a lakosoknak, az 
intézményekbe, a rendelőkbe, üzletekbe, 
újabban a játszóterek bejáratánál vehető 
igénybe higiéniás kézmosó folyadék.

Köszönjük a nagylelkű 
felajánlá sokat, legyen 
szó csomagolt étel ről, 
vagy közvetlen anyagi 
támogatásról!  

Az önkormányzat a járványhelyzet ideje alatt a védekezésre 
közel 10 millió forin tot áldozott, míg kormányzati intézkedésként 
(például a gépjárműadó helyben maradó részének elvonása) 
több mint negyvenmilliós bevételkiesést eredményezett. 

VZ

Budakalászon a vírusveszély idején korábban nem tapasztalt összefogás valósult meg. Az országban először vá-
rosunkban kezdődött meg a segítségkérések és felajánlások szervezett keretek közötti összehangolása. A munka 
java részét a Segítő Diszépcserközpont végezte a Faluház kollégáinak közreműködésével. Az önkormányzati kez-
deményezéshez szállítási feladatok is társultak, amiben körülményekre való tekintettel a városrendészek segítettek.
Az Egészségkonyha Kft., a Budai úti Hasmester Vendéglő, a budakalászi Szekula-család által üzemeltetett Fine 
Service Delivery, valamint a Kalász Pékség önzetlen adományainak hála naponta mintegy 75 adag ételt és további 
finompékárut kaphattak rászoruló budakalászi családok. Ezen felül a Prolan Irányítástechnikai Zrt. pénzbeni támo-
gatást: 3 millió forintot ajánlott fel az Önkormányzat részére a járványveszéllyel kapcsolatban felmerülő költségek 
fedezésére. A felajánlás céljáról a nemrégiben megújult Budakalászért Közalapítvány hoz döntést a közeljövőben.

SEGÍTŐ SZÁNDÉK, ÖNZETLEN FELAJÁNLÁSOK 
JÁRVÁNYHELYZET IDEJÉN

Köszönjük minden városi cégnek, ma-
gánszemélynek, aki a szociális célú 
helyi programok megvalósítását ado-
má nyával szeretné segíteni! 

A Budakalászért Közalapítvány 
bankszámlaszáma: 

65700079-10131817.
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Trendl Ferenc és kedves felesége, Irénke 2020. május 28-án  
ünnepelték vaslakodalmukat, házasságkötésük 65. évfordulóját 
Németországban.  Trendl Ferenc Budakalászon született, majd  
az 1946-os kitelepítéskor el kellett hagynia szülőfaluját. Trendl  
Ferenc soha nem felejtette el, hogy hol született. Nagyon sok 
dokumentumot és információt kaptunk tőle az elmúlt évti ze-
dekben, szívügye volt a kitelepített kalásziak összetartása. Ezt  
a munkásságát megköszönve Budakalász díszpolgára lett, 
majd 2015. márciusában a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitün-
tetésben részesült.

Feleségével, Irénkével Németországban, egy üzemi bizottsági 
gyű lésen ismerkedett meg. Irénke Bácsalmáson született, a kite-
le pítés után Backnangtól 10 km-re lakott. 1955-ben há za sodtak 
össze. Trendl Ferenc még legénykorában elhatározta, hogy 
csak Magyarországról származó lányt vesz feleségül. Életüket 
Mönchengladbachban kezdték, majd Ludwigshafenbe költöztek, 
ahol még ma is élnek. Két gyermekük született: leá nyuk, Sigrid és 
fiúk, Jürgen. Ebből az alkalomból a helyi Német Nemzetiségi Egye-
sület, és a Német Nemzetiségi Önkormányzat is jókívánságait 
küldte a jubiláló házaspárnak az alábbi idézettel Goethetől:

„Az élet egy angolkeringő, mit eltáncolsz a sírig. Sorsod csupán 
attól függ, hogy kivel táncolod végig.” Kívánunk még egyszer na-
gyon sok erőt és jó egészséget!

Wágner Katalin,
a Budakalászi Német Nemzetiségi Egyesület elnöke

NACHRICHTEN
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TANULSÁG?

Az elmúlt hetekben jó néhány cikket olvastam arról, hogy 
az idei tavasz milyen hatékonyan tanított bennünket, mennyi 
mindenre rávezetett minket, amitől óckodtunk kényelemből, 
tájékozatlanságból, esetleges félelemből. Meglepetés volt, hogy 
kik jelöltek be a portálokon, kikkel beszélgethettünk programok 
segítségével,  csodálkoztunk, hogy az ügyintézés néha mintha 
még gyorsabb is lett volna a technikáknak köszönhetően. A 
tudományokat művelni kell, eredményeit, mint a fa gyümölcsét 
fogyasztani, fel kell használni, mert a teremtés mondatai erre 
utalnak: „töltsétek be a földet és vonjátok uralmatok alá” (Ter1, 28).

Az uralom szót lehet többféle módon értelmezni. Az egyik hang-
zás lehet a kizsákmányolás, hiszen az uralkodónak joga van hozzá. 
Sajnos sokszor földünk gazdagságára így tekintünk. „Ma ajándék, 
legyen a holnap is”, volt a tavalyi Karitász Közösség szervezésében 
lévő teremtésvédelmi hét mottója. Mikor Jézusra mint uralkodóra 
tekintünk, példájából látjuk, hogy Ő másként értelmezte ezt a szót. 
Megmosta tanítványai lábát. Másokhoz lehajolt, bátran mehettek 
hozzá az emberek. Az uralom szóban a védelem és gondoskodás 
is benne van. Vigyázzunk Földünkre, közös örökségünkre és mikor 
óvjuk egészségünket, ne felejtsük el, hogy min élünk.

Mikor az uralom szót ízlejük, gyakran a határait fürkésszük, 
hogy meddig lehet nyújtózkodni élvezve lehetőségeit. Jogok, 
lehetőségek, kötelességek. Kötöttség, kötelezettség, szabadság. 
Keverednek? Átjárják egymást? Jézus mikor köztünk volt, akkor 
volt, hogy kiment a hegyre tanítani, de volt, amikor elvonult. 

Volt, mikor a tanítványait félrevonta, mert csak velük akart lenni,  
volt, hogy este Atyjával töltötte az időt. „Megvan az ideje minden-
nek.” (Préd 3,1) Milyen jó, ha a munka lerakható, mint egy szer szám,  
milyen jó belépni egy ajtón, ahol tudjuk, nyugalom vár bennünket.

Uralom, vagyis birtoklás. Legyen akár csak egy információról 
szó, de az legyen meg rögtön. Kérdés, válasz, tény, mindegy, de 
legyen kezünkben, birtokunkban. Néha milyen jót tesz egy ügynek, 
ha áll egy napot, mikor fontolgatjuk, érzéseinket megfogalmazzuk 
vele kapcsolatban. Jézus többször hozza a magvető példázatát, 
ami a türelmes várakozás nélkül elképzelhetetlen. 

Reméljük, lassan lezárul ez az időszak. Voltak áldásai, nehéz sé-
gei, kérdőjelei és tanúságai. Tekintsünk rá vissza, tanuljunk belőle 
és bízzunk abban, aki nekünk ezt az „uralmat” adta.

Kelemen László 
plébános

Budakalászi Római Katolikus Egyházközség

EGYHÁZI HÍREK

NE ZÁRD KI ISTENT A MINDENNAPJAIDBÓL!

Sokáig gondolatban nagyon el tudtam távolodni Istentől, mert  
a napi dolgaimba feledkeztem. Olyankor úgy gondoltam az imád-
ságra, mintha egy távoli barlangban kellene elvont dolgokon me-
rengenem. Pedig ez nagyon nem így van! Lassanként felismertem, 
hogy minden napom minden mozzanata az Ő uralma alatt van, 

akár ez van a gondolataimban, akár nem! Talán azt gondolod, hogy  
Isten elé csak tiszta gondolatokba öltözve, méltón mehetsz, telje-
sen rákészülve, kiüresedve. Hát nem! A kulcsszó az őszinteség. 
Gondoljunk bele, Ő az Abba számunkra, magyarul Apukánk (... a 
fogadott fiúság Lelkét kaptátok, melyben azt kiáltjuk: „Abba, Atya!" 
Róm 8,14). A legtöbb olyan kapcsolatunkból, amelyben feszélyezve 
érezzük magunkat, menekülni szeretnénk. Ugyanakkor minden em-
beri kapcsolatunk megtelik élettel, amikor egy fesztelen, őszinte 
viszony van köztünk. Hiszem, hogy Isten, aki maga a szeretet, és a 
mi Apukánk, éppen ilyenre hív!

Dávid zsoltáraiból harsog az őszinteség: a szívből jövő panasz 
ugyanúgy ott van, mint a hála és magasztalás, aszerint, amit 
éppen átél – tehát szó sincs üres, formális szavakról, csak hogy 
elvégezze az aznapi imáját, ellenkezőleg: folyik belőle az őszinte 
érzelmek áradata! És ezt a Dávidot kedvelte az Úr annyira, hogy 
királynak szemelte ki! Miért ne mutatnánk meg hát magunkat 
mi is úgy ahogy vagyunk, miért ne beszélhetnénk őszintén az 
Atyánkkal? Köszönet, fájdalom, apró öröm vagy nagy gond, mind 
jó téma – bármikor, bárhol! 

Debreczeni András 
Budakalászi Evangéliumi Egyházközség
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FELADATAINK SZÁZ ÉVVEL KÉSŐBB

Ravasz László budapesti református püspök volt 1921-1948 
között. Egy kicsit van közünk hozzá, mert ő is a Dunakanyarban, le-
ányfalui száműzetésben élt 1953-tól 1975-ös haláláig. Ravasz László 
erdélyi volt, már ottani egyháznak is vezetői közé tartozott. 1918-
1921 között ő tárgyalt a legtöbbet a románokkal az erdélyi egyház 
Románián belüli új helyzetéről. Ebből az időszakból származik az a 
történet, amelyet most felidézek Ravasz önéletírásából.

„Valeriu Branişte volt a kultuszminiszter, egykori görögkeleti pap, aki 
sokáig ült börtönben nemzetiségi izgatás miatt. Furcsa volt hallani a 
vele való beszélgetésből olyan állításokat, aminőket eddig csak nagy 
derültséggel fogadtunk: például, hogy a latin nyelv egy mellékága a 
román nyelvnek; hogy ők Erdélyt Traianus óta jogszerűen bírják, ők csak 
a feudális erőszak és kizsákmányolás elől menekültek a hegyekbe. 
Mélyen élő valóság volt számukra az egész dákoromán mítosz.” 1

Tudvalevő, hogy a dákoromán elmélet szerint a románok a dákok  
az Erdélyt elfoglaló rómaiak utódai, akiknek két évezredes törté ne-
tében a magyar évezred csak egy kisiklás volt, száz évvel ezelőtt pedig 
visszazökkent végre minden a rendes kerékvágásba. Azt is tudni 
kell, hogy a dákoromán elmélet nehezen állja ki a tudományosság 
próbáját, mi több, ahogyan Ravasz is megjegyzi, nevetségesnek 
lát szik a Magyar Királyság ezeréves valóságos súlyához képest. 
A képtelen álmodozás azonban egyszer csak alapvető történelmi 
emlékezete lett Romániának. És mivel úgy fordultak a dolgok az első 
világháború végén, a románok számára eljött képzelt történelmük 
nagy, igazságos és most már valóságos pillanata. 

A baj az, hogy az új, román történelmi szemléletbe mi már nem 
fértünk – és azóta se férünk – bele. Kisebbségi magyarnak lenni 
azt jelenti – nem csak Romániában – hogy nem vagy egyenrangú 
az „őslakosokkal”. Romániában másfél milliónyi magyar él, és fizet 
adót, mégsem lehet saját egyeteme sem, nemhogy valamiféle 
önkormányzata (autonómiája) – miközben ugyanebben a térségben 
a 600 ezres Montenegró önálló ország. 

A határon túl élő magyarok azt élik át, hogy elvették tőlük azt, ami 
addig észrevétlenül, természetesen az övék volt: azt, hogy szabad 
létezniük a szülőföldjükön. Ennyit számít az országhatár. Ilyen 
értelemben elvesztettük őket. 

Egy vereség után minden közösség felméri veszteségeit, meg-
próbálja elfogadni azokat és megmaradt kevesebből gazdálkodni. 
Nos, itt több ponton is bajban vagyunk. Először is: az anyaország 
1956 miatt évtizedekig elhallgatta a határon túliak létezését is. A 
Kádár-rendszer félt attól, hogy a nemzeti érzelmek megbontják 
a hallgatólagos, összekacsintós gulyáskommunizmust, a legvi-
dá mabb barakkot. Millióknak nem volt semmilyen határon túli 
rokonsága, így az iskolai oktatás hiányosságai és a közélet csendje 
miatt őket meglepetésszerűen érte a rendszerváltáskor ez az egész 
„erdélyesdi”, nem is beszélve a többi területről. Kik ezek, és honnan 
kerültek elő? Hogy-hogy tudnak magyarul? 

Ez a tudatlanság több millió külhoni magyarnak okozott fel mér -
hetetlenül súlyos sebeket: már nem csak a szülőföldjükön, de az  
anyaországukban is megkérdőjelezték a létezésüket, így egy légüres  
térbe kerültek. Ezek a sebek gyógyulásra szorulnak, és ebben jól 
haladunk. A gyógyulásban segítségünkre lehet az amúgy fáj dal-

mas évforduló, ezt  
szolgálja a név üze-
ne te is: „a nemzeti 
összetartozás nap ja”.  
Először is ezt min-
den ki meg kell értse. 
Tudni kell, hogy 
mekko ra a veszteség. 

Miután ezt tuda to sítottuk, észre kell vegyünk még egy fontos 
tényezőt. A határon túliak karnyújtásnyira vannak: az lenne a fela-
datunk, hogy ismerjük meg őket. Önkormányzat az ön kor mány zatot, 
egyházközség az egyházközséget, egyesület az egyesületet, iskola 
az iskolát – ember az embert. Ideje lenne kirándulni egyet, és a 
kirándulásról egy telefonszámmal, egy e-mail címmel hazaérkezni. 
Számon kellene tartsuk egymást. Egy-két óra autóútról lenne csak 
szó – na jó, Erdély belseje, a székelyek jóval messzebb vannak. És 
mondjuk Kárpátaljára valóban elég nehézkes elutazni, mert útlevelet 
kell kiváltani, és mert hektikus a határátlépés. 

Olyan nagy fogadkozások hangzanak el a százéves évfordulón, 
olyan könnyfakasztóan tudunk beszélni Trianon veszteségeiről –  
akkor egy kis utazást, meg egy kis ismerkedést igazán elváll alha t-
nánk. 

A gyakorlatban sokkal többet úgysem tudunk tenni – azonban ez 
sem lenne kevés.

És ha felfogtuk a veszteséget, és számontartunk a veszteségben 
maradt nemzettársaink közül egyet, aki csak ránk van bízva, akkor  
még mindig hátra van egy feladatunk: hogy megpróbáljuk feldolgoz-
ni a veszteséget. Ez nagyon nehezen megy. Legtöbben arra gon-
dolnak, hogy igazságtalanság történt, és jönni kellene valamiféle 
bíróságnak, amely felment bennünket. Azért van bennünk ez a 
gon dolat, mert úgy véljük, a magyar nemzetnek van helye a népek 
között, és a nemzet el kell végezze küldetését ezen a világon. 
Ha úgy tetszik: van a közösségünknek Istentől való parancsa, 
hogy nemzetet alkosson. Ha ez így van, hajlandóak vagyunk-e 
elfogadni, hogy ebben a nemzeti küldetésben most épp a veszteség 
elhordozása a feladatunk? 

Az ószövetségi zsidóknak is volt küldetésük. Ők is útban voltak a 
nagyhatalmaknak annak idején, őket Babilonba száműzték hetven 
évre. Jeremiás prófétán keresztül ilyen figyelmeztetést kaptak: „Ne 
hallgassatok az álomlátók álmaira… Mert csak én tudom, hogy mi a 
tervem veletek – így szól az Úr” (Jeremiás könyve 29. fejezetének 8 
és 11. versszaka). 

Hisszük-e azt, hogy van létjogosultsága a magyar nemzetnek? 
Elfogadjuk-e a történelem Urától a veszteséget egyelőre? Vegyük 
tudomásul: itt van egy veszteségünk, Trianonnak hívjuk! A veszteség 
nem egyformán éri nemzetünket: ezért álljunk személyesen határon 
túl élők mellé. Higgyünk abban, hogy Isten nem találomra engedte 
meg a magyar nemzet létét. Fogadjuk el a csapást. Száz év után 
ezeket a feladatokat kellene elvégezzük. 

(A fentiek a Nemzeti Összetartozás napján, a Kárpátok őre 
szobornál tartott megemlékezésen hangzottak el.)

Bereczky Örs
lelkész, Budakalászi Református Egyházközség1 Ravasz László: Emlékezéseim. Budapest, 1992. 141.o.
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Újrapapír

A budakalászi önkormányzattal összefogva megszerveztük a 
diszpécservonalat, melyen keresztül a budakalászi polgárok te-
lefonos segítséget kaphattak. Megrendítő emberi sorsokkal, ké-
résekkel találkoztunk és nagy örömmel segítettünk mindenkinek, 
aki felkeresett minket. Megtapasztaltuk a budakalászi emberek 
segítőkészségét, sokan jelentkeztek felhívásunkra önkéntesnek 
és támogattak, segítettek olyan idős, magányos lakókat, akiknek 
problémát és veszélyt jelentett volna a korábban megszokott napi 
ügyek intézése (bevásárlás, postára járás, gyógyszerkiváltás).  
Mindeközben folyamatosan figyeltük a világban zajló eseménye-
ket és csak remélni tudtuk, hogy a rendkívüli állapot hamarosan 
véget ér és ismét élettel telhetnek meg a Faluház termei.  

Nagy örömünkre június 18-án a művelődési ház végre ismét 
megnyithatta kapuit. Nyári ügyeleti rendben, a programokhoz, 
táborokhoz igazodva várjuk a kedves érdeklődőket!

A kényszerű zárás alatt is sok minden történt az épületben és 
a környező kertben. A játszótér megújult, a hátsó raktár épület 
elavult teteje kicserélésre került, a falai megújultak, az intézmény 
fa szerkezetei lángmentesítő kezelésben részesültek, a szemét-

tároló is új borítást kapott. A Faluház munkatársai folyamatosan 
pakolnak, takarítanak, szépítgetik az épületet és a kertet, hogy 
minden a helyére kerüljön és méltó módon köszönthessük az 
újra nyitás várva várt pillanatát.

A nyári és kora őszi kulturális programokat illetően minden talá-
lékonyságunkat bevetve már körvonalazódnak a rendezvényeink.

Elsők között szervezzük meg június közepén a Ládafia garázs-
vásárt Baba-Mama Börzével egybekötve. A csillagászati nyár 
kezdetét is megünnepeltük egy rendhagyó esti túrával a Kevély re,  
ahol gyógynövényismeretet is tanulhattunk, és a hegyről leér-
kez ve tűzugrással tehettük próbára bátorságunkat. 

A szabadban megrendezett eseményekkel párhuzamosan 
egész nyáron táborokkal készülünk a művelődési ház udvarán. 
Sporttáborok, tánctáborok, kézműves táborok várják a gyerkeket, 
színes és izgalmas programokkal készülnek a táborszervezők.  

A nyári feltöltődés után szeptemberre már igazi fesztiválhangu-
latot ígérhetünk. A sör szerelmeseit várjuk a Sörfesztiválra szep-
tember 4-én, amit a XII. Városnap követ szeptember 5-én, ahol 
ismét találkozhatunk a budakalászi kulturális élet szereplőivel és 
a városban tevékenykedő közösségekkel. A tavalyi évben nagy si-
kernek örvendő Sétálj Budakalászon! programunkat idén is meg-
rendezzük, várjuk a lelkes jelentkezőket.  Az egészséges életmód 
jegyében pedig ismét megszervezzük a Tour de Kalász kerékpá-
ros versenyt, mely a budakalásziak egyik kedvenc rendezvénye. 

Megtanultunk a virtuális térben élni és kapcsolatot tartani, se-
gíteni és szervezni az életet, ám ha rajtunk múlik maradunk a 
hagyományos, látható, hallható, érezhető és tapintható közös-
ségek keretében.

Benkó Attila,
intézményvezető

2020 márciusa mindenki számára nem várt változást 
hozott, nem volt ez másként a Faluház életében sem. 
Hirtelen üresen találtuk a termeket, ahol eddig program 
programot követett, gyermekek zsivalyától már nem volt 
hangos a folyosó és a látogatók jókedvű beszélgetései 
is elmaradtak. Több kiállítást is berendeztünk, melyeket már a közönség nem láthatott személyesen. Mindenkit 
váratlanul ért ez a helyzet, mi pedig, akik folyamatos kapcsolatban álltunk a zenészekkel, előadókkal, tanárokkal, 
művészekkel, el kellett fogadjuk, hogy most a munkánk valami teljesen másról fog szólni.

ZÁRÓRA UTÁN KAPUINK 
ÚJRA NYÍLNAK
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2020. március 11-én Magyarországon is elkerül-
hetetlenné vált az új típusú koronavírus elleni véde-
kezés érdekében a veszélyhelyzet kihirdetése. Bár 
a védekezés alapvetően állami feladat, az önkor-
mányzatoknak rendkívüli intézkedések sorát kellett 
bevezetniük, amelyek terheit a közösségek viselték. 
Hosszú 3 hónap következett, a legkisebbektől a leg-
idősebbekig mindannyiunkat próbára téve. Június 
18-án véget ért a veszélyhelyzet, és noha a vírus ve-
lünk maradt, végre újra szabadabban lélegezhetünk. 
Budakalász polgárai ebben az időszakban jelesre 
vizsgáztak fegyelmezettségből, bajtársiasságból, ál-
dozatkészségből és emberségből.

Köszönjük mindazoknak, akik segítették, hogy a vírus 
elleni vé de kezés helyi szinten is sikeres lehessen!

Köszönjük a Faluház munkatársainak, hogy néhány 
gyors meg beszélést követően a hivatallal együttmű-
ködve megszervez ték és kialakították a Segítő Disz-
pécserközpontot, amely aztán telefonon és e-mailen 
fogadta a kéréseket-kérdéseket, hogy egy budakalá-
szit se hagyjunk egyedül. Hálásak vagyunk az idős-
gondozásban dolgozó kollégáknak, a Dunakanyari 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat minden 
munkatársának, az Idősek Klubjának, hogy szerep-
vállalásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy egyedülálló 
nyugdíjasaink is biztonságban érezhessék magukat.  
Köszönjük önkénteseink önzetlen feladatvállalást, 
legyen szó akár az időseinknek eljuttatott maszkok 
kézbesítéséről, akár bevásárlásról, akár csak egy 
megnyugtató beszélgetésről. Köszönjük rendészeink 
segítségét, akik számos kiegészítő feladatot is fel-
vállaltak a hivatali rendkívüli munkarend ideje alatt.

Jelenlétükkel sok lakótársunk biztonságérzetét 
növelték és a pozitív visszajelzésekből látható, hogy 
az elmúlt hónapokban hogyan változott az elismert-
ségük. Köszönjük zöldfelületi munkatársainknak is, 
hogy lakóhelyünk tiszta és rendezett maradt. Kö-
szönjük orvosainknak a folyamatos tájékoztatást 
és összehangolt szakmaiságot, amellyel a betegel-
látást a leglehetetlenebbnek tűnő pillanatokban is 
megoldották. Köszönjük nevelési-oktatási intézmé-
nyeink dolgozóinak, hogy nem hagyták magukra a 
családokat, és mind az óvodai, mind az iskolai tanév 
utolsó három hónapja a nehéz körülmények elle-
nére is élménydúsra és eredményesre sikeredett. 
Köszönjük a szülőknek, hogy a nehezített munka- és 
családi körülmények között is helyt álltak. Köszön-
jük a védekezésben szerepet vállaló vállalkozóink-
nak az együttműködést, a Prolan Zrt.-nek a nagylelkű 
felajánlást; köszönjük az ételfelajánlásokat az 
újpesti Egészségkonyhának, a Hasmester Vendég-
lőnek, a Kalász Pékségnek, Szekula Lászlónak és  
családjának, valamint a Karitásznak és a Német 
Nemzetiségi Önkormányzatnak.

A korlátozások időszakának ugyan vége, a jár-
ványveszély azon ban nem múlt el. A gazdasági- 
társadalmi-politikai következ mé nyek közül sok még  
nem ismert. Látva az eddigi összefogást, az ön-
kor   mányzatokat sújtó központi elvonások ellenére 
bizakodó ak vagyunk. Az elmúlt hónapokban fegyel-
mezett, összetartó, egymásért felelősséget vállaló 
közösségként működött Budakalász.

Köszönöm mindannyiuknak, büszkék lehetünk  
városunkra!

dr. Göbl Richárd
polgármester

KÖSZÖNET BUDAKALÁSZNAK!
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