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KEDVES IDŐS
POLGÁRTÁRSAIM!
Szeretettel köszöntöm Önöket és hajtok fejet bejárt
életútjuk előtt. Bizonyára van Önök között, aki sima, egye
nes úton, míg mások kacskaringókkal szabdalt görön
gyös utakon jutottak el idáig. Most azonban itt ez kevésbé
számít, mert már egyformák vagyunk. Magamat is ide
értve mondhatjuk: életünk kenyere javát megettük.
Amikor azon gondolkoztam, milyen megszólítást írjak
levelem elejére, a szokásos „idős” megszólítás kapcsán
eszembe jutott egy máig emlékezetes történet. Jó néhány
évvel ezelőtt a Fővárosi Önkormányzat visegrádi idősek
otthonának voltam az orvosa. Egyszer meglátogatott minket Iván László professzor úr, aki a geriátria, vagyis az idősgyógyászat neves kutatója és ismerője volt. Mivel akkor
professzor úr is már a 80 felé közeledett, így fogalmazott:
„Mi nem idősek, hanem időtállóak vagyunk”. Azt hiszem,
az időtállóság ma is találó kifejezés.

Nagy öröm volt mindannyiunk számára, hogy a járvány
első időszakát követően ismét kinyithattuk a Kalászi Idősek Klubja kapuját, hiszen jelentős hiányt pótol az itt zajló
gondoskodás, aminek orvosként sajnos gyakran látom a
hiányát. Nincs annál szívszorítóbb, mint amikor idős betegeim napközben egyedül maradnak otthonukban, akiknek
néha még annyi segítségük sincs, hogy az orvosi vizithez
beengedjenek a lakásukba.
Itt Budakalászon nem így mennek a dolgok. Ha a járványhelyzet úgy hozza, hogy az Önök védelme érdekében
a közösségi programokat, a napközbeni összejöveteleket
korlátozni kell, akkor sem maradhat ellátás nélkül egyetlen
budakalászi idős sem. Az otthon nyújtott szolgáltatásokat,
bevásárlást, a gyógyszerfelíratást és -kiváltást, az ebédek
szétosztását és kiszállítását, valamint az otthongondozást ezekben az időkben is maradéktalanul elvégezzük.
Az október eleji világnap kapcsán találtam rá Deli Enikő
Kezek című versére, amely egyszerűségével és kedvességével ragadott meg. Remélem Önök is megszeretik:

Foltos, ráncos, öreg kezek!
Kérlek szépen, meséljetek!
Gyermekként hogyan éltetek?
Öleltetek? Szerettetek?
Foltos, ráncos, öreg kezek!
Sokat fáradva éltetek.
De hiszem azt is: öleltetek.
Kedves kézben pihentetek.
Foltos, ráncos, öreg kezek!
Unokákat tereltetek,
Nekik oly sokat főztetek,
Kapáltatok, kötöttetek.
Fáradt, kedves, öreg kezek!
Kérlek szépen: pihenjetek!
Annyi mindent megtettetek!
Pihenjetek, s öleljetek!
Az Idősek Világnapján
kalászi közösségünk
minden „időt álló”
polgárának
jó egészséget kívánok!

dr. Göbl Richárd
polgármester
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TISZTELT BUDAKALÁSZIAK!

FOKOZOTT A SZÜLŐK, A TANÁROK, A MUNKAHELYEK
ÉS A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS FELELŐSSÉGE,
HOGY CSAK TÜNETMENTES GYEREKEK ÉS FELNŐTTEK
JÁRHASSANAK A KÖZÖSSÉGEKBE
Az elmúlt hetekben mindenki hallhatta, olvashatta a romló
járványügyi helyzet miatt országszerte elmaradó rendezvények híreit. A budakalászi eseményeket szervező Faluház
munkatársaival együtt augusztus elején még mi is bizakodóak voltunk, de a folyamatosan emelkedő számok miatt
az idei őszre tervezett több száz fős, népszerű szabadtéri
rendezvényeinket, a Sörfesztivált, a Városnapot, a Tour de
Kalászt, a Tófutást és a Szüreti felvonulást le kellett mondanunk. Szomorú, de ez volt a felelős döntés.

Az orvoskollégákkal a szülőket arra is kérjük, hogy a már
nagyobb – felsős, középiskolás – gyermekeikben is tudatosítsák a járvány veszélyét, a koronavírus tüneteit, hogy azok
megjelenése esetén önállóan is jelezni tudjanak. A pedagógusokat, iskolai, óvodai, bölcsődei vagy a szociális ellátásban dolgozókat pedig arra kérjük, hogy amennyiben a fenti
tünetek bármelyikét észlelik magukon, ők se menjenek közösségbe, hanem azonnal jelezzék azt az intézmény vezetésének, és telefonon vegyék fel a kapcsolatot háziorvosukkal.

A növekvő fertőzésszámok ellenére hagyományos működési
rend szerint kezdődött el a tanév. Szeretnénk elkerülni az intézményeink működését korlátozó későbbi intézkedéseket is,
hiszen mindannyiunknak ez az érdeke: a gyermekeinké, a pedagógusoké, a szülőké és a munkáltatóké is. A járványügyi szakemberek is hangsúlyozzák, hogy az egyéni felelősség most még
nagyobb abban, hogy ne veszélyeztessük egymás egészségét, a
bölcsődék, óvodák, iskolák és a munkahelyek működését.

Továbbra is nélkülözhetetlen, hogy valamennyi felnőtt, diák
és gyermek tisztában legyen a gyakori és alapos kézmosás,
illetve az egyéni védőeszközök szabályszerű használatának
fontosságával.

A tanévkezdést követően is fontos tudatosítani, hogy a romló
járványhelyzettel mindannyiunk felelőssége nagyobb lett. A
pedagógusoknak a szokásosnál is nagyobb figyelemmel kell
lenni mind saját maguk, mind a rájuk bízott gyermekek, diákok egészségi állapotára és a fertőzésre utaló tüneteire. Ha
egy szülő, tanár, óvodapedagógus vagy bölcsődei gondozó
a fertőzés tüneteit észleli egy gyermeken, diákon, akkor gondoskodni kell annak mielőbbi elkülönítéséről.
A tünetes, beteg gyermeket a szülőknek nem szabad iskolába, óvodába, bölcsődébe engedni, mert azzal az egész
közösséget és az intézmény zavartalan működését veszélyeztetné. Már a fertőzésgyanús gyermeknek is otthon kell
maradnia, a felügyeletre szoruló kisgyermekek szüleinek
pedig meg kell adni az ehhez szükséges munkahelyi és társadalombiztosítási plusz segítséget. Bízom abban, hogy erre
rövidesen központi rendelkezések születnek, mert ez közös
– egyéni, társadalmi, gazdasági – érdek.
A szülőknek, tanároknak fontos tisztában lenni a koronavírus-fertőzés tüneteivel, amelyek közül a leggyakoribb a láz, a
fáradtság és a száraz köhögés. Jelentkezhet izomfájdalom,
orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, hasmenés, légszomj, valamint az új koronavírus-fertőzés egyik jellegzetes tünete az
íz- és a szaglásérzékelés zavara vagy elvesztése, sőt, sokszor
ez az egyetlen tünet. Ha valaki a felsorolt tüneteket észleli
magán, a gyermekén, tanítványán, akkor kérjük, ne menjen, s
őket se engedje közösségbe!

Továbbra is alapelv, hogy ahol szükséges, ott viseljünk
maszkot. Az a szülő, akinek a gyermeke koronavírus-fertőzés tüneteit mutatja, telefonon hívja fel gyermekorvosát
vagy háziorvosát, és ne vigye a rendelőbe a gyermeket.
Amennyiben az orvos véleménye szerint a gyermeknél
fennáll a fertőzés gyanúja, akkor az orvosnak a Nemzeti
Népegészségügyi Központ által kiadott eljárásrend alapján
kell eljárnia, és kezdeményeznie kell a laboratóriumi vizsgálatot. Ennek eredménye határozza meg a további intézkedéseket. Ha egy gyermeknél, diáknál az intézményben,
tanítás közben jelentkeznének tünetek, akkor gondoskodni
kell a mielőbbi elkülönítéséről, az iskolaorvos és a szülő értesítéséről.
Augusztus utolsó hetében az iskolák és óvodák a járvány
ügyi készenlét idején alkalmazandó szabályokról külön útmutatót kaptak. Ha egy közoktatási vagy szociális intézményben
megjelenik a koronavírus, akkor a járványügyi hatóság a korábban már megismert eljárásrend szerint elvégzi a kontaktkutatást és megteszi a szükséges intézkedéseket. Ha egy
intézményben felmerül a csoportos megbetegedés veszélye,
akkor az Operatív Törzs Járványügyi Bevetési Egységének
bevonásával döntenek a szükséges beavatkozásokról, az
esetleges ideiglenes bezárásról.
Elővigyázatossággal és a higiénés szabályok fokozott betartásával sokat tehetünk a megelőzés érdekében. Kérem,
továbbra is legyünk türelmesek és felelősségteljesek, vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!
dr. Göbl Richárd
polgármester
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ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ

LAKOSSÁGI FÓRUM AZ ÉSZAKI ELKERÜLŐ ÚTRÓL
Szeptember 10-ére a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és az UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt. képviselőivel közösen a Faluházba lakossági fórumot szerveztünk. A járványügyi helyzetre tekintettel partnereink
röviddel a rendezvény előtt lemondták a személyes részvételt. Mivel a város számára fontos beruházásról van
szó, úgy döntöttünk, a biztonsági szabályok betartásával így is megtartjuk a fórumot, lehetővé téve, hogy a város
közösségi oldalán élőben is követhető legyen az esemény. A helyszínen 35-40 budakalászi polgár volt jelen, az
élő közvetítést 70-80 érdeklődő követte, a felvételt pedig már az első napon több mint ötezren látták.
Forián-Szabó Gergely alpolgármester bevezetésként röviden
összefoglalta a beruházás 35 éves múltra visszatekintő történetét. Az elkerülő évtizedeken át távoli lehetőségnek tűnt, úgy
beszéltek róla, talán sohasem fog megépülni. Az első konkrétum
a 2016. október 10-én az állammal kötött peren kívüli megállapodásban volt olvasható (ennek részeként mondott le a korábbi
városvezetés az M0 miatt a városra zúduló gépjárműforgalom
okozta károkat ellentételező évi kétszázötvenmilliós közútberu
házásról, amely a következő szakasz átadásáig járt volna, a vá
rosnak járó kétmilliárd forintos kompenzációból pedig egy állami
feladatra, az új iskola felépítésére szerződtek). Az időközben
fél-elkerülőre módosított út terve már kevésbé került publikálásra. A megállapodásban szereplő projektről mindössze egy
polgármesteri interjú egyetlen mondatából lehetett értesülni.
Forián-Szabó Gergely volt az akkori civil kezdeményezés egyik
motorja. Mint elmondta, négy évvel ezelőtt a civilek a tervek megalapozását kérték számon, és igyekeztek elérni, hogy a pomázi
mezőre tervezett út a kalászi házaktól távolabb, akár a Dobogókői útra, vagy legalább a kijelölt nyomvonaltól északabbra, a
lakóházaktól távolabbra kerüljön. 2017 januárjára 1300 aláírást
gyűjtöttek össze, ami megfelelő nyomatékot adott a lakossági
kéréseknek.
A kalászi lokálpatrióták által összeállított, de Budakalász nevében írt levéltervezetet ugyan az akkori városvezetés aláírta és

továbbította az illetékes minisztérium felé, ám a mereven elutasító választ hosszú ideig elhallgatták a lakosság elől.
A lakossági kezdeményezés képviselői egy minisztériumi találkozót is megszerveztek, de Rogán Lászlóék az utolsó pillanatban lemondták az alkalmat és az egyeztetés meghiúsult – ekkor
fogyott el végképp a bizalom. Annyi azért történt, hogy az Önkormányzat a lakossági kérések alapján egyéb kárenyhítő megoldások betervezését kérte; ekkor kapott ígéretet zajvédő fal és
erdősáv betervezésére, valamint több, Budakalász számára távlati
kockázatot jelentő csomópont áthelyezésére, áttervezésére.
Tavaly ősszel az új városvezetés haladéktalan egyeztetést
kért a NIF Zrt.-től. Kiderült, hogy az M0 folytatásának ügye bár
halad, a megvalósítás közel 10 évet vehet igénybe. Budakalász
a korábbi ígéretek betartása, és az út megépítésének támogatása mellett foglalt állást.
A NIF számos kérést támogatott, pl. a zajárnyékolást a HÉV
feletti hídon, a kerékpárút kiépítését észak felől a 11-es út és
Szentendre irányába. A most bemutatott terveket a NIF Zrt. megrendelésére az UVATERV készítette, és az a korábbi ígéreteket,
illetve a felülvizsgálat során kért létesítményeket és védőelemeket is tartalmazza.
A prezentációt Bokory Gábor építőmérnök, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagja mutatta be, amelyből
kiderült, hogy az elkerülő projekt a 11-es számú
út szélesítését is tartalmazza a Lupa csomópont
és Szentendre között. A sávok szélesebbek, biztonságosabbak lesznek, valamint a kétszer két
sáv egy-egy leállósávval is kiegészül.
A prezentációból kiderült: a nagyrészt pomázi
területen épülő elkerülő út felüljárón halad át
a HÉV felett, a Zrínyi utcával párhuzamos szakasz után a város északkeleti sarkától mintegy
150 méterre önálló körforgalommal keresztezi
a Szentendre felé tartó Ország utat, majd innen
halad tovább a 11-es úton megépülő új külön
szintű csomópont felé.

Bokory Gábor,Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Szó esett a 2008-ban Budakalász határában abbahagyott M0 autóút helyzetéről is. A városunkat
ma már hivatalosan is vezető és képviselő egykori
civilektől elhangzott: a belső útjainkat naponta

XIV. évfolyam | 7. szám | 2020. szeptember-október

terhelő átmenőforgalmat minden észszerű megoldással csökkenteni kell. Egyes utcákban (pl. a József Attila utca, Pomázi és
Budai út) az elkerülő megépítésétől is várhatunk forgalomcsökkentést, de nem szabad elfeledkeznünk róla, hogy az M0 10-es
útig tartó szakaszának átadása jelenthet majd gyökeres változást. Sajnos a projekt az elmúlt tizenkét évben alig haladt. A
NIF Zrt.-től kapott információ szerint jelenleg a kiviteli tervekhez
szükséges pályáztatás előkészítésénél tartanak, ami azt jelenti,
hogy a jelenlegi ütemben a munkakezdésre még hosszú évekig
kell várni.
Az illetékes minisztérium elrendelése alapján a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. tervezteti meg és választja ki a kivitelező
céget, illetve felügyeli a kivitelezést. Ha az elkerülő út elkészül,
az a Magyar Közút kezelésébe kerül majd.
A nyomvonal elhelyezését több felszólaló is kritizálta. Arra voltak kíváncsiak, milyen műszaki vagy beruházói indok az, ami a
lakossági egészségmegőrzést, azaz a minél távolabbi nyomvonalat felülírta? Az úthoz közeli ingatlanok értékcsökkenését ki fogja
kártalanítani? A napi többezer autó zaj- és légszennyezése szerintük negatív hatással lesz az ingatlanárakra, amit a tulajdonosok
nyilván nem akarnak elszenvedni.
A fenti kérdéseket már a civil kezdeményezés vezetői is feltették, de a lakóterületekhez túlságosan közel haladó nyomvonal
tervezésére nem volt igazi magyarázat. Az egyetlen értékelhető
érv szerint Pomáznak így nem lesz lehetősége az elkerülőtől a
Budakalász felé eső területeit beépíteni. A kockázatok a zajvédő
létesítmények utólagos betervezésével és megépítésével csökkenthetőek. Miután a projekt már régóta szerepel a tervrajzokon,
a környezeti terhelés pedig a határértékeken belül marad, a lakóknak nem sok esélyük van kártalanításra.
Az Ország út és a Zrínyi utca kereszteződéséhez tervezett körforgalom Bokory Gábor szerint a városba érkező autók sebességét hatékonyan csökkentheti, hiszen az Ország út északi részén
lakók jelenleg 70-80 km/órás sebességgel száguldó járművek és
az ezzel járó zaj mellett élnek, de abban is segíthet, hogy a Budakalász északi részén élők a 11-es utat a Lenfonó csomópont,
illetve a Klenity városrész terhelése nélkül könnyebben el tudják
érni, a kerékpárosok pedig az új kialakításnak köszönhetően biztonságosan keresztezhetik az Ország utat.
Az elkerülő út megépítésével megnyílik a lehetőség arra, hogy a
város anyagi lehetőségeihez mérten saját kezelésbe vegye majd
az átmenő útjait. Mindez azt eredményezheti, hogy a Magyar
Közút Zrt. helyett a város önállóan dönthet majd a további forgalomcsillapításról.
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repel, amit az út számára
kisajátított területre telepítenek majd, a nagynyomású
gázvezeték nyomvonalán
erdő pedig nem létesíthető.
Lakossági felvetésként elhangzott, hogy Budakalász
számára jobb lenne, ha a
Zrínyi utcai árokig érne az
erdő – a kérdést a városvezetés továbbítja a NIF Zrt.
illetékeseinek.
Fontos megállapítás volt,
hogy a 11-es úton a felújítás után a sebességhatáForián-Szabó Gergely alpolgármester
rok ugyan maradnak, de a
szélesebb sávok és a leállósáv miatt biztonságosabb és folyamatosabb lehet a közlekedés, különösen baleset vagy műszaki
probléma esetén.
A terv jelenleg 70 km/h (a Pomázi út és az Ország út környezetében 40-60 km/h) sebességkorlátozást jelző táblákat tartalmaz,
sebességmérésre alkalmas eszközt nem. A lakossági tájékoztatót megelőző napokban tartott egyeztetésen – egy helyszínen is
feltett kérdéssel összecsengően – Budakalász képviselői már

Váli István, aTelepülésfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke
és a TV Budakalász munkatársa

Az Ország út melletti rossz állapotú, illetve néhol hiányzó járda
kapcsán Forián-Szabó Gergely elmondta, az anyagi források függvényében kiemelt cél a városi szinten valóban nagyon sok helyen
rossz állapotú járdák felújítása és a hiányzó szakaszok megépítése – köztük az Ország úti járdáé is.

jelezték, hogy az elkerülő úton közlekedők sebességét jó volna
egy kamerás ellenőrző pont (VÉDA) felszerelésével korlátozni,
vagy osztrák mintára esetleg éjszakai sebességkorlátozást bevezetni ezen a szakaszon. Kérték azt is, hogy ha a társhatóságok
részéről nem érkezne meg időben a jóváhagyás, a tervezés és a
kivitelezés során figyeljenek oda, hogy az ellenőrző pont a későbbiekben megépíthető legyen. Javaslatként az is elhangzott, hogy
a sebességmérés mellé hang-traffipax is kerüljön. A fórumon
számos kérdés és megfontolandó javaslat elhangzott, ezeket a
városvezetés továbbítja az illetékeseknek.

Sikerült elérni, hogy a tervek ne tartalmazzák a Pomázi Ipartelep bekötését – ez fontos. Budakalász ebből az irányból kapja
a jó levegőt. A jelenlegi terveken 20 méter széles erdősáv sze-

A fórumról részletesebben a város honlapján olvashatnak, ahol
a bemutatott prezentációt is megtekinthetik, illetve Budakalász
Város YouTube csatornáján visszanézhető a közvetítés is.
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ÖSSZEFOGLALÓ A TESTÜLETI ÜLÉSEKRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ AZ AUGUSZTUSI RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSRŐL
Augusztus 19-én délelőtt rendkívüli ülést tartott a képviselő-testület. A rendkívüli ülés összehívására azért volt
szükség, mert lezárult az a közbeszerzési eljárás, amelyet követően eldőlt, ki végzi majd Budakalászon a hulladékszolgáltatást a következő minimum 3 évben. Emellett a testület a „Budakalász Kiváló Pedagógusa” és a „dr.
Milosevits Péterné – Budakalász Közoktatásáért” díjak odaítéléséről is döntött. A tizenegy napirendi pontot nyilvános, a városi díjak odaítéléséről szóló pontot pedig zárt ülésen tárgyalta a grémium.
• A testület döntött a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításáról és a régi Schmidt-ház Német Nemzetiségi
Önkormányzattal közös jövőbeni hasznosításáról. Ennek részleteiről a 10. oldalon olvashatnak bővebben.
• A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tárgyában lefolyta
tott közbeszerzési eljárás nyertese a NHSZ Vértes Vidéke
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. lett. A képviselő-testület
felhatalmazta a polgármestert az új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés aláírására. Felkészülve arra az esetre
is, ha a pályázók között jogorvoslati eljárás indulna (a másik
ajánlattevő a VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zrt.), a képviselők felhatalmazták a polgármestert az előző közszolgáltatói
szerződésének meghosszabbítására is. Fellebbezés azonban
nem történt, így 2020. szeptember 7-től már az új szolgáltató
végzi a hulladékszállítást. A szolgáltatóváltásról és az október
1-től várható változásokról bővebben a 8-9. oldalakon olvashatnak.
• A testület módosította a 2020. évi közbeszerzési tervet, továbbá döntöttek a Csodabogár Közoktatási Alapítvánnyal
kötendő, tizenegy bölcsődei férőhelyre vonatkozó megállapodásról és az ellátási díj szülőkkel közös 50-50 százalékos
társfinanszírozásáról.

• Elfogadták a Kaláz Kft. 2019. évi beszámolóját és a társaság
Felügyelő Bizottságának ügyrendjét. Ugyancsak elfogadták a
Lupa Egyesület 2019. évi támogatásáról szóló elszámolást,
a Nyitnikék Óvoda Alapító Okiratának módosítását és a Lenvirág Alapítvány őszi rendezvényének támogatását, valamint
módosították a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulással kötött megállapodást. A napirendi
pontokat a jelenlévő képviselők egyhangúlag szavazták meg.
• A testület zárt ülésen tárgyalt a városi pedagógus díjak odaítéléséről, és egybehangzóan úgy döntött, hogy ebben az évben
a „dr. Milosevits Péterné – Budakalász Közoktatásáért” díjat
Barcza Lászlóné, a Szentistvántelepi Általános Iskola pedagógusa, a „Budakalász Kiváló Pedagógusa” díjat pedig Blaskóné
Oravecz Edit, a Nyitnikék Óvoda, illetve Vörös Balázsné, a Szentistvántelepi Iskola pedagógusai megosztva kapják. A díjak
átadására eredetileg augusztus 31-én, a Faluház udvarára tervezett ünnepségen került volna sor, de a koronavírus-járvány
második hulláma miatt a polgármester az ünnepséget a budakalásziak egészsége és a tanév biztonságos megkezdése
érdekében lemondta, a díjak átadására pedig szűk körben, a
Faluház udvarán került sor.

EuroVelo6 átadás
A bringások jó ideje használják már a Szentendrét a Rómaiparttal összekötő kerékpárutat, de szeptember 18-án a hivata
los átadási ceremóniára is sor került. A Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő beruházásában zajló fejlesztés mintegy 850 millió
forint hazai és uniós forrásból valósult meg és része az
EuroVelo6 kerékpáros közlekedési folyosónak.
Az átadóünnepségen a szokásos beszédek mellett a
helyi lakosok is igyekeztek hangoztatni véleményüket, mivel
sokak szerint elhibázott a több évvel ezelőtt engedélyezett
nyomvonal. Meglátásait tavaly ősszel Budakalász város
vezetése is Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős
kormánybiztos elé tárta.
Az ünnepi alkalmon jelen volt Forián-Szabó Gergely alpolgár
mester és dr. Deák Ferenc jegyző is, akik a helyi lakosok képvi
selőivel együtt személyesen is jelezték a kormánybiztosnak
és a beruházó cég vezetőinek, hogy a vegyes használat miatt

a biztonságot szolgáló tájékoztató táblák kihelyezése nem
maradhat el, valamint a Magyar Kerékpárosklubot is kérték,
hogy segítsenek hangsúlyozni a bringások felé a szabályok
betartásának fontosságát.
Szentendre irányából az új kerékpárútra a Dera-patak új híd
ján keresztül lehet felhajtani, a hídtól tovább haladva Szent
endre külterületén keresztül érjük el a Duna-part budakalászi
ártéri szakaszát, majd kijutunk a Duna-parti sétányra, váro
sunk üdülőövezetébe. Az új szakasz a Barát-pataknál ér véget,
ahol csatlakozik a Római-parti kerékpárúthoz.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
ÚJ CSOPORTSZOBA A NYITNIKÉK ÓVODÁBAN
18,5 millió forintból új csoportszobát, öltözőt, mosdót és tisztálkodó helyiséget alakított ki az Önkormányzat a Nyitnikék Óvoda
Szalonka utcai épületében, valamint további 3 millió forintot költött a
helyiségek korszerű berendezésére. Az eredeti tervek szerint a
Csodabogár Óvoda épületében
került volna sor a bővítésre, ám
az elkészített felmérési és a vázlatterv rávilágítottak, hogy a fejlesztés a szükséges formában
ott nem valósítható meg. Az
e célra elkülönített összegből
végül a Szalonka utcai épület
gazdagodott új csoportszobával, így Budakalászon immár 19
óvodai csoport működése biztosított, és a növekvő gyermeklét
szám ellenére csökkenhet a Nyitnikék Óvodán belüli zsúfoltság is.
A beruházás 2020. július 15. és augusztus 14. között zajlott, hivatalos
átadásra augusztus 24-én került sor. Az új csoportszobában szep
tember elsejétől a német nemzetiségi Harkály csoport tölti napjait.

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI AKCIÓ
A tanévkezdés óta reggelente
fokozott jelenléttel őrködnek
rendészeink a város közintéz
ményeinél, hogy segítsék a
zebrákon a biztonságos átkelést, felhívva az autósok figyelmét a gyalogosforgalomra,
különös tekintettel a gyerme
kekre. Szeptemberben láthatósági karkötőt is osztottak, hogy
a gyalogosok, kerékpárosok minél észrevehetőbbek legyenek
a közlekedés többi szereplője számára. Figyeljünk egymásra, tartsuk be a szabályokat, mindenkit hazavárnak!

EBÖSSZEÍRÁS NOVEMBER 1-IG
Közeleg a háromévente esedékes ebösszeírás. Az adatok megadásának határideje 2020. november 1. Az állatok védelméről és
kíméletéről szóló törvény értelmében elektronikus nyilvántartást kell
vezetni az ebre és tulajdonosára vonatkozó adatokról. Az Önkormányzat csatlakozik egy online regisztrációs felülethez, így a gazda
pár kattintással bejelentheti a szükséges adatokat. A gyorsaság és
a kényelem mellett nagy előnye az online regiszter használatának,
hogy a felületen a későbbiekben szükség esetén a gazda maga
tudja módosítani az adatokat. Az online bejelentési lehetőség hamarosan elérhető, a részletekről bővebben a budakalasz.hu/kutya
oldalon olvashatnak. A kitöltött űrlap (újságunk 39. oldaláról is kivágható) természetesen továbbra is eljuttatható a Polgármesteri
Hivatalba postai úton vagy személyesen is. Kérjük, minden gazda
tegyen eleget kötelezettségének, hiszen így kaphatunk valós képet
a budakalászi kutyák számáról. Ezzel ahhoz is hozzájárulnak, hogy
a kutyás infrastruktúra egyre jobban megfeleljen a helyi igényeknek,
emellett a fejlesztési irányok meghatározása, egy-egy kutyá(so)
kat érintő kérdés kapcsán a közvetlen, célzott kapcsolatfelvétel is

könnyebb, ha rendelkezik az Önkormányzat a budakalászi kutyások
elérhetőségeivel. Az adatszolgáltatás nem teljesítése a jogszabály
szerint szankciót von maga után, amely elkerülése mindannyiunk
közös érdeke.

REZGÉSTERHELÉS
A HÉV-SÍNEK MELLETT
BUDAKALÁSZON
Megindult a HÉV-vonal fejlesztésének előkészítése. Dr. Göbl
Richárd tavaszi, Vitézy Dávidnak
írt levelében szorgalmazta a tervezés részét képező környezeti
hatástanulmány elkészítését. Ennek keretében végeztek méréseket szeptember 15-én a budakalászi pályaszakasz olyan pontjain,
ahol a lakóépületek különösen közel vannak a vágányokhoz: a
tervezők a Vasút sor és a Jókai Mór utca egyes házait jelölték
meg a mérések elvégzésére. Kóder György, a 2. választókerület
képviselője és Bokory Gábor, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagja által felkeresett három lakó készségesen
állt rendelkezésre – köszönjük nekik!. „A mérés apropóját az adta,
hogy hamarosan felújítják a H5 HÉV teljes vonalát, a Békásmegyer–Szentendre szakasz esetében a pálya is teljes mértékben
felújításra kerül. A vizsgálatsorozat célja az, hogy a felújítás után
a járatok sűrítése és az új járművek forgalomba állítása ellenére
se növekedjék, sőt lehetőleg csökkenjen a környezetterhelés”
– közölte Bozsó István, a felújítást tervező UTIBER-InfraPlan
konzorcium környezeti vizsgálatokért felelős projektvezetője.

OKTÓBER 14-ÉN
KÖZMEGHALLGATÁS
A FALUHÁZBAN
A városvezetés feltett szándéka, hogy a járványügyi előírások
szigorú betartása mellett október 14-én 17 órai kezdettel közmeg
hallgatást tart a Faluház nagytermében.
A tavaszi veszélyhelyzet, majd a májusig fennálló korlátozások
miatt az idei évre tervezett első közmeghallgatás nem a korábbiakban megszokott személyes részvétel mellett zajlott: a városvezetés írásban várta a kérdéseket, amelyekre a lehetőségekhez
mérten videóüzenetben és írásban reagált. Az őszi közmeghallgatás végleges formáját az aktuális járványügyi előírások még
nagyban befolyásolhatják, de a jelenlegi ismeretek alapján hagyományos közmeghallgatásra készül a városvezetés.
A budakalászi lakosok előzetes kérdéseit név és lakcím mega
dásával október 10-ig várják a kozmeghallgatas@budakalasz.hu
címre. Természetesen a városvezetők „élőben” is várják a kérdé
seket, ám a részletesebb indoklásokat érdemesebb előre, írásban kérni. A közmeghallgatásról további információkért kérjük,
figyeljék a város honlapját és közösségi oldalát: budakalasz.hu/
varosunk/hirek, illetve facebook.com/budakalaszvaros, valamint az egyéb tájékoztató anyagokat.
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ZÖLD HÍREK

Szeptember 7-től új szolgáltató végzi
a hulladékgyűjtést Budakalászon
2020. szeptember 1-től az NHSZ Vértes Vidéke Hulladék
gazdálkodási Nonprofit Kft. látja el városunkban a hulladékgaz
dálkodási feladatokat. Az új szolgáltató a gyakorlatban szeptem
ber 7-én végezte először a hulladékszállítást.
Egy szolgáltatóváltás sohasem zökkenőmentes, ezért a Vértes
Vidéke munkatársaival folyamatosan egyeztetve az Önkormány
zat is igyekszik a lehető legpontosabb információkkal szolgálni és
ezzel a budakalászi lakosok számára is megkönnyíteni az átállást.
A szolgáltató a Budakalászi Hulladékudvar irodájában (Buda
kalász, Kilinger Henrik u. 1291/25. hrsz., a volt Lenfonó területén)
személyes ügyfélszolgálatot is biztosít a lakosság számára, min
den hónap utolsó csütörtökén, azaz ebben az évben október 29-én
és november 26-án 10.00 és 14.00 óra között.

Az új szolgáltatóval kötött önkormányzati szerződés kiterjed
az ügyfélszolgálati teendők ellátására is, ezért kérjük, bármilyen
lakossági probléma esetén a közszolgáltató ügyfélszolgálati
elérhetőségein jelezzék azt a 06 34/600-700-as telefonszámon
vagy az ugyfelszolgalat@vvhulladekkezelo.hu e-mail-címen.
A hulladékszállítással kapcsolatban a budakalásziak tájékoz
tatását egy külön e célra létrehozott aloldal is segíti a jövőben:
https://www.budakalasz.hu/hulladekgazdalkodas
Az új szolgáltató minden budakalászi lakost maga is tájé
koztat az új hulladékszállítási rendről a postaládákba eljutatott
szórólapokon keresztül, ám addig is összegyűjtöttük az eddig
felmerült legfontosabb kérdéseket, amelyekre az átadás-átvétel
jelenlegi fázisában válaszolni lehet.

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI
KISOKOS

Idén az alábbi keddi és csütörtöki napokon szállítják el az egyes
utcákból a zöldhulladékot:

Hogyan alakulnak a jövőben
a kommunális szemétszállítási napok?

• október 06. (kedd), illetve október 08. (csütörtök)
• október 20 (kedd), illetve 22. (csütörtök)
• november 03. (kedd), illetve november 5. (csütörtök)
– az első novemberi alkalom korlátlan zöldhulladék-szállítást jelent
• november 17. (kedd) és november 19. (csütörtök)

Október 1-től a kommunális szemetet
hétfő, szerda és pénteki napokon viszi
el a szolgáltató, utca szerinti bontásban. A több szállítási nap
lehetővé teszi az esetleges hibák gyors orvoslását: ha valamilyen
okból egy utca adott napon kimarad, akkor a lehető leghamarabb
(a következő szállítási napon) pótolni tudják a mulasztást.

Tényleg csak átlátszó zsákban viszik el a zöldhulladékot?

Kérjük, honlapunkról tájékozódjanak, hogy az önök utcájára pon
tosan melyik nap vonatkozik!

Mit kezdjünk a megmaradt „zöld bicskés” zsákokkal?

A szolgáltató külön is tájékoztatta a lakosokat az új hulladék
szállítási rendről.
Hogyan alakulnak a jövőben a szelektív szállítási napok?
A szelektív hulladék gyűjtése szintén utcák szerinti bontásban és
különböző napokon történik majd. Kérjük, honlapunkról tájéko
zódjanak, hogy az önök utcájára pontosan melyik nap vonatko
zik! A szolgáltató külön is tájékoztatja erről írásban.
Ebben az esztendőben még átlátszó zsákban kéri kitenni a szol
gáltató a hulladékot, illetve a papírt kötegelve is elviszik. A szelektív
kukák beszerzése folyamatban van. A jövő év első felében már
ezekben tehetjük ki majd a szelektív hulladékot.
Zöldhulladék szállítása év végéig:
Korlátlan zöldhulladék-gyűjtésre az első novemberi zöldhulla
dék-szállítási napon kerül majd sor.
A zöldhulladék gyűjtése utcák szerinti bontásban és különböző
napokon történik majd. Kérjük, honlapunkról tájékozódjanak,
hogy az önök utcájára pontosan melyik nap vonatkozik!

A szolgáltató kizárólag a szolgáltató nevével jelölt zsákban fogja
elszállítani a zöldhulladékot. Ennek azért van jelentősége, mert
a szolgáltató által kiosztott zsákok környezetbarát, lebomló mű
anyagzsákok.

Az új szolgáltató vállalja, hogy október hónapban még elviszi a
zöld bicskés zsákokban kitett zöldhulladékot is. Akinek ilyen zsák
vagy matrica maradt, októberben még kiteheti az ebben össze
gyűjtött zöldhulladékot, de novemberben már csak a Vértes
Vidéke feliratú zsák használható.
Akinek nem elég az idei évre időarányosan kiosztott 8 zsák,
hol és milyen darabáron vásárolhat plusz zsákokat?
Plusz zöldhulladék-gyűjtő zsákot 100 Ft+ áfa /db
egységáron lehet majd vásárolni 2 helyszínen, a Hulladékud
varban és az OBI szaküzletben.
Nem kaptam új zöldhulladékos zsákot, mit tegyek?
A szolgáltató több körben osztotta szét az erre az évre idő
arányosan számolt 8 db zsákot. Ha idáig valaki nem kapta
meg, akkor a pontos lakcímet feltüntetve a ugyfelszolgalat@
vvhulladekkezelo.hu e-mail-címen jelezze a hiányt.
Még korábban rendeltem lomtalanítást,
az az időpont most elveszik?
A korábbi szolgáltató által felvett lomtalanítások
problémamentesen ürítésre kerülnek.
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Fásítás a Damjanich és
a József Attila utcában
Budakalász Város Önkormányzata árajánlatokat vár a Damja
nich és a József Attila utcákban meglévő növényágyások növénytelepítésére. A beérkezett ajánlatokat a https://www.budakalasz.hu
/arajanlatok/ oldalon tekinthetik meg.
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Korlátlan
veszélyeshulladékleadási lehetőség
A veszélyes hulladékokat november
21-én vihetjük el a Hulladékudvarba (Klinger Henrik utca, Hrsz.
1291/125, a Budakalász Lenfonó HÉV-megállónál).
Leadható veszélyes hulladék: elem és akkumulátor, szennye
zett csomagolási hulladék, gyógyszer, veszélyes anyagokat tar
talmazó festék, tinta, ragasztó és gyanta, veszélyes anyagokat
tartalmazó mosószer, növényvédő szerek, hulladékká vált toner,
hajtómű- és kenőolaj, hajtógázas palackok, fénycsövek és izzók,
elektronikai hulladék. Háztartásonként 4 db személygépjármű
gumiabroncs leadására van lehetőség, illetve leadhatunk hasz
nált sütő- és étolajat, gépzsírt is.
Az akció keretében a háztartások normál életviteléből szár
mazó mennyiségű veszélyes hulladékot az NHSZ Vértes Vidéke
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. térítésmentesen veszi át.

Mikortól és hogyan lehet az új szolgáltatótól
lomtalanítást kérni?
Új megrendeléseket a szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül
lehetséges leadni a 06 34/600-700-as telefonszámon vagy
az ugyfelszolgalat@vvhulladekkezelo.hu e-mail-címen.
Utalással hogyan lehet fizetni ezentúl?
A Zöld Bicske csoportos azonosítójára nincs szükség a be
szedéshez.
Az NHKV jogosult azonosítóját kell megadni:
A25456790T152
A közszolgáltató bankszámlaszáma:
HU72 10300002-10654068-49020050
Mi történik, ha mégis a Bicskének utaltunk véletlenül?
Amennyiben az ügyfél a Zöld Bicske hozzárendelt bank
számlájára utal, akkor sincs gond sem az utalással, sem a
beszedéssel, mert a jóváírt összegek automatikusan átköny
velődnek az új szolgáltató bankszámlájára.
Amennyiben szeptemberi gyűjtési tapasztalataikat követően
változtatások eszközölése indokolt a járattervükben, akkor
arról további tájékoztatást ad a szolgáltató..
Mikor nyit ki a Hulladékudvar?
A Hulladékudvar részlegesen szeptember 24-én megnyitott,
és a megszokott nyitvatartással várja a lakosokat (csütörtö
kön és pénteken 14.00 és 18.00 óra között, szombaton 9.00
és 12.00 óra között). Egyelőre kizárólag szelektív hulladék
adható le az udvarban. Amint az új szolgáltató engedélyezési
eljárása lezárul, ismét a hagyományos módon működik majd
a Hulladékudvar. Elektronikai hulladék addig is leadható az
Auchan hátsó bejáratánál az Euronicshoz becsöngetve.

Készül Budakalász Környezetvédelmi
Programjának felülvizsgálata
Várjuk az ajánlatokat a www.bu
dakalasz.hu/onkormanyzat/palya
zatok menüpont alatt meghirdetett
pályázatra, illetve a la
kosság is
megküldheti ötleteit, véleményét
a témához kapcsolódóan a zold
ugyek@budakalasz.hu e-mail cím
re 2020. november 1-ig. A program többek között tartalmazni
fogja az elérni kívánt környezetvédelmi célok meghatározását,
a levegő minőségének javítására, a felszíni vizek rendezésére,
az épített környezet védelmére, a zajhatás elleni védelemre, va
lamint a települési környezetbiztonságra vonatkozó célokat,
intézkedéseket. Legutóbb ilyen terv 2011-ben készült, ezért vált
szükségessé a régi program felülvizsgálata, illetve egy új elké
szítése.
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NACHTRICHTEN

A SCHMIDT-HÁZ HELYI ÉS REGIONÁLIS
KULTURÁLIS HELYSZÍNNÉ VÁLHAT
A Budai út 31. szám alatti Schmidt-ház az egyik legrégebbi
sváb ház Budakalászon, valamikor az 1900-as évek elején épült.
Építésekor még nyitott volt, jelen formájára Schmidt Sebő bácsiék
alakították át. Egy időben sörlerakat is működött itt, rendszeresen jártak ide muraközi lovakkal a fuvarosok. Hátul az udvarban a
hegy alatt kialakított pincék ma is használhatóak.
Az épület később az Önkormányzat tulajdonába került, de az
elmúlt évtizedben állaga méltatlanul leromlott. A hátsó épületrész
teteje már évekkel ezelőtt beszakadt, kizárólag a bérleményként
hasznosított helyiségek miatt voltak részleges karbantartási munkálatok az épületen.

Önkormányzat hagyományőrző rendezvényeinek, helyet adhat
tánccsoportok, zenekarok, énekkarok próbáinak és fellépéseinek,
valamint nyelvi- és kézművestáboroknak, esküvőknek és esetleg
egy kertmozinak is.
Az épület teljes rekonstruálása komoly és költséges feladat,
ami meghaladja a város és a Budakalászi Német Nemzetiségi
Önkormányzat lehetőségeit, ezért már a kezdeti megbeszélések
után megkerestük Ritter Imrét, az Országgyűlés első német nemzetiségi képviselőjét, a magyarországi nemzetiségek bizottsága
elnökét, aki elfogadta a Német Nemzetiségi Önkormányzat és a
városvezetés meghívását. Augusztus elején azért járt Budakalá-

A városvezetés kezdeményezésére kezdtünk közösen
gondolkodni az épület történelméhez, a sváb közösség
hagyományaihoz méltó hasznosításáról. Dr. Göbl Richárd
polgármester úrtól érkezett a
javaslat, hogy próbáljuk meg
együtt hasznosítani, felújítani, majd a Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjait
személyesen is tájékoztattuk
az ötletről. Természetesen
mindannyian nagyon megörültünk a kezdeményezésnek,
és azonnal nekiláttunk a felújítással, hasznosítással kapcsolatos közös feladatnak.
A budakalászi képviselőtestület augusztusi rendkívüli
ülésén a testület felhatalmazta a polgármester urat,
hogy szándéknyilatkozatot írjon alá a Német Nemzetiségi Ön
kormányzat részére a Schmidt-ház további hasznosításáról és
üzemeltetéséről. Ugyanezt tette a Német Nemzetiségi Önkormányzat is. Szintén rendkívüli ülést hívtunk össze, ahol a
képviselők egyhangúlag felhatalmazták az elnököt, hogy a szándéknyilatkozatot írja alá. Terveink szerint a Budakalászi Német
Nemzetiségi Önkormányzat vállalja, hogy pályázati pénzekből a
korabeli állapotok figyelembevételével felújítja az épületet, a belső
udvarán pedig olyan közösségi teret alakít ki, mely megőrizve a
régi kor szellemét, a mai igényeknek megfelelő helyi és regionális kulturális színhellyé válhat. A házat Budakalász Város Önkormányzatával közösen üzemeltetjük majd, ami lehetőséget teremt
arra, hogy a túlterhelt Faluházat tehermentesítsük. A Schmidt-ház
és az udvara helyszínül szolgálhat majd a Német Nemzetiségi

szon, hogy elképzeléseinket bemutassuk neki, majd az augusztus 20-án Budakalászon közösségi házat avató Soltész Miklós, a
Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős
államtitkárát is személyesen tájékoztattuk közös terveinkről.
A városvezetéssel együtt fontos, közösségépítő szerepet szánunk Budakalász életében a Schmidt-háznak. Meg fogjuk őrizni a
ház eredetét, a svábság és a régi kor hagyományait, de mindezt
ötvözni fogjuk a modern kor elvárásaival. Azt szeretnénk, hogy az
épület üde színfoltjává váljon a városnak, mely szimbolizálja az
ide települt svábok hagyományait, de megfelel a ma Budakalászon élők kulturális, közösségi igényeinek is.
Lávinger Ildikó,
a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
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A SCHMIDT-HÁZ
(Budakalász, Budai út 31.)
„Megkértek, hogy írjak a Schmidt-házról valami személyeset.
A Schmidt-házról csak személyeset tudok írni, mert Schmidt Sebestyén a nagyapám volt, és fél gyermekkoromat a házukban töltöttem,
aztán érettségi után egy évig náluk laktam, majd miután férjhez mentem, a Schmidt-ház egyik lakása lett első otthonunk egy évtizedre.
Az U-alakú, kocsiáthajtós Schmidt-háznak én már csak a baloldali szárnyát ismertem, mert a lakóépület másik felét államosították, oda más lakókat költöztettek, akik közül csak az idős Manci
néni szoba-konyhájába volt bejárásunk. Ő sokat dajkált minket,
Tántinak hívtuk és nagyon szerettük. A Schmidt-háznak mutatós
kertje volt, bukszusokkal, évelőkkel (liliommal, bazsarózsával, varjúhájfélékkek gyöngyvirággal, nefelejccsel), négy szimmetrikus
gyepsávval szabdalva. A közepén kőből faragott virágtartó oszlopban Asparagus lógott alá, ami az üvegezett verandán telelt át. (Később az egyetemen tanultam, hogy ezek geometrikus, négyzetes
felosztású paraszti kertek még a reneszánsz kertkultúra emlékét
őrzik). Hátul tágas udvar volt disznóóllal, szénapadlásos istállókkal,
fészerrel, ahol a lovaskocsik álltak, présházzal és a Kálvária-domb
falába vájt pincékkel. A trágyadombot és az árnyékszéket orgona
és oleander paraván vette körül.
A Schmidt-házat e sok gyönyörűség mellett három építészeti lelemény tette számomra a csodák palotájává. Az első a hatalmas
kapualj, ahová belépve az utca lármája egy szempillantásra lecsillapodott, s ahol a ház összes íze, illata összesűrűsödött és finomra
hűlt a mindig nedves, mohától zsíros, nagy útburkoló kövek fölött.
A második a tornác és veranda volt, ami lehetővé tette, hogy a nap
fényéből és melegéből mindig annyit élvezzünk, amennyi éppen
jólesik, s ahová a nagyapám szívesen ült ki fonott karosszékébe,
mert belátta az egész kertet és udvart, minden gazdagságát, de
hétköznapi vendégfogadásra is alkalmas volt. A harmadik pedig
a nyárikonyha, ez a 'se kint, se bent', szabályoknak kevésbé alávetett, sokoldalúan használt színhely. Itt történtek a legizgalmasabb
dolgok: a nagymosás, a befőzés és savanyítás, disznóöléskor a

VENDÉGÜNK VOLT RITTER IMRE
A Budakalászi Német Nemzetiségi Önkormányzat és dr. Göbl
Richárd polgármester meghívását elfogadva, 2020. augusztus
3-án délután vendégünk volt Ritter Imre, az Országgyűlés első
német nemzetiségi szószólója, majd első nemzetiségi képviselője; a magyarországi nemzetiségek bizottságának elnöke.
A tárgyaláson a Német Nemzetiségi Önkormányzat és Buda
kalász Város Önkormányzata jövőbeni szorosabb együttmű
ködéséről, valamint Budakalász régiós nemzetiségi szerepének
erősítéséről esett szó.
Balról: Gallai Gergely, nemzetiségpolitikai tanácsadó; Harmati
Lajos, képviselő; Lávinger Ildikó, elnök; Ritter Imre országgyűlési
képviselő, dr. Göbl Richárd, polgármester és
Kamp Alfréd Antalné, képviselő

húsfeldolgozás, de ide rejtette el nagyanyám falánk unokái elől sikertelenül az ünnepre készített süteményeket. A nyári konyhában
álltak a gumicsizmák és felettük lógott nagyapa barna steppelt
műbőr mellénye, amit akkor vett fel, ha az állatokat ment rendezni,
s amelybe szerettem én is belebújni, benne egyből bennfentesnek
éreztem magam.
Mert a Schmidt-háznak volt arculata, oda jó volt tartozni, érthető
volt az élet egy magyarországi német család 20. századi küzdelmeinek, meghurcoltatásainak és boldogulásának minden vetületében.”
Szabó Zsuzsanna
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INTÉZMÉNYI HÍREK

ÚJRAKEZDŐDÖTT AZ ÉLET AZ ISKOLÁKBAN, ÓVODÁKBAN, BÖLCSŐDÉKBEN IS
Fél év otthonlét után a kisgyermekeket és az iskolásokat újra várják a nevelési-oktatási intézmények. A járványügyi
szabályokat minden szülőnek és gyermeknek be kell tartani, saját és mások biztonsága érdekében. Cikkünkben
összegyűjtöttük a budakalászi bölcsődék, óvodák és iskolák pandémia idejére kialakított eljárási rendjeit. Lássuk,
mire figyeljünk, milyen szabályokat kell betartanunk, hogy a vírus terjedését mindinkább lelassíthassuk.
A szeptember 21-én hatályba lépett járványügyi készültségre
vonatkozó kormányrendelet értelmében az intézményekbe történő
belépéskor mindenki köteles magát testhő-ellenőrzésnek alávetni.
Az a személy, akinek a hőmérséklete 37,8 ºC fokot meghaladja,
nem léphet be az intézményekbe.
A két bölcsődei tagintézményben összesen 30 kisgyermek
kezdett. A legfontosabb szabály, hogy a beszoktatást kezdő és
tartós hiányzás után visszatérő gyermekek szüleinek egészségügyi
nyilatkozatot szükséges adniuk gyermekük egészségi állapotáról.
A bölcsődei dolgozók kérik, hogy a kicsikkel egy-egy szülő érkezzen
és kerüljék a csoportos érintkezést a folyosókon. Természetesen
a maszk és a kézfertőtlenítő használata is elengedhetetlen. Olyan
gyermekek esetében, akiken fertőző betegség jeleit tapasztaltuk,
legalább 10 napnak kell eltelnie a tünetek megjelenése után és
legalább 3 napon át láztalannak kell lenniük, mire újra járhatnak
bölcsődébe – orvosi igazolás birtokában.
A Telepi Óvodába 216 gyermek iratkozott be, a Nyitnikék Óvoda
Szalonka utcai épületében 118-an, a Polmázi útiban pedig 137
gyermek kezdte meg a nevelési évet. Az óvodákban is hasonló
biztonsági intézkedéseket kell betartanunk, mint a bölcsődében.
Az intézmények felhívják a figyelmet arra, hogy koronavírus gyanú
esetén kötelesek vagyunk az óvodát értesíteni. A Telepi Óvodában
a nagyobb létszámú rendezvényeket elnapolták, egyelőre a szülői
értekezletet is online tájékoztatás útján oldották meg. Mindkét
intézményben figyelnek arra, hogy a gyermekek lehetőség szerint

a legtöbb időt szabad levegőn töltsék. Megbetegedett gyermekek
esetében a fent leírt szabály szerint szükséges eljárni. Orvosi
igazolást adott esetben szülői nyilatkozat is kiválthat, erről a
háziorvossal, illetve az intézményvezetővel egyeztessenek.
A Kalász Suliban 506, a Szentistvántelepi Iskolában 533 gyer
mek kezdte meg tanulmányait. A Zenesikolában 275 gyermek
járhat majd a foglalkozásokra.
A gyerekeken testhőmérséklet-mérést végeznek, ami október
1-től minden intézményben kötelező lesz. Koronavírus gyanú esetén
azonnal elkülönítik a beteg gyermeket, a szülőnek haladéktalanul
haza kell vinnie őt és csak orvosi igazolással térhet vissza az intéz
ménybe. Igazolt betegség esetén az intézmény értesítése ebben az
esetben is szükséges. Esetleges karantén esetén a távolmaradás
és orvosi dokumentum alapján veszélyeztetett csoportba tartozó
diákok otthoni tartózkodása igazolt hiányzásnak tekinthető.
A Kalász Suliban és a telepi iskolában is TILOS idegeneknek be
lépni az intézménybe. Szülők is csak kizárólag az intézményvezetővel egyeztetett módon, különösen indokolt esetben, előre megbeszélt időpontban, kézfertőtlenítés után és maszkban érkezhetnek.
Az alsósokat előre egyeztetett időpontban a tanítók kikísérik a
kapuhoz hazamenetelkor. A maszk használata közösségi terekben
mindenkinek, tehát a diákoknak és az iskola dolgozóinak is kö
telező. Az intézményvezetők kérik, hogy a szülők figyelmesen tanul
mányozzák a folyamatosan szigorodó intézményi protokollokat,
amelyekből minden fontos információt megtudhatnak.

Zeneiskolai hírek
Fúvószenekarunk, a Kamp János Kapelle augusztus 13-tól
18-ig Bánkra szervezte táborát.
A Tóparti Üdülőházban, mely közvetlenül a csodás fekvé
sű tó mellett helyezkedik el, már visszatérő vendégeknek
számítunk. A napi két próba mellett növendékeinknek volt
lehetősége strandolni, pihenni, közösségépítő programok
ban részt venni. Élményekkel gazdagodva tértek haza. A
tábor zárásaként koncertet adtak a szülőknek abból a 6
műből, amelyet a szűk egy hét alatt tanultak. Nagyon örülünk,
hogy egykori növendékeink még mindig visszajárnak hozzánk,
hogy gazdagítsák szólamainkat és példát mutassanak a felnö
vekvő generációknak. A tábort Kispálné Hoppál Hajnalka és
Dankovics Valéria szervezte, a zenekart Binda Balázs vezette.
Köszönjük lelkes munkájukat!

Hagyományosan a 13. táborunkat tartottuk idén. Ehhez Buda
kalász Város Önkormányzatától és a Német Nemzetiségi Ön
kormányzattól kaptunk 150 000, illetve 100 000 forint összegű
támogatást, amellyel a résztvevők szállásköltségeit tudtuk
csökkenteni. Ez hatalmas segítséget jelentett a gyerekek szülei
nek, amit ezúton is köszönünk!
Kérjük, hogy a tanévkezdéssel kapcsolatos információkért láto
gassák meg a Zeneiskola honlapját: kami.sulinet.hu
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EGÉSZSÉGÜGY

A tavasz óta velünk lévő járványhelyzet miatt fokozott felelősség szakadt ránk az élet számos területén. Megsokszorozódott
a szülők, pedagógusok, tanárok felelőssége is. A pedagógusoknak a szokásoknál is nagyobb figyelemmel kell lenniük saját és
diákjaik egészségi állapotára, sőt koronavírus-fertőzésre utaló
tüneteire is. Ha a szülő, gondviselő, tanár a fertőzés tüneteit
észleli egy gyermeken, akkor gondoskodnia kell annak mielőbbi
elkülönítéséről. A legfontosabb az, hogy tünetes, beteg gyermeket a szülőknek most semmiképpen nem szabad iskolába,
óvodába engedniük, mert azzal az egész közösség egészségét,
és az iskola, óvoda zavartalan működését veszélyeztetik. A fertőzésgyanús gyermeknek otthon kell maradnia, a szülőnek pedig
értesítenie kell a gyermekorvost. Jelen helyzetben ugyanakkor
gyermekorvosainkra is óriási terhelés zúdul. Összeszedtük, az ő
munkájukat mivel könnyítheti meg a szülő.
Budakalászi gyermekorvosaink, dr. Dalloul Hicham és
dr. Tordas Dániel, illetve asszisztenseik erejükön, és sok esetben hivatalos munkaidejükön felül dolgoznak azért, hogy
mindenkit megfelelően el tudjanak látni.
Rengeteg kérdés és üzenet érkezik hozzájuk nap, mint nap,
hiszen sok a bizonytalanság. A szülők tanácstalanok, az intézmények pedig felülről, miniszteri rendeletek révén szabályozottak.
A mozgástér még a szokásosnál is jóval szűkebb, a felelősség
viszont egyre nagyobb mindegyik oldalon. Ilyenkor még egy általában magabiztos szülő is hamarabb elbizonytalanodik, a 3.
reggeli orrfújás már indokolttá teszi-e az otthonmaradást?
Dr. Tordas Dániel Facebook-oldalán hívta fel a figyelmet a
problémára. „A szülőktől elvesz az intézményi intézkedési terv
minden lehetőséget, felelősséget. A gyermek orrfolyását nem
kezelhetik önállóan, mi pedig ezzel kell, hogy foglalkozzunk,
ahelyett, hogy az orvosi ellátást igénylő beteg gyerekekkel tudnánk foglalkozni” – fogalmazott a gyermekorvos, hozzátéve,
hogy a megkeresések 95 százalékában gyakorlatilag nem is orvosi segítségre van szükség, hanem pusztán csak igazolásra.
A háziorvos bejegyzéseiből azt is megtudhatjuk, hogy sokszor
a gyerekeknek az igazolásra várva még 1-2 napot egészségesen
is otthon kell tölteniük, ha a rendelési időbe nem fér már bele
kiadni a dokumentumot. Így fordulhat elő, hogy tünetmentes
gyerekek ülnek otthon, miközben vannak esetek, amikor tünetes,
valóban beteg gyerekek kerülnek közösségbe orvosi igazolással,
ha a kapott információk nem a valóságot tükrözik. A 3 napos láztalanság, hasmenés szűnte, 24 órán túli köhögésmentes állapot
stb. nem orvosi vizsgálat kérdése, kizárólag a szülő/gondviselő
észleli ezeket – hangsúlyozza dr. Tordas Dániel. „Ha bármilyen
oknál fogva (pl. munkahelyi létbizonytalanság) mi nem megfelelő információt kapunk, akkor még új-koronavírusos gyerek is
közösségbe kerülhet” – figyelmeztet.

A fent leírtak nyilvánvalóan frusztrációt okoznak szülőkben és
pedagógusokban egyaránt, de nem szabad elfelejtkezni az orvosokra nehezedő óriási felelősségről sem.
Szülőként fontos, hogy legyünk türelmesek ebben a rendkívül
nehéz és feszült helyzetben is. Az orvosok és asszisztenseik a
rendelési időben sorra haladnak a leveleken, miközben a telefonok is megállás nélkül csörögnek. Dr. Dalloul Hicham külön
posztban hívta fel a figyelmet arra is, hogy ők maguk nem tudják
befolyásolni, mikor mennek ki a szakemberek tesztet elvégezni,
vagy hogy annak mikor lesz meg az eredménye.
A budakalászi gyermekorvosok a szülőktől azt kérik, írjanak
a hiányzás első napján e-mailt, még akkor is, ha csak reggeli orrfolyásról van szó, telefonon pedig sürgős esetben keressék őket.
Orvosi segítséget igénylő gyermek nem maradhat ellátatlanul
– szögezte le dr. Tordas Dániel. Ennek egyik módja a telemedi
cina is. Ez olyan teljes értékű orvosi ellátás, amely során a
diagnózishoz és terápiás tanácshoz szükséges információkat
a beteget ellátó orvos személyes vizsgálat nélkül, különböző
technikai csatornákon (telefon, e-mail, fényképek, videó, Skype,
FaceTime stb.) szerzi meg. Amennyiben személyes orvosi vizsgálatot tartunk indokoltnak, előzetes időpont-egyeztetést követően azt is biztosítjuk – tette hozzá.
„Köszönöm eddigi együttműködésüket, türelmüket, ebben a
feszültségekkel teli időszakban, az eljárásrend betartásával,
nem csak Önöket, hanem a közösséget, nagyszülőket, krónikus
betegeket védjük” – fogalmazott dr. Tordas Dániel Facebookoldalán.
HE
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KÖZTÜNK ÉLNEK: KALÁSZIAK MESÉLNEK

SÁMÁNDOBSZÓ A SZOMSZÉDBÓL
– SOMA MAMAGÉSÁVAL BESZÉLGETTÜNK
Felpakoltuk a gyerekeket, a táskákat, bőröndöket és két autóval elindultunk a Balatonfelvidékre. Az erdőszéli kis ház szőlőtáblák mellett állt, még rókákkal is találkoztunk esténként a kertben. Egyik délután ütemes dobszóra és tiszta, női énekre lettünk
figyelmesek. Hamarosan az énekszó tulajdonosa bemutatkozott a mi családi hangzavarunk felelőseinek: a sorrendben három, négy és öt éves gyerekeinknek. Soma
Mamagésa – mondta és nyújtotta a kezét feléjük.
Itt nincsenek kerítések. Egy-egy szomszéd ház áll csak a közelben, hátad mögött az erdő, orrod előtt a Balaton. Néha az utcán
feltűnik Spitzer Gyöngyi, Soma a szomszédból. Interjút beszél
meg az egyik tévécsatornával, jól artikuláltan magyarázza a telefonban – a bronz kos mellett fordulj jobbra. Dobol néha és
énekel, megköszöni Árpád bácsinak a bort, majd átkukucskál
megismerkedni.
Itt szinte nincs épített környezet – mutatja a kertjét, emeli kezét
a rendezett szőlősorok, majd a Balaton felé –, csak a természetet látod. Ezen a helyen könnyű kapcsolódni az anyafölddel –
mondja.
Valóban, mindenhol csak zöld, ég és a víz látványa, gyönyörű a
kilátás a hegyről, a legközelebbi ház is diszkréten bújik meg az
egyik oldalon.

NÉVJEGY
Spitzer Gyöngyi
• Spirituális tanító, életvezetési tanácsadó, író,
énekes, előadóművész.
• Jazz éneket és pszichológiát tanult.
• Több mint 30 éve él férjével Lőrincz Györggyel.
Lányuk, Lili Hanna 27, fiuk, Lázár Gáspár 29 éves.
• 11 kötet szerzője.
• Rendszeresen tart önismereti előadásokat,
spirituális kurzusokat, táborokat.
• Az Új Egyensúly életmódmagazin tulajdonosa.
• Lelkes önkéntes, a Nők 2000 - Nyitott Kapu Közhasznú
Alapítványt 1998-ban hozta létre. Az alapítvány olyan
lehetőségeket tesz hozzáférhetővé, amelyek kaput nyit
nak a demokrácia szabad gyakorlásához, segítik a tuda
tosság terjedését.
• 30. éve Budakalászon él.

A sámándob ereje
– 16 éve derült ki, hogy van egy plusz lengőbordapárom, valójában egy XI. századi sámán vagyok. Fodor Rékától, csíkszeredai
művésztől tanulok dobolni. Rendszeresen gyakorlok, a járványhelyzet óta pedig online „járok” dobórákra. A dobot megütve a
hangszer hangja rezgést hoz létre, amely képes más, mély tudatállapotba hozni az elmét. Ebben az állapotban képes a sámán
a világok között utazni, ez a fajta utazás jelenik meg olyan ősi
mondákban, mesékben is, mint például a Fehérlófia, vagy az égig
érő fa képe, amely összeköti az eget és a földet.

Társadalmi felelősségvállalás:
segitekegycsaladot.hu
– Ma már azzal foglalkozom, amit feladatul kapok. Arra figyelek,
hogy az élet mit akar tőlem, ahelyett, hogy én mit akarnék az élettől. A járványhelyzet idején érkezett az ötlet, a feladat: hozzunk
létre egy internetes fórumot, ahol a szegénységben élők közvetlenül kapcsolatba kerülhetnek a támogatókkal, segítőkkel. A
kezdeményezés hiánypótlónak bizonyult: ez az ország első olyan
honlapja, ahol a segítségre, támogatásra szoruló és a segíteni
kívánó egyén, család vagy közösség közvetlenül megtalálhatja
egymást.
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A támogató nem alapítványt, egyesületet, hanem konkrét családot választhat, akit segít majd. Ezt tükrözi szlogenünk is: „Közvetlen segítség kézből kézbe, közvetítők nélkül”. A támogató az
oldalon megismerheti az adott családot, így pontosan tudhatja,
hogy mire van szüksége az ott élőknek. Legyen a felajánlás kinőtt ruha, cipő, akár anyagi jellegű, mindennek örülnek, örülünk
– bár a szervezet tagjai nem látnak bele, hogy ki, kinek, mit ad. A
kezdetekkor nagyon sokat foglalkoztunk adatvédelmi kérdésekkel, szakember közreműködésével dolgoztuk ki rendszerünket.
A szereplőket jelszavakkal azonosítjuk be, a munkafolyamat biztonságos és hatékony. Első körben 30 családot mutatunk be a
honlapon, amelyet szeptember 17-től a segitekegycsaladot.hu
oldalon lehet elérni. A családok a családsegítő szervezetek ajánlásai alapján kerültek fel a honlapra.
7 éve látogatok rendszeresen cigánytelepeket, adománygyűjtéseket szervezek, rengeteg körülöttem élő önkéntes, szociális
munkás vállalt és vállal segítő feladatokat. A segitekegycsaladot.
hu partnerei az Új Egyensúly magazin, a Szociális Csomagküldő
Mozgalom, azaz a SZOCSOMA, illetve a Mosolymanó Egyesület.

Új élethelyzet, újratervezés
– A veszélyhelyzet alatt az előadásaimat, a táborokat, találkozókat nem tarthattam meg. Ekkor kezdtem el online foglalkozásokat is tartani, amelyek meglepően népszerűek lettek, még
a külföldön élő magyarok körében is. A résztvevők időnként
kapnak kis „házi feladatot” is, a technikának köszönhetően gördülékenyen tudunk szinte személyes kapcsolatot tartani. A járványhelyzet óta már egyéni konzultációkat is tartok. Tavasz óta
változtattam az étkezésemen is: szinte vegán lettem. Időnként
eszem halat, illetve, ha biztosan tudom, hogy háztáji a tojás, azt
is fogyasztok. Amióta nélkülözöm az állati eredetű élelmiszereket, sokkal energikusabbnak érzem magam.

Budakalászi kötődések
Wahorn András képzőművésszel, a Bizottság zenekar akkori
tagjával régi barátságot ápolunk. Nála vendégeskedtem gyakran
Pomázon, akkor kedveltem meg a környéket. Budakalász folyó,
tó, erdők, mezők és dombvidék között bújik meg. Fontos számomra a természet közelsége, de a nagyváros megközelítése is

szükséges szempont volt a házunk kiválasztásakor. Kedvelem a
várost, vonz a Pilis közelsége. Szülni is a Pilisbe akartam. Azóta
itt élünk.
Vertse Zita

„Ezen a helyen könnyű kapcsolódni az anyafölddel.”
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„AZ ÉV SZUPERTANÁRA” A TELEPI SULIBAN TANÍT!
Nagy örömmel gratulálunk Dr. Lenhardtné Kwaysser Fatiménak, a Szentistvántelepi
Általános Iskola tanítónőjének, aki több mint 46 700 szavazattal nyerte el „Az év szupertanára” országos díjat. Az idei versenyre olyan pedagógusok jelentkezését várták,
akik nem csak sikeresen alkalmazkodtak az újdonsült digitális oktatás kihívásaihoz, de
lelkesedésükkel, kreativitásukkal, egyedi módszereikkel különlegessé, élvezetessé teszik az oktatást nap mint nap.
Idén negyedik éve valósult meg a legnépszerűbb tanárok versenye egy online életmódportál szervezésében, nagyobb áruházlánctól érkezett anyagi, tárgyi támogatással. 2020-ban minden
eddiginél több nevezés érkezett, amelyek közül Dr. Lenhardtné
Kwaysser Fatime kapta a legtöbb szavazatot. A szentistvántelepi
iskola népszerű tanítónője sokszínű oktatási módszereit a távoktatás idején is bátran, sikeresen alkalmazta: saját társasjátékkal
lepte meg tanítványait, a kis diákokkal együtt népmesék nyomába
eredtek, „napvisszaszámláló naptárat” használtak, sőt egy videósorozatban az ellopott Mona Lisát is elindultak megkeresni – közben pedig titkon a betűkkel ismerkedtek.

Fatime szerint a „gyerekek abból tanulnak a legjobban, ha hibázik
egy pedagógus”. A tanítónő kifejtette: a gyerekek különböző képességekkel bírnak, az adott tantárgyban jeleskedő diákok pedig még jobban figyelnek, hogy hibázik-e, mikor hibázik a tanító néni. Fatime rá is
szoktatta kisdiákjait, hogy ’vadásszák’ az általa vétett hibákat, hiszen
nincsen ember, nincsen pedagógus, aki ne hibázna. Így Fatime osztályában, az 1/C-ben néha-néha helytelen szöveg, számsor kerül fel a
táblára. Elsősei számára a lankadó figyelem legjobb gyógyírja bizony
az, ha a nebulók észreveszik a (psszt…) szándékosan ejtett bakikat.
E módszer segít kialakítani a kritikai gondolkozást a kisebbekben is,
természetesen a tisztelet és a szükséges határok megtartása mellett.

Fatime a járványhelyzet idején találta ki és valósította meg profi
szinten az egészségmegőrzést célzó társasjátékát az alsósai számára. Az alkotás folyamatát ő maga terápiaként élte meg: számára
is megterhelő volt az otthonlét két kisgyermekével, de késő esténként szorgosan küldte kedves „oktató csomagjait” a diákok és
szüleik számára. A ’vírusalapú’ társasjátékban a pontok mellett a
gumikesztyűk és maszkok gyűjtése a cél, a tavasszal még szokatlannak számító társadalmi szigorításokkal gyűlhetett vagy éppen
fogyhatott a játékban résztvevők ’muníciója’. Szerencsekártyák is
befolyásolták a játék menetét, amelyeken a gyerekek kis és tágabb
közösségükre jellemző üzenetekkel találkoztak.

Fatime számára a tanítás igazi hivatás, szerencsésnek vallja magát,
hogy az egyik legértékesebb szakmában tevékenykedhet. 2003 óta
oktat kicsiket, rögtön a diploma megszerzése után osztályt kapott, de
angol nyelvet is tanított. A gyerekek által biztosított közeg igazán fontos számára, hiszen azonnali élményekkel szolgál, a szakmai, nevelési
feladatok pedig emberi, szeretetteljes kapcsolatokkal egészülnek ki.
Lenhardtné Kwaysser Fatime a támogató cég jóvoltából egy modern technikai eszközzel és értékes vásárlási utalvánnyal gazdagodott, s ami a legfontosabb: 1 millió forint értékben egészséges
élelmiszereket nyert iskolája számára. Ismételten gratulálunk, köszönjük a diákok, a szülők és a telepi iskolai közösség támogatását!
Vertse Zita

CSORDÁS TIBOR (1932-2020)

Iskolánk volt igazgatójára
emlékezünk
Csordás Tibor Pozsonyban született, de magyar származása
miatt a Beneš-dekrétum kollektív bűnösnek nyilvánította a csa
ládot. Vagyonukat elkobozták, kitelepítették őket, így kerültek Po
mázra, ahol letelepedtek.
A meghurcoltatás soha nem érződött a viselkedésén, csak abból
következtethettünk erre, hogy a magyar mellett anyanyelvi szin
ten beszélt szlovákul és németül. 1976-tól matematikatanárként,
gazdasági igazgatóhelyettesként, majd 1989-től nyugdíjazásáig
igazgatóként dolgozott a Budakalászi Általános Iskolában.
Egy iskolában legfontosabb a kiegyensúlyozott, kiszámítható,
derűs légkör. Tibor ezt meg tudta teremteni. Mindig egyszerűen,
lényegre törően és igazságosan derítette föl a gyerekek vagy
felnőttek közötti konfliktusokat. Megoldásai – jó matematikushoz
illően – pontosak, mindenki számára elfogadhatóak voltak. Emellett
a titka talán az volt, hogy a humor soha nem hagyta cserben.

Nem bonyolította túl a hangzatos peda
gógiai elveket, tudta, hogy a nevelés nem
ezektől, hanem a nyugodt, jókedvű, egész
séges pedagógusoktól és gyerekektől lesz
eredményes. Ezért is tartotta fontosnak a
kirándulásokat, amiket gyakran vezetett
gyerekeknek, felnőtteknek. Turista szakkört
indított, nyári táborokat szervezett, ahol a
természet és a mozgás szeretetét mélyítette el a gyerekekben.
Talán sokan nem tudják, hogy a budakalászi óvodában Tibor
segítségével vezették be a német nyelvtanulást. Mivel kezdetben
nemigen akadt más, pár évig az óvodai csoportot ő tanította né
metre. Írhatnánk még, hogy mi mindent csinált. Mikor úgy hoz
ta a sors, volt postás, önkéntes tűzoltó, 1956-ban nemzetőr,
később idegenvezető, az Országos Nemzetiségi Önkormányzati
Közgyűlés tagja, a Szent Cecília Kórus kiváló énekese. Bármit
csinált, mindenben érezhető volt embersége és életszeretete.
Emlékét megőrizzük, nyugodjék békében!
Nagyné Martinusz Éva és Andor Kati
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PEDAGÓGUSKÖSZÖNTÉS

VÁROSUNK PEDAGÓGUSAIT
KÖSZÖNTÖTTÜK
A „dr. Milosevits Péterné – Budakalász közoktatásáért” díjat idén Barcza
Lászlóné, Kati néni vehette át. Barcza
Kati neve eggyé fonódott Budaka
lásszal, hiszen nemcsak a Telepi Suli
hírnevét öregbíti munkájával, de dolgozott a Faluházban és a Kalász Suliban
is, így valóban elmondható, hogy egész
Budakalász kulturális felvirágoztatását
tekinti legfőbb céljának. A Telepi Suliban 15 éve tanítja a magyar nyelv és
irodalom tantárgyat, folyamatosan publikál, kiállításokról ír tudósításokat, meseelemzései pedig különböző neves internetes
portálokon jelennek meg. Osztályfőnökként mindig összetartó,
egymásra figyelő közösséget épít. A díjhoz szívből gratulálunk!
A Budakalász kiváló pedagógusa díjra ebben az évben több,
a díjra méltó személy, pedagógus jelölése, ajánlása érkezett be
az Önkormányzat döntéshozói számára, lefedve a teljes palettát
a bölcsődei gondozóktól az intézményvezetőkig, ezért a „Budakalász kiváló pedagógusa” díj idén megosztva került kiosztásra.
Az egyik díjazott Vörös Balázs Károlyné lett, aki tanítói munkája során
kiemelt hangsúlyt fordít a közösségformálásra, hagyománytiszteletre, hazaszeretetre. Kriszti néni közösségre
gyakorolt egyedülálló hatása mellett
nagyfokú türelemmel, figyelemmel és
szeretettel fordul tanítványai felé, s ez
még inkább igaz a különös bánásmódot igénylő, hátrányos helyzetű gyermekekre. Osztályai szeretetteljes vezetése
mellett négy év alatt rendre összetartó, egymásra odafigyelő
közösségé érnek. Az alábbi gondolatokat korábbi tanítványának
szülei fogalmazták meg: „A minket összekötő lánc minden egyes
darabját Krisztin néni kovácsolta.” A díjhoz szívből gratulálunk!

Mint oly sok minden idén, pedagógusaink köszöntése, valamint a „dr. Milosevits Péterné –
Budakalász Közoktatásáért” és a „Budakalász
Kiváló Pedagógusa” városi díjak átadása is rendhagyó módon történt. A hagyományosan június
első napján esedékes pedagógusköszöntés a
járványhelyzet miatt elmaradt, augusztus 16-án
azonban szűk körben, egy hangulatos ünnepség
keretében végre alkalom nyílt arra, hogy dr. Göbl
Richárd polgármester megköszönje mindazok
fáradhatatlan és áldozatos munkáját, akik gyermekeink gondozásából, neveléséből és tanításából oroszlánrészt vállalnak a szülők mellett.

A „Budakalász kiváló pedagógusa”
díj másik díjazottja Blaskóné Oravecz
Edit, aki 40 éve óvodapedagógus és
immár 20 éve dolgozik a budakalászi
óvodásokért. Pályafutását elhivatottság és gyermekszeretet jellemzi. Számos intézményi szakmai innováció
gyakorlati bevezetésében aktív szerepet vállalt. Humorával, derűs egyéniségével a Nyitnikék Óvoda egyik
alappillére, nélkülözhetetlen színfoltja.
Nyugdíjba vonulásával a testületben is hatalmas űrt fog maga
után hagyni. Köszönjük, hogy sok-sok gyermek életére közvetlenül vagy közvetve értékteremtő hatást gyakorolt! A díjhoz
szívből gratulálunk!

A „Jó tanuló,
jó sportoló” díjat
Szathmári Rebe
ka, a Telepi
Suli és Szabó
Szilárd, a Kalász
Suli növendékei
nyerték.

Az eseményen köszöntötték még a 40 éves munkaviszonyát
ünneplő Pappné Kotroczó Erzsébetet és Fazekas Borbálát, a
30 éves munkaviszonyát ünneplő Szabó Anikót és Giay Anikót,
a 25 éves munkaviszonyát ünneplő Koltainé Rakics Ritát és
Tőke Ferencet, valamint Lenhardtné Kwaysser Fatimét, aki a Lidl
és a Dívány közös pályázatának nyerteseként „Az év szupertanára” lett.
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Jó széllel

BUDAKALÁSZI PARTOKON

Budapest környékén kevés a vitorlázható hely, így a
két budakalászi tó e szempontból (is) felértékelődik.
Tavaly például a 30. alkalommal rendezték meg a legendás Trafik Kupát az Omszk-tó vizén, és idén a Lupa-tó
is megtelt a nyárra vitorlásokkal, a vakáció utolsó hetében ugyanis vitorlás tábor indult a Lupa-tavi vitorlás
bázison. Az ötlettől a megvalósításig hosszú út vezetett,
erről kérdeztük Gerstenkorn Andrást, a vitorlástáborok
megálmodóját és szervezőjét.
- Honnan jött a vitorlás tábor ötlete?
Családunkban a szeles vízi sport közel negyvenéves múltra tekint
vissza. A ’70-es évek végén az Ezermester magazin hosszú cikket
közölt egy nálunk addig ismeretlen „amerikai őrületről”. Édesapámat
igazi polihisztorként ez megihlette, és – Magyarországon az elsők
között – szörföket kezdett készíteni. Első szörfünket is – akkor még
fából – maga tervezte, és ő varrta a vitorlát is. Az akkor még kavicsbányászatra használt Omszk-tóra jártunk szörfözni, amikor csak fújt
a szél. A ’80-as években bátyámmal már a nagyhírű balatonföldvári
Spartacus vitorlás szakosztályban vitorláztunk és szörföztünk versenyszerűen, és egy dragon típusú vitorlásunk is volt a kikötőben.
Ez gyermekkorom egészét és fiatalságom egy részét átitatta, és a
mai napig meghatározó maradt. A partot elhagyva a vitorlázó egy
kicsit más dimenzióba kerül. Inkább érezni és mesélni lehet róla,
semmint megmagyarázni. Viszont szeretem átadni mindazt, amit
tudok, érzek, átélek, amiért lelkesedek vagy rajongok. Földrajztanári
diplomámat ugyan nem váltottam tanári katedrára, de e kettő kombinációja, a tanítás és a vitorlázás összehangolása kézenfekvő lett.
- A tábort 7 éves kortól 90 éves korig ajánlják. Mi indokolja a tól-ig
határt? Mi kell ahhoz, hogy valaki vitorlázhasson? Miért üljünk hajóba?
A kor nem számít. Ha valakit igazán elkap a lendület és ráérez erre
a csodára, akkor élethosszig tart a szerelem. Szerintem vállalkozó
kedv, vízbiztosság – biztos úszni tudás – és lelkesedés szükséges.
Látszik a szemeken, ahogy valaki az első pillanattól fürkészi a vizet,
a fodrozódó hullámokat és figyel. Miért üljünk hajóba? Mint a hegymászó, amikor azt kérdezik tőle, miért mászik hegyet. A válasz mármár pimasz: „mert ott van”. A vitorlázáshoz a vízen, a fújó szélen, a
vitorláshajón és rajtunk kívül semmi más nem kell. Nem kell benzint tölteni, végtelenül elfáradni, sem kínozni magunkat. Csak vízre
szállni és „repülni”.
- Milyen hajóosztályok közül választhatnak az érdeklődők, illetve
hogyan juthatnak a számukra megfelelő hajókhoz? Min múlik, hogy
ki milyen hajóba ül?
Az oktatást alapvetően a gyerekeknek tervezett optimist hajókkal
és a nagyobbak, akár felnőttek számára is ideális sportos hajóosztállyal, a laserekkel végezzük. A legalapvetőbb elméleti és gyakorlati
ismeretek egyáltalán nem bonyolult elsajátításához az egyedüli vitorlázásra feltétlenül szükség van, így, ha rövid ideig is, de muszáj

egyedül megtanulni az alapokat, pl. borulni, hajót visszaállítani. Két
nagyobb kétszemélyes, a 420 és 470 hajóosztály is rendelkezésre
áll. A tanulás személyre szabott folyamata meg is határozza, hogy
ki milyen hajóba ül.
- A bevezetőben említett Trafik Kupa minden ősszel komoly csatákat hoz, ennek egyik legfőbb oka az Omszk-tó vize fölött uralkodó
különleges széljárás. Mi a helyzet a Lupával? Egyáltalán, mitől vitorlázható egy vízfelület?
Az Omszk-tó és a Lupa-tó széljárása hasonló. Az uralkodó északi
és északnyugati szél sokszor forog, változik, 10-20 méter széles sá
vokban fúj, mellette meg alig. A szelet figyelni kell, és fel kell készülni a
változásra. Aki itt megtanul figyelni, reagálni a szél változására, annak
a Balaton már gyerekjáték lesz. Na jó, persze a hullámokat kivéve.
- A táborokat követően hogyan tovább? Mit hoz az ősz a vitorlázni
vágyóknak, mik a távlati célok? Óriási lehetőség ez a kalászi iskolásoknak is. Lesz esetleg majd valamiféle együttműködés? Hokisaink,
kéziseink, focistáink már vannak, itt a Vidra SE, a Holló-völgyben
íjászokat találunk… menő lenne egy saját budakalászi flotta.
A kicsit késői, augusztusi indulás kétszer ötnapos nyári tábor rendezését tette lehetővé, de a vitorlás élet nem áll le a nyár végével,
sőt a szeles idők csak szeptemberben jönnek igazán. Hetente két
alkalommal szervezünk vitorlázást, erre regisztrálni szükséges, és
amíg az idő engedi, vitorlázni fogunk. Tavasszal a lehető leghamarabb újra vízre szállunk. Az adottságok kitűnőek, a hajóflotta adott,
az elhatározás megvan egy önálló Budakalász Vitorlás Egyesület
(BVE) létrehozásához. A Lupa Vitorlás Bázis működését, jövőjét két
szándék határozza meg. Egyrészt személyes célom, hogy a vitorlázást, mint eddig kevesek számára elérhető sportot hozza közel
családokhoz, iskolásokhoz, helyi és közeli közösségekhez, és minél
több gyerkőc, fiatal, felnőtt és akár idősebb ismerkedhessen meg
ezzel a gyönyörű sporttal. Ugyanakkor szeretnénk figyelmet fordítani
a tehetségekre is és mindazokra, akik már vitorláztak, de a Balaton
messze van, vagy drága a számukra. Lesznek helyi fiatalok, akiknek
egy nap majd eldördül az élvonalbeli versenyzést jelentő, vitorlásfutamot indító rajtlövés és elhangzik a „Jó szelet!” felkiáltás. És igen,
igencsak menő lenne budakalászi vitorlásbajnokokat ünnepelni!

Horogszegi Erika
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A rendszerváltás óta eltelt harminc
évben Budakalászon többször feltették már ezt a kérdést, de a lendületes
elhatározás rendre elbizonytalanodott. Ahogy telt az idő, az aktuális
városvezetésnek egyre kevésbé akaródzott ismét napirendre tűzni,

mert a szokás nagy úr, és mi lesz,
ha a rosszemlékű történelmet és a
nekünk kimondhatatlan mássalhangzótorlódást a megszokás addig
szépíti, hogy már fel sem tűnik,
hogy egy korabeli megyei pártbizottsági döntés miatt rosszul használ-

juk a tőlünk 4500 kilométerre fekvő
szibériai körzet és iparváros nevét.
Igen, az Omszk-tóról és parkról
vagy helytelenül, de kimondhatóan
az Omszki-tóról és parkról van szó,
melyek névváltoztatását nemrég
kezdeményezte a képviselő-testület.
henési lehetőségeket kereső helyi
és környékbeli lakosok körében.
Időszakos, majd állandó vendéglátóhelyek nyíltak, sőt az északi
partszakaszon a naturisták is megjelentek.

Fotó: MTVA Fotóarchívum

A tó a keletkezésétől fogva horgászvízként is szolgált, az első
haltelepítést pedig még az árvíz
„végezte el”. Sokáig nem volt a
tónak halgazdálkodási szempontból hasznosítója, így szabad víznek számított, és bár telepítéseket
sem végzett benne senki, aránylag
bőséggel lehetett itt halat fogni. Jelenleg az Óbuda-Kalász Horgász
Egyesület haszonbérlet alapján kezeli a tavat.

A tó a Duna hordalékaként itt
lerakódott sóder kitermelésének
köszönheti létét. Az 1960-as években még a Pomázi Petőfi Termelőszövetkezet kezdte meg, ennek
eredményeként alakult ki a ma
ismert tómeder. A sóder helyén
maradt bányagödröt később nemcsak a beszivárgó talajvíz töltötte
fel, hanem az 1965-ös nagy árvíz
idején a Duna is besegített ebben.

A tó vízfelületének nagysága jelenleg körülbelül 15 hektár, átlagos mélysége 3 méter, legnagyobb
mélysége 8 méter körüli.
A csatornahálózat hiánya miatt
a vízminőség eleinte rossz volt, de
a folyamatos beruházások eredményeként a problémák fokozatosan megszűntek. Később, ahogy
a vízminőség javult, úgy vált
egyre népszerűbbé a terület a pi-

Fotó: Lobogó, 20. évf., 44. sz., 1978.
| Forrás: Köztérkép
| Képazonosító: 281970
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A SODRITÓL
AZ OMSZK-TÓIG
A sóderbánya miatt a helyiek sokáig egyszerűen csak „Sodri”-nak
becézték a tavat, a régi kalásziak
közül ma is többen így emlegetik.
A sóderkitermelés befejezése után
tisztességesebb nevet is igyekeztek
találni neki, legalább is erről tanúskodnak azok a térképek, ahol már
Sport-tó néven is szerepelt. Aztán
a hetvenes években a politika észrevette a kínálkozó lehetőséget és
a szovjet-magyar testvértelepülés-mozgalom le is csapott a szerintük legmegfelelőbb névadásra.
A hazai testvérvárosi, testvér
megyei mozgalom a hatvanashetvenes évek szocialista hagyományainak egyik hálózatépítési
mechanizmusa volt. A szocialista
országok állampártjai ebben látták a kommunista propaganda világméretű terjesztésének egyik új
lehetőségét, így a hetvenes évek
elejére már mind a tizenkilenc magyarországi megyének lett szovjet
unióbeli „testvére”. A központi
le
osztásban Pest megye a közel
másfél magyarországnyi nyugatszibériai Omszk megyét kapta.
A testvérvárosi mozgalommal
a magyar pártvezetés az ideológiai nevelőmunka Szovjetunióból
történő importjával kívánta felfrissíteni a hazai internacionalista
szellemiséget és a pártszervezetek
közötti tapasztalatcserét. Az első
megyei pártmunkásdelegáció-látogatásra Cservenka Ferencné, a
Magyar Szocialista Munkáspárt
Pest megyei pártbizottság első titkárának vezetésével már 1971-ben
sor került. A látogatás tiszteletére
a Szovjet Kommunista Párt helyi

ADJUNK ÚJ NEVET, VAGY MARADJUNK A RÉGINÉL?
bizottságának kezdeményezésére Vörös Magyarok (Красные
мадьяры) címmel könyvet is
megjelentetett, melyben Omszk
városért és a szovjet hatalomért
1919-ben vívott harcokban résztvevő magyar kommunistákra emlékeztek. A Pest megyei Hírlap
1973. május 27-én büszkén számolt
be arról, hogy a könyvet immár
magyar nyelvre is lefordították.

elkészült a tervekkel, az Óbuda
MGTSZ vállalta a beruházási feladatokat, a tereprendezést magyar
és szovjet katonák, a megyei, járási
és városi pártapparátusok, fővárosi
és megyei üzemek dolgozói végezték. A parkot a Sasad MGTSZ füvesítette, a sétautakat pedig a Váci
Kommunális Üzem és a Szigetcsépi
Lenin Mezőgazdasági Szövetkezet
alakította ki.”

Fotó: PG
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A Nagy Októberi Szocialista
Forradalom 60. évfordulóján tovább erősödött a magyar-szovjet
megbonthatatlan barátság. 1977-re
érlelődött meg véglegesen, hogy
Budakalász határában létrehoznak
egy három és fél hektáros parkot és
a benne lévő tóval együtt a szovjet
testvérmegyéről, Omszkról fogják
elnevezni. A Magyar-Szovjet Baráti
Társaság Agitációs és Propaganda
Osztály Távoli városok, közeli barátok című kiadványa így emlékezik
meg erről: „Megmozdult a megye
és a főváros lakossága, üzemei és
szocialista brigádjai: a Városépítési
Tudományos Intézet rövid idő alatt
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Karsai Miklós, aki 1964-tõl 26
évig volt Budakalász máig köztiszteletben álló tanácselnöke, így emlékezett vissza azokra az időkre:
„Budakalásznak korábban semmilyen kapcsolata nem volt Omszk
kal és a döntés meghozatalakor
sem kérték ki a véleményünket.
A megyétől csupán feladatokat
kaptunk, közülük az egyik legfontosabb az volt, hogy a terület rendelkezésre álljon. Erre összesen
két hónapot kaptunk, ennyi idő
alatt kellett a tó körüli telektulajdonosokkal megállapodnunk;
csereingatlanokat felajánlani vagy
megvásárolni.”
A hatalmas zöld területen belül
egy emlékparkot is létrehoztak,
ahol az 1979. március 19-i ünnepélyes parkavatón Ligeti Károly,
a magyar hadifoglyok omszki bol
sevik párt szervezete egykori ve
zetőjének közel öt méter magas
emlékművét is felavatták, melyet
Fjodor Bugajenko omszki szobrászművész készített. A Kiskőrösön született Ligeti Károlyt sem
fűzte semmi Budakalászhoz, az
első világháborúban a szerb harctéren került orosz fogságba, így
került Szibériába, ahol forradalmár lett és 28 évesen meg is halt.

AZ ELVTÁRSAK ITT
TUDNAK MAJD
KOSZORÚZNI
Karsai Miklós elmondása szerint
a helyszín megválasztásában fontos szempont volt az MSZMP megyei és fővárosi vezetői számára,
hogy a Szentendrére és Visegrádra
gyakran utaztatott kommunista
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Fotó: Umann Kornél, 1986. | Forrás: Fortepan | Képazonosító: 28241

testvérpárt- és állami delegációk
útközben meg tudjanak állni koszorúzni. A szovjet testvérmegyéről elnevezett Omszk park és a
benne felállított egykori magyar
kommunista emlékműve erre kiválóan alkalmas volt.

takart hatalmas szobor. Ünnep és avatás volt tegnap Budakalász határában.
S e hangulatban minden csupa ös�szefonódás: hatvan éves magyar jeles
napok előtti tisztelgés, s egy hőst idéz
a százezerből a gondolat; Ligeti Károly
internacionalistát.”

A park és a monumentális szobor átadását a Tanácsköztársaság
60. évfordulójára időzítették és az
eseményre közel háromezer embert mozgósítottak.

A rendszerváltáskor, 1990-1991
telén Ligeti Károly emlékművét lebontották majd szemtanúk
szerint Ajtai Emil, a budakalászi
SZDSZ egykori vezetőjének, a
szabaddemokraták egykori Pest
megyei képviselőjének kertjébe
került. A szobor sorsát innen már
nem tudtuk nyomon követni, a
Budapest határában a kommunista diktatúra „hőseinek” felállított szoborpark munkatársai
sem tudnak róla. A szobor tehát
eltűnt, de neve megtartásával
a több hektáros Omszk park is
gyorsan átalakult. Néhány évvel
később a terület nagyobbik részét
a belga Louis Delhaize-csoport
Cora hipermarket-hálózata megvásárolta és bevásárlóközpontot
épített, melyet 1998 nyarán meg
is nyitottak. A cég később a magyarországi piac feladása mellett
döntött, így 2012. áprilisától a
park helyén álló üzletközpontot a
francia Auchan működteti.

A Pest megyei Hírlap akkor
így számolt be erről: „Felavatták
Budakalász határában az Omszki
parkot. Domb magasodik a szentendrei út mentén. Zászlókat simogat a
szél. Betonkockás sétányokon vörös
nyakkendős úttörők, ifjúgárdisták,
munkásőrök, s a tömeg, a meghatározhatatlan színváltozataival. Háromezer ember és várakozással teli
percek. Méltóságteljes ívben emelkedő magaslat fölött a transzparens:
A szocialista hazafiság és az internacionalizmus eszméjéhez való hűség a
magyar nemzeti érdekeink leghívebb
szolgálata. Fák, bokrok, amelyek csak
néhány hete eresztik gyökereiket a friss
talajba. Elnyúló, monumentális posztamens: szürkéink a vitorla formájú
márványháttér, s előtte hófehér lepellel

22

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

OMSZK-TÓ

NÉVADÁSI
HAGYOMÁNYAINK
A közterületek, földrajzi elnevezé
sek hivatalos névadása tükrözi az
éppen aktuális társadalmi, politikai
viszonyokat. 1945 után az új történelmi kor eszményeinek megfelelő
elnevezések kerültek előtérbe, jöttek
a Kun Béla, Lenin, Marx, Tanács
köztársaság, Sztálin vagy Rákosi
Mátyás utcák, terek. 1956 után is
volt egy „újratervezés”, amikor a
személyi kultuszra utaló már vállalhatatlanok helyett újak jöttek.
Az 1990-ben kezdődő időszak az
ideológiai, politikai szempontból
ki
fogásolható elnevezések megváltoztatásának következő hullámát hozta. A lakosság körében élő
népi nevek hivatalossá tételével
elindult a letűnt szocialista rendszer ideológiai, politikai felfogását
tükröző nevek cseréje, de az anyagi
terheket is jelentő folyamat lebo
nyolítása a túlterhelt, sok más fontos
problémával bajlódó helyi önkormányzatok hatáskörébe tartozott.
Talán emiatt történt, hogy Buda-
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kalászon a nyilvánvaló kommunis
ta-szocialista gyökerek ellenére
a helye
sen nehezen kimondható
Omszk-tó és Omszk park elnevezések maradtak.
Legutóbb három éve veselkedett
neki a városvezetés a névváltoztatásnak. Lakossági ötletpályázatot
írtak ki a tó és a vele szomszédos
park új nevére. Arra hivatkozva
kezdeményezték a névváltoztatást,
hogy a tó „olyan idegen hely nevét
őrzi, amelyhez valós kapcsolat
sosem fűzte Budakalászt”. A pályá
zat kiírása szerint a lakossági név
javaslatokat 2017. június végéig
várták; és a konkrét időpontok megjelölésével azt ígérték, hogy a javaslatokról az önkormányzat egyeztet
majd az országos hatáskörű Földrajzinév-bizottsággal, és annak dön
tésétől függően a 2017. szeptember
28-i képviselő-testületi ülésen határoznak majd az új névről. Jöttek is a
javaslatok, sőt az „Őszi Tófutás” ide
jére már az ünnepség időpontját is
meghirdették. Aztán különösebb
magyarázat nélkül az egészből nem
lett semmi. Nem tudjuk az okokat,
minden esetre csendben kihátráltak
a kezdeményezésből.

A rendszerváltás utáni névrendezés a nyilvánvaló pozitívumok
ellenére az elmulasztott alkalmak
időszakaként is értékelhető, mert
országszerte sok helyen szalasztották el azt a lehetőséget, amely a
természetes és mesterséges névadás (népi és hivatalos névhasználat) 1945 előtt még többé-kevésbé
meglévő összhangjának visszaállítását eredményezhette volna.
Pedig éppen a rendszerváltás
mutatott rá, hogy a politikai rendszerekhez köthető földrajzi vagy
utcaneveknek csak nagyon indokolt esetekben van helyük egy település életében.
Letűnt ideológiákról, tegnapi
hősökről és egykor mindenki által
tisztelt történelmi személyiségekről gyakran derült ki, hogy egyáltalán nem érdemlik meg, hogy az
utókor ily módon juttassa kifejezésre tiszteletét vagy háláját. Helyettük olyan elnevezésekre van
tehát szükség, amelyek hosszú
távon is kiállják az idők próbáját és
alkalmasak arra, hogy egy település közösségének tagjai mindenkor
büszkék legyenek rá. Kezdeményezésünknek ez a célja.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A TÓ ÉS PARK ÚJ ELNEVEZÉSÉRE
Tisztelt Budakalásziak!
Budakalász Város Önkormányzatának 27/2020. (VI.24.) sz. Kt. határozata alapján lakossági pályázatot
hirdetünk az Omszk-tó és park új
elnevezésére. Olyan névjavaslatokat
várunk, melyek kifejezik a terület
Budakalászhoz tartozását, utalnak
városunk kulturális, történelmi hagyományaira, a környék adottságaira. Olyan új elnevezést szeretnénk,
amely kiállja majd az idők próbáját és
alkalmas arra, hogy a budakalásziak
mindenkor büszkék lehessenek rá.

A beküldött névjavaslatok zsűrizé
sét követően a Polgármesteri Hivatal
egyeztet a Miniszterelnökség Földrajzinév-bizottságával, ezt követően
pedig a Képviselő-testület dönt az új
név használatáról.
Várjuk a budakalászi lakcímmel
rendelkezők javaslatait!
A javaslatokat a beküldő nevének
és lakcímének feltüntetésével * a
kommunikacio@budakalasz.hu
elektronikus levélcímre küldhetik.
A határidő 2020. november 2.

*A személyes adatok kezelése a javaslatot
tevő személy hozzájárulásán alapul, annak
megismerésére kizárólag a döntéselőkészítésben résztvevő köztisztviselők lesznek jogosultak. A képviselő-testületi előterjesztésnek
már nem lesz része a javaslattevő személy
neve és címe. A döntést követően a megadott
személyes adatokat a Polgármesteri Hivatal
törölni fogja.
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KREATÍV PÁLYÁZAT NÉPSZERŰSÍTI
A KLÍMABARÁT KÖZLEKEDÉST
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PÁLYÁZATOK

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, az Agrárminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma
idén is meghirdetik közlekedési-környezetvédelmi
kreatív pályázatukat „Klímabarát közlekedés
mindenkiért!” címmel.
A pályázaton az óvodás korosztálytól a felnőttekig
bárki elindulhat, akár egész családok, iskolai csoportok jelentkezését is várják. Az elkészült műveket
digitális formában, a Közlekedéstudományi Intézet
honlapján keresztül lehet benyújtani 2020. október 20-ig. A beküldendő pályázati anyagok valós vagy elképzelt, zéró és alacsony
kibocsátású, klímabarát közlekedési megoldásokat mutathatnak
be a városias környezetben. Azt is ábrázolhatják, hogy személyes
döntéseink miként segíthetik elő vagy gátolhatják a természetes
és épített környezet védelmét, az emberi egészség megőrzését.
Az alkotások megmutathatják, hogy a településeken belül kisebb-

nagyobb távolságokat rendszeresen meg lehet tenni anélkül,
hogy autóba ülnénk, akár gyalog vagy kerékpárral is. A művek felhívhatják a figyelmet a mindennapi mozgás kedvező hatásaira,
hasznos élettani következményekre.
A legjobban sikerült pályamunkák alkotóit a minisztériumok és
a támogatók által felajánlott díjakkal jutalmazzák. Az eredményről e-mailben értesítik a nyerteseket, a nyereményeket postai úton
juttatják el a díjazottakhoz.

MŰVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT
BUDAKALÁSZIAKNAK
A koronavírus-járvány az egész 2020-as évet alapjaiban megváltoztatta: sorra zártak be a színházak, koncerttermek és múzeumok, a
fesztiválok és kulturális események elmaradtak. Ennek következtében számos önfoglalkoztatású művész egyik pillanatról a másikra
kritikus élethelyzetbe került.
A Budakalászért Közalapítvány Kuratóriuma hittel és meggyőződéssel vallja, hogy a művészet felemel, nélküle a
világ elveszíti emberi arcát, ezért az életvitelszerűen
Budakalászon élő, művészi pályára készülő diákok
és aktív művészek megsegítése érdekében úgy döntött, hogy művészeti ösztöndíj pályázatot ír ki. Pályázatot nyújthat be minden 15 évesnél idősebb művész és
tanuló, aki a zene, a tánc- és mozgásművészet, a színház- és filmművészet, a képzőművészet, az iparművészet,
valamint az irodalom területén alkotótevékenységet végez.
A pályázati lehetőséggel szeretnénk a budakalászi művészeket és diákokat korábbi döntésükben megerősíteni, hogy
a nehéz időszakok ellenére is érdemes volt a művészeti pályát
választaniuk, a közalapítványi támogatással pedig hozzájárulni a
pályán maradásukhoz.
A rendelkezésre álló pályázati keretösszeg 2,5 millió forint.
Az elnyerhető egyszeri támogatás összege művész tanulók esetében legfeljebb 100 000 forint, az aktív művészeknél legfeljebb
200 000 forint. A pályázatok benyújtási határideje 2020. november 2.
A pályázati kiírás és adatlap letölthető a https://www.budakalasz.hu
/onkormanyzat/budakalaszert-kozalapitvany/ weboldalról.

Várjuk a budakalászi művészek pályázatait.
dr. Deutsch Norbert elnök
Budakalászért Közalapítvány

24

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

2020. SZEPTEMBER 19. – NOVEMBER 22.

MEZŐGAZDASÁGRÓL
A MEZŐGAZDASÁGÉRT
2020. szeptember 19. és november 22. között
a Központi Statisztikai Hivatal teljes körű
mezőgazdasági összeírást hajt végre.
Összeíróink az ország településeinek kijelölt címein gyűjtik az adatokat. Kérjük, fogadják
bizalommal igazolvánnyal ellátott összeíróinkat, legyenek segítségükre az összeírás gyors
és szakszerű lebonyolításában!
Az agrárcenzus célja, hogy megbízható és naprakész képet kapjunk a mezőgazdaság
aktuális állapotáról, a gazdaságok szerkezetéről. Az összegyűjtött adatok segítik a hazai
és az európai uniós döntéshozókat a megfelelő támogatáspolitikák létrehozásában,
ezért a pontos válaszadás közös érdekünk.
AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ.

E-mail: agrarcenzus2020@ksh.hu
www.ksh.hu/agrarcenzusok_agrarium_2020
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SPORTHÍREK

BMSE hírek
Nagy siker a feljutás is, de a helyt állás az igazi kihívás. A megye
első osztály nehéz falat, a srácok teljes odaadással edzenek,
hogy biztos legyen a bennmaradás. A privát életében mindenki
tanul vagy dolgozik, mellette edzésre jár. A csapat zöme szinte
gyerekkoruk óta együtt van, jól ismerik egymást, hiszen éveken
keresztül egy csapatban játszottak. Szeretik a futballt, szeretik
Budakalászt, a szurkolókat nagy tiszteletben tartják.
Az első mérkőzésen ugyan egy nullra kikaptunk, de a játék, a
hozzáállás jeles volt. Nem csalódtak a nézők: küzdelmes, jó
iramú meccs volt. Reméljük, a folytatás jobban sikerül.
Egy szomorú eseményről is meg kell emlékeznünk: a Sportbizottság egykori elnöke, Major Ede eltávozott az élők sorából. Nagyon sokat segített a csapatnak, és mindig figyelemmel kísérte
a munkánkat. Nem feledkezett meg arról, hogy mellénk álljon és
kitartson az egyesület mellett.
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Fontos, hogy a gyerekek is lássák, érezzék, hogy egyszer ők is ott
lehetnek majd a felnőtt csapatban. Továbbra is folyik a munka,
minden korosztály elkezdte az edzéseket. Nagyon sok edzőmérkőzés, torna van a programban. A sporttelep nyüzsgő méhkassá
vált, szinte minden nap telt ház van a pályákon.
Nagyon vigyázunk az egészségügyi előírások betartására, a
rendszeres fertőtlenítés, az alapos kézmosás kötelező.
Büszkék vagyunk a munkánkra, az edzőinkre; a szövetség mindig kiemelten foglalkozik a klubbal. Köszönet a szülőknek, a
szurkolóknak, hogy mellettünk állnak és segítik munkánkat. Nézzék meg a sorsolást, jöjjenek, szurkoljanak, buzdítsák a csapatot
– hisz’ megérdemlik!
Nagy tisztelettel:

Sárosi Tibor
BMSE elnök

Jégkorongozni várjuk a gyerekeket
Budakalászon ritka jó lehetőségük van a gyermekeknek a korcsolyázás elsajátítására, ezen belül is egy remek csapatsport,
a jégkorongozás fortélyainak megtanulására. A korcsolyázás
fejleszti a felnövekvő gyermekek mozgáskoordinációs készségeit, ezáltal nagymértékben segíti a gyermekek egyéb képességeit, így a tanulási készségeket is. A jégkorongozás megfelelő
védőfelszerelésben kisgyermekek esetén rendkívül biztonságos
sport. A csapatjáték öröme a fiatalok szocializációját is segíti.
A tartós hidegben sportoláshoz a gyermekek
hozzáedződnek, immunrendszerük és a betegségekkel szembeni ellenálló képességük is
megerősödik.
A budakalászi Vidrák jégkorong-utánpótláscsapata 2017 óta működik, kifejezetten családias, dinamikusan fejlődő csapat, barátságos,
gyermekközpontú, rutinos edzőkkel. A játék, a
mozgás és a közösségi együttlét öröme hajtja,
nem csupán a bajnoki mérkőzéseken való
eredményes részvétel. Most itt a lehetőség e
családias közösséghez csatlakozni, e sportág
örömeit megtapasztalni!
A budakalászi VIDRA SE nagy örömmel hívja és
várja 5-12 év közötti fiúkat és lányokat egyaránt! A korcsolyázni tudás nem feltétel! Az első
alkalomra elegendő korcsolyát, kerékpáros bukósisakot és kesztyűt hozni. Akik 10 év alattiak
és hamar jelentkeznek, azok számára tudunk
kedvezményes védőfelszerelés-kölcsönzéssel
segíteni. Novembertől jeges edzések heti 3-4

alkalommal a budakalászi sátorral fedett műjégpályán, addig hetente egyszer a Vasas jégcsarnokban, valamint száraz edzések a
szentistvántelepi iskola tornatermében (hétfőn 18.íí órától) és a
BMSE sátorral fedett műfüves pályáján (csütörtökön 17.00 órától). A tagdíj 10 ezer Ft/hó, testvérkedvezmény van.
Jelentkezni Szabó Melindánál lehet a 06 70/330-9444-os telefonszámon, illetve a budakalaszividrak@gmail.com e-mail-címen.
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SÉTÁLJ, BRINGÁZZ BUDAKALÁSZON!

KÖZÖSSÉGI ÉLMÉNY 8 HELYSZÍNEN
Bár a nagylétszámú városi rendezvények a koronavírus második hulláma miatt
lemondásra kerültek, a Sétálj Budakalászon esemény kibővítve, 2020. szeptember
12-én megrendezésre került, Sétálj, bringázz Budakalászon! néven. A városvezetés úgy ítélte meg, hogy a több állomásos program lehetőséget ad arra, hogy a
résztvevők betartsák a járványügyi előírásokat, ezért kerülhetett megrendezésre a
program. Rengeteg mosoly, találkozás, ajándék és napsütés jellemezte a szombati napot mind a nyolc helyszínen, köztük a Városháza udvarán, melyet először a
programok történetében megnyitottunk a lakosok előtt. Köszönjük mindenkinek,
aki eljött. A gazdag és színes programokból fotóalbumunk ad ízelítőt.

Megnyílt a Városháza udvara
A Városháza törzsépületének építési ideje egyelőre nem ismert, de régi oromzatának
szecessziós stílusjegyei és a homlokzati díszítőelemek alapján az első világháborút követően, talán az 1930-as évek elején épült. Ön tudta, hogy egykor a város jegyzője lakott
az épületben? És azt, hogy később óvodaként működött?
A program keretében az udvaron került megrendezésre a
Mesterségek Udvara, ahol kézműves foglalkozás, egyedi, kézzel
készített ékszerek, nemezelés, kosárfonás, csipkeverés várta az
érdeklődőket, sőt a bőrdíszművesség tudományába is bepillantást nyerhettek a látogatók.
Ezen a helyszínen lehetett átvenni az ingyenes kompjegyeket,
amelyekkel a program keretén belül át lehetett jutni a Lupa-szigeti
helyszínre.
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Színes budakalászi közösségek
A budakalászi nemzetiségi közösségek is jó hangulattal és sok szeretettel várták az érdeklődőket.
A Budai úti Sváb Tájházban muzsika, tánc, étel-ital garantálta a jó hangulatot a tájházban értő idegenve
zetés várta az érdeklődőket, míg a Gábriel arkangyal szerb ortodox templomban
ezen a napon kivételesen a hölgyek is egészen közel mehettek a szentélyt lezáró
ikonosztázhoz, hogy megcsodálják azt, a helyi szerb egyház vezetője, Zoran Zivic
pópa pedig minden kérdésre készséggel válaszolt. A Sváb Tájhát udvarán természetesen az Alpenrose, a szerb templom kertjében a Rozmaring táncegyüttes
ropta. Programokkal készült a szentistvántelepi katolikus, illetve a református
templom is.

Íjászat, kavicsfestés, történelmi előadás a Kálvárián
A Hollóvölgy íjászpályán a magyar nemzet történelmével, hagyományaival, és az íjászattal
ismerkedhettek az idelátogató gyerekek és felnőttek. Az Omszk parkban kavicsfestés várta
a kicsinyeket, a Kálvária dombon pedig dr. Tomka Gábor régész mesélt Budakalász szakrális
központjának feltárásról.
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EGÉSZSÉG

Stabil alapozás

15 ÉVES AZ EGÉSZSÉGKLUB
A kezdetek
„Körzetemben már 20 évvel ezelőtt szer
veztem különböző szűréseket, amelyek al
kalmával nagy érdeklődés mutatkozott az
egészséggel kapcsolatos ismeretek bővíté
sére. Egy pályázat kapcsán érlelődött ki
ebből egy klub alapításának feladata, amit az akkori Önkormány
zat támogatott, és a város egészét érintő program kialakítására,
a szervezésre Garami Lászlónét kérte fel.
Ezt követően 11 lelkes budakalászi (magamat is annak tartom
30 éve, noha nem itt alszom) megalakította az Egészségklubot,
lefektettük az alapelveket és a fő célokat: az egészségi ismeretek
bővítése, a prevenció fogalmának beépítése a mindennapi gya
korlatba szűrővizsgálatok szervezésével és népszerűsítésével,
valamint az egészség megőrzése – amely elmélet és gyakorlat
egysége. Szigorú alapfeltétel volt és maradt a politikamentesség.
Az élet hamar bizonyította, hogy a tervezésnél nem jól kalku
láltunk. 30-40 fős létszámra gondoltunk, de az igény kezdettől
fogva sokkal nagyobb volt.”
Dr. Gál Katalin belgyógyász szakorvos,
háziorvos, alapító, szakmai vezető

„Az Egészségklubot, ami a Magyar Rákelle
nes Liga alapszervezeteként működött 2013
végéig, 2005. szeptember 15-én alapítottuk.
A hatékony, eredményes és következetes
munka érdekében törekedtem átgondolt,
rendszeres és jól megszervezett programok beindítására. Ennek
köszönhetően évről évre nőtt a klub iránti érdeklődés. Az Ön
kormányzat anyagi és erkölcsi támogatása stabil alapot nyúj
tott ahhoz, hogy növelhettük a mozgásórák és a szakorvosi
szűrővizsgálatok választékát és számát, rendszeressé tehettük
közkedvelt szűrőnapjainkat.
A Népjóléti Bizottság külsős tagjaként 2008-ban kezdemé
nyeztem a szűrések költségének biztosítását a központi költség
vetésben. A képviselő-testület egészségtudatos szemléletének
köszönhetően a szakorvosi szűréseket azóta is az Önkormányzat
finanszírozza.
2011 és 2013 között Lontainé Hegymegi Erzsébet és dr. Ollár
Györgyné vezette a klubot, a kezdetektől fogva hűséges vezető
ségi tag, Lazanyi Istvánné és Rakics Istvánné segítő közremű
ködésével.”
Garami Lászlóné
alapító elnök,
örökös tiszteletbeli elnök
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Aktív közösségi életet
„2014-ben az Egészségklub levált a Magyar
Rákellenes Ligáról, azóta Egészséges Buda
kalászért Egyesületként önállóan működik.
15 éve vagyunk együtt, ilyen régóta tanuljuk,
mit tehetünk az egészségünkért, vagy ha ezt
lekéstük, legalább időben derüljön ki a baj, minél kevesebb szö
vődmény alakuljon ki, minél kevésbé legyünk kiszolgáltatottak.
15 év alatt számos magas képzettségű orvos és egészségügyi
szakember segítette tágítani ismereteinket. Az előadások téma
választásánál az úgynevezett stratégiai kérdések kaptak nagyobb
hangsúlyt: azok a betegségek, amelyek napjainkban vezető
halálokokként ismertek.
Az ismeretszerzésen túl az egészségmegőrzés másik két fon
tos pillére a rendszeres szűrővizsgálat és mozgás. A klub ön
kéntesei eddig nyolcféle betegség megelőzésére, összesen 120
alkalommal szerveztek és bonyolítottak le szakorvosi szűrést
helyben. Ezeket több mint 4 300 fő vette igénybe.
Előadásaink és szűrési alkalmaink nyitottak, ezekre tagjainkon
kívül várjuk lakótársainkat is.
Heti 15 rendszeres mozgásórát kínálunk tagjainknak: száraz
földi, vízi, gyógy- és meridián torna, jóga, séta, gyaloglás, túrázás.
A közösségben végzett sportolás előnyösebb az otthon egyé
nileg végezhető gyakorlatoknál, mert előre tervezhető időpontban

SZŰRÉSEK

Budakalász Város Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a lakosok egészségére, a betegségek megelőzésére, ezért
az Egészségklub önkénteseivel karöltve idén őszre is meg
hirdette a preventív szűréseket, amelyek a nőgyógyászati,
bőrgyógyászati, urulógia, demencia, a szív- és érrendszeri,
valamint a daganatos megbetegedésekre is kiterjednek.
A meghirdetett időpontok ugyan hamar beteltek, de érdemes folyamatosan figyelni a www.budakalasz.hu oldalon és
a Budakalászi Hírmondóban megjelenő lehetőségeket és élni
velük. Az augusztus végére meghirdetett 3 napos tüdőszű
résen összesen 931 budakalászi lakos jelent meg.
Mindenkinek jó egészséget kívánunk!
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vannak és feltöltenek. Egy állandó jó társaság pozitívan befolyá
solja érzelmi alapszükségleteinket, ezáltal javítja az immunrend
szert, érzelmi biztonságot nyújt.
Egyre többen érezzük, hogy felelősséget kell viselnünk egész
ségünk megtartásáért. Kéthetente kirándulunk, havonta hallga
tunk kulturális előadást, tartunk kötetlen témájú klubnapot, külön
féle stresszoldó foglalkozást a 2018-ban használatba kapott
klubházunkban. Aktív résztvevői vagyunk a városi programoknak,
eseményeknek.
Nem véletlen, hogy fennállásának 15 éve alatt az Egészségklub
Budakalász legnagyobb létszámú stabil közösségévé vált. Taglét
számunk átlépte a 200 főt.
A 2009-ben létrehozott a „Budakalászi Polgárok Egészségéért"
kitüntetést a képviselő-testület eddig négy alkalommal adomá
nyozta az Egészségklub egy-egy önkéntesének: dr. Gál Katalinnak
2009-ben, Garami Lászlónénak 2010-ben, Lazanyi Istvánnénak
2014-ben, Rakics Istvánnénak 2016-ban. Dr. Ronkovicsné dr.
Faragó Eszter 2018. augusztus 20-án a „Budakalász Kultúrájáért”
díjat vehette át a klub keretein belül rendszeresen tartott színvo
nalas kulturális előadásaiért.
Tagjaink közé fiatalokat is örömmel várunk. Honlapunkon –
www.bkegeszsegklub.hu – megtalálhatók elérhetőségeink és
aktuális információink.”
Nagy Endréné
elnök
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LELKI SORVEZETŐ

MICSODA MELÓ EZ A
PÁRKAPCSOLAT!
Hogyan juthat nehéz helyzetbe az a párkapcsolat,
amelyik valahogy így kezdődött: „megtaláltam az igazit”?
Minden kapcsolat dinamikája eltérő módon működik, bár
vannak hasonlóságok. ’Csúf igazság’, hogy emberi tökéletlenségünk ellenére a párkapcsolat, a házasság két felnőtt
gondolkodású embert kíván. Árulkodó jel, hogy a válások (különválások) közel 70 százalékát nők kezdeményezik. A legtöbb
esetben azért, mert a férfiak a párkapcsolattal és gyermekneveléssel járó felelősséget, például a sok munkára hivatkozva
kimagyarázzák, elkerülik, vagy – és ezt sokszor ők is elismerik
– még nem nőttek fel a feladathoz. Nem tudnak mit kezdeni
magukkal, a párjukkal, a kötöttséggel. Az érem másik oldala,
hogy a férfiak sokszor azért keményítenek be, válnak távolságtartókká a párjukkal szemben, mert elmaradnak az elismerő
szavak, az érintések, a tisztelet, és úgy érzik, nem az otthonukba érkeznek, hanem egy újabb munkahelyre.
Sokáig én is úgy gondoltam, hogy a párkapcsolat megy magától. Elég annyi, hogy két ember bejön egymásnak, és ha elrontják
vagy félúton elhagyják a másikat, újra lehet kezdeni – komolyabb következmények nélkül. Idővel kiderült: az, hogy mindenki
jól érezze magát, következetes, kemény munkát kíván. Röviden:
folyamatosan figyelnünk kell egymás igényeire. Ha ez elmarad,
észre sem vesszük, hogy lemaradtunk egymásról. Tény, hogy a
nők érzelmileg sokkal hamarabb és könnyebben ráhangolódnak
a kapcsolatra, szinte egyből otthon érzik magukat azzal, akit
megszerettek, akivel érzelmileg biztonságban érzik magukat.
A férfiak ott érzik magukat otthon, ahol elismerik, tisztelik őket.
Ha ezt párjuktól megkapják, nagy esély lesz rá, hogy a legjobb
társakká válnak. Ám ezekért mindenkinek meg kell dolgozni.
Nem erővel, sem pénzzel, hanem szívvel és lélekkel. Ahol inkább
a pénz kerül első helyre, ott a háttérben önbizalomhiány, félelem, megalkuvás szerepelhet. Egy kisebb gazdasági válság elég
ahhoz, hogy a párok farkasszemet nézzenek egymással. (Talán
nem véletlen az sem, hogy az ilyen kapcsolatokban tipikus megbetegedések, sorsfordító helyzetek, traumák történnek.) Vannak,
akik idővel arra ébrednek, hogy egy bántalmazó kapcsolatban
ragadtak. Vagy azért, mert függenek a párjuktól a gyerekek, az
anyagiak, az egzisztencia miatt, vagy pedig azért, mert elhitetik
magukkal, hogy „olyan jó ember. Csak néha menne el otthonról…”
A biztonság iránti igényünket könnyen összekeverjük a gyávasággal, megalkuvással. Sokszor nem merjük egymás előtt
felvállalni a valódi tetteinket, érzéseiket, mert attól félünk, hogy
a párunk elfordul, elhagy, megbüntet. „Lehet, hogy így nem is
kellenék neki?” Gyakran azt közvetítjük a viselkedésünkkel, hogy
„ha úgy viselkedsz, ahogy nekem nem szimpatikus, akkor nincs
meghitt együttlét, nincs pénz, nem szólok hozzád”.

A döntés mindenkinek a maga kezében van. Van, aki felismeri
a változtatás igényét, de belátja, hogy nem képes egyedül vagy
a párjával együtt megoldani a krízist. Fontos, hogy tudjuk: nem
szégyen segítséget kérni.
A kérdés csak az, hogy elfogadják-e ezt a lehetőséget?
Aranyos Zsolt, a Dunakanyari Család- és
Gyermekjóléti Intézmény mediátora

Ha úgy érzi, hogy segítségre van szüksége vagy környezetében tapasztalja, hogy másoknak lenne szüksége segítségre,
vegye fel a kapcsolatot a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti 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 ünnepnapokon) krízis esetére a készenléti ügyeleti számunk:
+36 20 364 0827.
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A KARITÁSZ A NYÁRI PIHENÉST
ÉS AZ ISKOLAKEZDÉST IS SEGÍTETTE
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KARITÁSZ

A nyarat a Faluház munkatársai tevékeny szeretetének köszön
hetően egy örömteli együttműködéssel kezdhettük. A felajánlás
harminc, Karitász által támogatott gyermeknek biztosított egyegy hét izgalmas napközis tábor lehetőséget, amelynek végén az
Élelmiszerbanktól kapott finomságokkal is meglephettük a gyere
keket.
A nyáron is sok nehéz élethelyzettel szembesültünk, ahol magán
felajánlásoknak hála segíteni tudtunk például a munkahely elvesz
tése, kisiskolás gyermek, vagy idősek súlyos betegsége miatt
veszélybe került családoknak. Megindító volt megélni, hogy a
támogatottakból segítők válhatnak. Egy idős hölgy – a járvány
alatt számára és férje számára biztosítottunk ebédet, később
gyönyörű párnákat horgolt a pszichiátriai betegek részére, ezzel
barátságossá téve a foglalkoztató műanyag székeit.
Hosszú szünet után júniusban végre egy kis muzsikát is csem
pészhettünk a pszichiátriára, ahol Sebestyén Patrik, a Kalász
Alapfokú Művészeti Iskola művésztanára trombitaszóval lepte
meg a kertben a betegeket, majd a későbbi nyári koncertünkön
két fiatal művésztől, Szabady Ildikó fuvolistától és Bellus Csilla
zongoristától romantikus darabokat hallhattunk, igazán gyönyörű
tolmácsolásban. A koncert végén egy-egy tábla finom csokoládét
osztottunk ki a hallgatóságnak.
A járvány miatt elhalasztott májusi Demencia Napunk ötletei
nyomán tíz „demenciahátizsákot” állítottunk össze, melyekben a
demenciával élőket otthon gondozó hozzátartozóknak szeretnénk
segíteni. A hátizsákok könnyen érthető, tájékoztató és gyakorlati
kézikönyveket, illetve a demenciához kapcsolódó filmek, regények,
segítő online oldalak, szervezetek és jó gyakorlatok listáját tartal
mazzák. Hamarosan kölcsönözhetőek lesznek Budakalász több
pontján is.
Az augusztusi tanszergyűjtésre beérkezett adományokból közel
50 általános iskolás gyermeknek tudtunk minőségi tanszercso
magot biztosítani, amit egy másik felajánlásnak hála mosószerrel,
tisztítószerrel is ki tudtunk egészíteni. A tanszerosztást ruha- és
cipőbörzével kötöttük egybe.

Augusztus végén Karitász kirándulásra hívtuk a támogatott
családokat. Közösen megnéztük a solymári várat, megjártuk a
kellemesen hűs patakvölgyet, kisétáltunk a bányatóig, és közben
sokat beszélgettünk. Öröm volt együtt lenni a természetben!
Köszönjük a sok támogatást és önzetlen felajánlást, nagy szükség
van Rátok!
Szent Ferenc Karitász Csoport
szentferenckaritasz@gmail.com

ANYAKÖNYV

Szeretettel köszöntjük
Budakalász város legifjabb polgárait!
Kajári Natasa
Orbán Rebeka Dóra
Pálcsa Gergely Gábor
Tótok Izabella
Köszöntjük a június 11-én született Kurucz Sárát is.
Jó egészséget kívánunk, Isten éltesse őket!
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EGYHÁZI HÍREK

FELAVATTÁK
SZENTISTVÁNTELEPEN
A SZENT IMRE KÖZÖSSÉGI HÁZAT
Augusztus 20-án ünnepélyes szentmisét celebrált és megál
dotta az új kenyeret a budakalászi Szent István-templomban
Kelemen László plébániai kormányzó, a Budapest-Esztergomi
Főegyházmegye esperese. A városi ünnepség díszvendége Sol
tész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcso
latokért felelős államtitkára volt. A szertartást és az ünnepi be
szédek elhangzását követően Soltész Miklós és dr. Göbl Richárd
polgármester átadta a Szent Imre KözössÉgi Házat a szentistván
telepi közösség számára.
„Szent István életműve a 21. század magyarsága előtt is
követendő példa. A hit megtartása, a haza szeretete ma is
megmaradásunk záloga” – fogalmazott az átadón Göbl Richárd,
hozzátéve, hogy erős család, helyi közösség és nemzet kizárólag
hitre, tudásra és a tisztességre épülhet.
A polgármester beszédét követően Dobák Katalin, a Népművé
szet Ifjú Mestere címet viselő népdalénekes előadásában hallgat
hattak meg a résztvevők egy népénekcsokrot.
Soltész Miklós beszédében elismerően szólt a budakalászi
kato
likus közösség összefogásáról, megemlékezve azokról a
bátrakról is, akik a szocializmus idején, a hatvanas évek közepén,
Szent István tiszteletére templomot mertek építeni. Az államtitkár
kiemelte, az örökség, melyet a magyarság Szent Istvántól kapott,
nem elherdálható, megőrzésének záloga pedig az élő, lélegző,

egymásért önzetlenül munkálkodó közösségekben rejlik, akiknek
meg kell védeniük ezt az örökséget.
Az új közösségi ház 130 millió forintos támogatásból épült, a
210 m2-es épületben rendezvényterem, közösségi szoba és kiszol
gáló helyiségek találhatóak. A ház helyet ad az egyházközség közös
ségeinek: baba-mama klubnak, nagyszülői klubnak, filmklubnak,
előadásoknak, cserkészeknek – a 1111. sz. Szent István Cserkész
csapat az egyik legnépesebb hazai cserkészközösség, akiket Kele
men László külön is köszöntött fennállásuk 25 éves évfordulója
alkalmából –, ifjúsági hittannak, zenés előadásoknak, kórusnak,
zenekari próbáknak. Családi rendezvényekre is hasznosítani sze
retné az épületet az egyházközség, hiszen keresztelők, kisebb
lakodalmak, ezüst- és aranylakodalmak megtartására is kiválóan
alkalmas a rendelkezésre álló tér.
A Szent Imre KözössÉgi Ház elnevezés kifejezett szándékot
tükröz: az ifjúság Szent Imre lelkületét követve tartalmasan és
étékesen töltheti el benne idejét. A belépőket Deákné Palásti Ágnes
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gyönyőrű nemezszőnyege fogadja, mely az Égi Nesz nemez nevet
viseli. A művész Szent Imre életének kevéssé ismert legendáját
ábrázolja: a szarvast üldöző vadászok, Imre és Boleszláv lengyel
király megpillantják a bozótban fennakadó szarvas agancsa között
fénylő keresztet. Deák Ferenc, a képviselőtestület világi elnöke egy
további párhuzamra is rámutatott: a templomtorony nagyobbik
harangja az István, míg a kisebbik Imre nevét viseli – „Adódott a
gondolat, hogy a nagy ház mellé épülő kisebb a Szent Imre nevet
viselje, kifejezve összetartozásunkat a közös égi házban” – mondta.

bíboros áldott meg az elmúlt ősszel –, most közösségi házat,
hamarosan pedig óvodát. Kelemen László szerint mindebben
tetten érhető a gondviselő szeretet, és a közösség feladata lesz
ezeket az épületeket, közösségi tereket élettel megtölteni.
HE

Az épületet Mohos Gábor, esztergom-budapesti segédpüspök
áldotta meg és szentelte fel Szent István-templom búcsúnapja
alkalmából augusztus 23-án, hálaadó szentmisét követően. A
plébániai kormányzó kiemelte, külön öröm volt Mohos Gábor
püspökkel ünnepelni, hiszen 2019 februárjában szintén ő volt az, aki
megáldotta a mára felépült közösségi ház alapkövét. Budakalász
egyre növekvő hívő közössége épít: paplakot – amit Erdő Péter

EGY, KETTŐ, HÁROM, SOK
Vannak olyan ősi népek, ahol így számolnak: egy, kettő, három,
sok. Tehát ami háromnál több, az már sok, azt már nem akarják
pontosítani.
Egy régi osztálytársam nemcsak háromig tanult meg számolni,
hanem sokkal tovább. Valami olyan nagy számot keresett,
amekkora még nincs is… Most persze kifigurázom a munkáját,
de mégis ilyesmivel foglalkozik: nagy prímszámokat keres, amik
valahogy a titkosításhoz használhatóak fel.
A modern gondolkodás, a mai ember kinyitotta a számokat.
Nekünk nem elég háromig számolni. Fejlődtünk, utat nyitottunk
a végtelen felé – és mégis, mintha elvesztettünk volna valamit.
Létrehoztuk a számítógépet, amely a számításokat az embernél
sokszorta gyorsabban elvégzi.

írta, és máig ez az alapműve ennek a korszaknak. Egy könyvet
akart írni, egyig számolt el, de azt a munkáját jól végezte el az
élete során. A mai tudósoknak ritkán van erre lehetőségük: ezer
részletkérdést elemeznek mélyrehatóan, de ezek ritkán állnak
össze egy egésszé.
De hát az életünkben nem pontosan ugyanígy vagyunk? Van
egy-két dolog, ami nagyon hiányzik az életünkből. Hiába gyűjtünk
mellé ezer másikat, ha az az egy hiányzik. És van egy-két dolog,
amit elértünk az életünkben, és bizony, nem is kell belőle több.

Csakhogy ez a sok számolás egy kicsit tévútra is vitt bennünket.
Kezdjük azt gondolni, hogy az életnek azokat a dolgait is ki lehet
számolni, amiket pedig sehogyan nem lehet számokkal leírni.

„Pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre” – mondja
Jézus (elolvasható a Biblia második felében, az Újszövetségben,
Lukács evangéliuma 10. fejezetének 42. versében.) De mi az az
egy? Van-e boldogságom? Nevezhető-e életnek az életem? Ez az
egy fő kérdésünk. És ha megvan az egy-két fő dolog, akkor be
tudok-e telni azzal, van-e békességem azzal az életemben, amit
Isten adott?

Egy neves angol történész hetven évvel ezelőtt megírta a
keresztes hadjáratok történetét. Egész életében e vastag kötetet

Bereczky Örs
budakalászi református lelkész
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A BÍRÓSÁG MEGSZÜNTETTE A RÁGALMAZÁSI ELJÁRÁST
A Rogán László vezette Budakalászi Önkormányzat tavaly ősszel
rágalmazásért büntetőfeljelentést tett a Kálvária-telkek értékesítéséről nyilvánosságra került információk miatt. A 2011 Egyesület,
majd a CivilKalász Társaság dokumentumok alapján azt állította,
hogy 2016-ban a városvezetés az ingatlan-értékbecslésekben
megállapított árhoz képest közel 100 millió forinttal kevesebbért
adta el a város egyik legértékesebb ingatlanegyüttesét, a mai Kálvária Lakópark területét.
Miután a 2011 Egyesület nyilvánosságra hozta a véleményét és
elérhetővé tette az eladással kapcsolatos dokumentumokat, az önkormányzatok gazdálkodását ellenőrző Állami Számvevőszéknél
bejelentést tett. Ennek nyomán a Számvevőszék a rendőrséghez
fordult; ezek után a 2011 Egyesület önállóan is feljelentést tett az
ügyészségen.
A választási kampányban az akkori alpolgármester egy videóinterjúban úgy nyilatkozott erről, hogy „aki büntetőfeljelentést tesz, azt
rágalmazásért azonnal feljelentjük”. A feljelentés egy ügyvédi iroda
közreműködésével meg is történt, Figyelemre méltó tény, hogy az
akkori képviselő-testület felhatalmazása a 2011 Egyesület és a Civil
Kalász Társaság, valamint ismeretlen személyek ellen szólt, az Önkormányzat mint jogi személy azonban mégis személyesen dr. Göbl
Richárd és Forián-Szabó Gergely ellen tette meg a feljelenést.
A választások után az a különös helyzet állt elő, hogy a feljelentett budakalászi lakosokat a választópolgárok túlnyomó többsége
a város képviseletére jogosult polgármesterré és alpolgármesterré
választották. E pillanattól fogva nekik a Rogán Lászlóék által megfogalmazott vádakat saját maguk ellen kellett volna képviselniük,
ami nonszensz: egy bírósági eljárásban nem lehet valaki egyszerre
vádló és vádlott.
Erre az ellentmondásra a pervitellel megbízott ügyvédi iroda is
felhívta a figyelmet, majd vissza is mondta a korábbi megbízást. Az
újonnan választott városvezetés ezzel együtt nem vonta vissza a
feljelentést, hanem a bíróságra bízta a döntést. A Szentendrei Járás
bíróság ennek megfelelően nemrég személyes meghallgatás nélkül,
a rendelkezésére álló iratok alapján jogerősen megszüntette a
dr. Göbl Richárd és Forián-Szabó Gergely ellen indított eljárást.

Hogyan robbant ki a botrány?
2016 júliusában ingatlanértékesítési pályázat jelent meg Budakalász honlapján. A Kálvária dombon lévő, összesen 22 160 négyzetméteres, panorámás önkormányzati területre rekordgyorsasággal
kellett pályázni, mert Rogán Lászlóék a nyár közepén csupán két
hetet adtak a legmagasabb árat kínáló vevő jelentkezésére.

Ezt megelőzően hivatalos ingatlan-értékbecslés készült, amely a
kéthektáros terület értékét összesen nettó 274 010 000 forintban
állapította meg. Az ingatlanbecslést 2016. június 20-án a „Javaslat
építési telkek hasznosítására” című hivatali előterjesztés követte,
ám az abban megállapított minimális vételár már bruttóként szerepelt, azaz a 27 százalékos áfával csökkent az elvárt bevétel.
Noha az értékbecslő egyértelműen fogalmazott és nem ismert
olyan dokumentum, amelyben az értékbecslő akkor módosította
volna a véleményét, a képviselő-testületi és az azt megelőző bizottsági ülésig sem az előterjesztést készítő személy, sem pedig
az előterjesztő Rogán László nem korrigált. 2016. június 30-án az
önkormányzati képviselők többsége megszavazta a Kálvária-telkek
eladásáról szóló előterjesztést.
Az értékbecslő a különleges adottságú terület forgalmi értékének
megállapításánál két értékcsökkentési tényezőt állapított meg: a terület kialakulatlanságát, osztatlan, nyers állapotát (20 százalékos
árcsökkentés), valamint a közművek és az utak hiányát (35 százalékos árcsökkenés). Ezt követően az így kevesebb mint felére csökkentett eladási árat Rogán Lászlóék további 20 százalékkal, azaz
még ötvennégymillió-nyolcszázkétezer forinttal javasolták csökkenteni. Az indok a belső közterületek (járdák és utak) hiánya volt.
Az egybefüggő zöldterület jellemzőit többször is büntető értékbecslés és a saját portéka alku előtti árleszállítása önmagában is
kérdések sorát vetheti fel, de az értékbecslésben szereplő nettó ár
és a befolyt összeg feketén-fehéren összehasonlítható: a megállapított nettó 274 010 000 forint helyett majdnem százmillióval kevesebb, 181 102 362 forint folyt be végül Budakalász költségvetésébe.
A testületi döntés és a pályázati feltételek szerint a teljes vételárat
legkésőbb 2016. december végéig meg kellett volna kapnia Budakalásznak, de az csak 2017 márciusában került a város számlájára.
A két és fél hónapos késés miatt a pályázatot és az ingatlaneladási
megállapodást a vonatkozó pontok alapján érvényteleníteni kellett
volna, ám ez nem történt meg. A Kálvária Lakóparkban azóta 30
önálló ház épült fel, vagyis egy-egy telek átlagosan alig több mint 6
millió forint bevételt hozott Budakalásznak.
A 2011 Egyesület és az Állami Számvevőszék bejelentései nyomán a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság
Gazdaságvédelmi Osztályán ismeretlen tettes vagy tettesek ellen
tavaly ősszel eljárás indult, amiről az Önkormányzat nemrég tájékoztatást kért. A tavaly ősszel megválasztott képviselő-testület
eseti bizottságot állított fel a korábbi évek ingatlaneladásainak kivizsgálására. A bizottsági vizsgálat jelenleg is folyik.
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Almavásárlási

AKCIÓ

Tisztelt budakalászi lakosok!

A vásáron elérhető
gyümölcsök ára kedvező,
és garantáltan hazai
termelőktől származnak.

Budakalász Város Önkormányzata 2020. október 10-én szombaton
kedvezményes almavásárra várja a budakalásziakat.
A Faluház udvarán reggel 8.00 és 16.00 óra között
250 forint/kg áron lehet szabolcsi almát vásárolni.
Összesen 200 mázsa alma érkezik,
20 kilogrammos ládákban.
Minimális vásárlási mennyiség nincs.
Ak
öve
alm tkező
Az akció szervezője Budakalász Város Önkormányzata,
típu
ákb
a Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága.
ó
l
vásá lehe sú
Az elmúlt időszakban tapasztalhattuk az árak jelentős
roln t
növekedését az almapiacon is - éljünk a lehetőséggel!
i:
IDA
A járvány terjedésének megelőzése érdekében
JON RED
a vásáron a maszk használata kötelező,
A
GO TÁN
kérjük a védőtávolság betartását!
LDE
Amennyiben a 200 mázsa almából marad, úgy vasárnap
GÁL N
szintén várjuk az érdeklődőket reggel 8-tól a készlet erejéig.
A
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PROGRAMOK

OKTÓBER
Október 2. péntek 10.00
Dúdolj! Ringass! Táncolj!
A foglalkozást vezeti: Paár Julcsi, Csíki Gergely
és a Kortárs Népzene Társulat.
Belépő: 1000 Ft / gyermek, testvérkedvezmény: 500 Ft / testvér

Október 3. szombat 10.00
Családi matiné – Vuk – a Pódium Színház vendégjátéka
Az előadás után kézműves foglalkozás várja a gyermekeket.
Belépő: 1500 Ft, 3 év alatt ingyenes!

Október 3. szombat 13.00
Ládafia garázsvásár és baba-mama börze
Asztaljegy: 1500 Ft
Fogasjegy: 1000 Ft

Október 4. vasárnap 20.00
Tha Shudras koncert
Belépő: 1000 Ft
Jegyek a helyszínen
kaphatók!

Október 8. csütörtök 18.00
Kőhalmi Zoltán önálló estje
Jegyinformáció: www.jegy.hu
További részletek: www.koskarolymh.hu

Október 9. péntek 19.00
Pedrofon-Rock N' Roll Dance Club

Október 10. szombat 9.00
Természetjáró Kör – túra
Gerstenkorn András
geológus vezetésével
Kiindulópont: Csobánka, Fő tér
(a Coop áruházzal szemben).
Végpont: Pilisborosjenő, a Jenői Faló
Büfénél (Prohászka Ottokár utca –
Mindszenti J. utca és Agyagbánya utca kereszteződése).
Buszos oda- és visszaszállítás díja: 1.000 Ft/fő
A túrára való előregisztrációnál kérjük jelezni a szállítási igényt!
A BUSZOS SZÁLLÍTÁSRÓL: Kisbuszos szállításra is lehetőséget
biztosítunk: Budakalászról Csobánkára, majd Pilisborosjenőről
vissza Budakalászra. (Természetesen tömegközlekedéssel is meg
lehet közelíteni a túra kezdőpontját, ill. haza is lehet így utazni.)
A túrára való előregisztrációnál kérjük jelezni a szállítási igényt!
A kisbusz 9.30-kor indul a budakalászi Faluház parkolójából
(Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár, 2011 Budakalász,
Szentendrei út 9.) a túra kezdőpontjára (Csobánkára).
Visszaszállítás Pilisborosjenőről Budakalászra: 17.00-kor
Regisztráció: andras.gerstenkorn@gmail.com
Információ: +36 20 544 9261
Jegyek kaphatók a túra kezdetén, a helyszínen.

Október 10. szombat 18.00
Kódolatom a Világnak – Viczián Pál
fotóművész kiállításának megnyitója
A kiállítást megnyitja: Benkó Attila intézményvezető
Közreműködik: GaLaPa Korcsma tánczenekar
Okostelefon, QR-kód olvasó és fülhallgató használata javasolt!

Október 15. csütörtök 19.00
Hangfürdő
Belépő: 1000 Ft
Havi egy alkalommal szeretettel várunk mindenkit, aki egy óra
nyugalomra vágyik.
Plédet és polifoamot hozzatok!

Október 15. csütörtök 18.00
A selyemút titkai – ismeretterjesztő előadás
Előadó: Galgóczi István
Belépő: 1000 Ft

Október 16. péntek, 19.00 óra
KKMH RockHáz: KISS Forever Band/Dizzy Dog
Kapunyitás: 19.00 óra
Dizzy Dog: 20.00 óra
KISS Forever Band: 21.20 óra
Büfé, csapolt sör!
A koncert az NKA Hangfoglaló program támogatásával valósul meg.

Belépő: 1000 Ft

Október 17. szombat 14.00
Szent Korona délutánok
Szervező: dr. Varga Tibor

Október 22. csütörtök 17.00
Aprók tánca
Tánctanulás Bucsánszki Beával és a
Budakalászi Tamburazenekar közreműködésével.
A táncház előtt kézműves foglalkozást tart
a Dunakanyar Népművészeti Egyesület.
A rendezvény 1,5 éves kortól 7 éves korig ajánljuk.
Belépő: 600 Ft, kísérő: 400 Ft

Október 30. péntek 19.00 – 23.00
Barta Tamás emlékest
19.00 – 20.30 óra
Siess haza,
vár a mama…
(dokumentumfilm
Barta Tamásról)
20.30 – 21.00 óra
Beszélgetés
Frenreisz Károllyal
21.00 – 22.30 óra
Budapest Acoustic Band
koncertje
A koncert az NKA Hangfoglaló program támogatásával valósul meg.
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OKTÓBER 5.
– NOVEMBER 5.

NOVEMBER 6.
– NOVEMBER 23.

Parlando Rubato
Szokolay
Dongó Balázs
grafikai kiállítása

SZEPTEMBER 5.
– OKTÓBER 2.

’18-’19-’20
Külüs László
Barcsay díjas
festőművész
kiállítása

Kiállításmegnyitó:
november 6. péntek
18.00 óra, Kávézó
A kiállítást megnyitja:
Juhász Zsolt
művészeti vezető,
Duna Művészegyüttes

Ismeretlen
Ukrajna
Both Miklós
népzenegyűjtő
fotókiállítása
Finisszázs: november 5.
csütörtök 18 óra

NOVEMBER 26.
– JANUÁR 4.

A fény érintése

Szutor Katalin festőművész
adventi ikonkiállítása

NOVEMBER 12.
– NOVEMBER 28.

NOVEMBER 29.
– JANUÁR 4.

Míves kiállítás

OKTÓBER 1. – NOVEMBER 10.

Kódolatom
a Világnak

a

Viczián Pál fotóművész kiállítás
A megnyitón közreműködik
a GaLaPa Korcsma tánczenekar
Okostelefon, QR-kód olvasó
llgató használata javasolt!
fülha
és

Authentic Folk Expo
az Artera Alapítvány
szervezésében
a Dunakanyar
Népművészeti
Egyesület:
Mindenasszony
Öltőkörének
tolmácsolásában.

Fragmentumok
Zelenák Katalin
Ferenczy Noémi-díjas
kárpitművész kiállítása
A kiállítást megnyitja:
Molnár Eszter művészettörténész

További részletek
és kedvcsináló fotók
a honlapon:
www.koskarolymh.hu

A folyamatos járványügyi helyzet függvényében a programváltoztatás jogát fenntartjuk.
Kedves látogatóink! Számos programunkra a www.tixa.hu
internetes portálon keresztül is vásárolható jegy!
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VEDD EGYÜTT PLAKÁT

KÖZÖSSÉGI
VÁSÁR

BUDAKALÁSZON

Próbálja ki Ön is, rendeljen
közvetlenül a termelőtől
és vegye át helyben!

info@veddegyutt.hu

A vásárokra csak az előre megrendelt
termékek kerülnek kiszállításra.
A rendeléshez regisztráció szükséges,
a fizetés pedig a helyszínen,
az átvétel alkalmával lehetséges.
A termékek többsége kímélő
gazdaságból származik, felesleges
vegyszerektől, antibiotikumoktól
és egyéb káros anyagoktól mentes.
A bevétel egy része jótékony célt
támogat.
Az Önkormányzat nagy örömmel
biztosít teret ennek a fontos közösségi
kezdeményezésnek, ezért szeptember
19. óta a Faluházban találkozhatnak
a szervezők és a vásárlók.

ADATLAP
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AZ EBÖSSZEÍRÁSHOZ 1

1.) AZ EB TULAJDONOSÁNAK, ILL. TARTÓJÁNAK ADATAI 2
TULAJDONOS

EBTARTÓ 3

NEVE
CÍME
TELEFONSZÁMA
E-MAIL CÍME 4

2.) AZ EB TARTÁSI HELYE 5
3.) AZ EB ADATAI
Fajtája
Neme
Születési ideje
Színe
Hívóneve
Beültetett transzponder sorszáma, beültetés időpontja 6
Beültetést végző állatorvos neve, kamarai bélyegzőjének száma
Ivartalanítás időpontja 6
Ivartalanítást végző állatorvos neve, kamarai bélyegzőjének száma
Oltási könyvének száma
Oltási könyvet kiállító állatorvos neve, kamarai bélyegzőjének
száma
Veszettség elleni védőoltás időpontja
A használt oltóanyag neve és gyártási száma
Az oltást végző állatorvos neve, kamarai bélyegzőjének száma
Kisállat-útlevél száma, kiállításának időpontja 6
Az útlevelet kiállító állatorvos neve, kamarai bélyegzőjének száma
Veszélyessé minősítés időpontja 6
Tartási engedély száma, dátuma, kiállító hatóság megnevezése
Az eb egyéb jellemzői

Budakalász, 2020. 					
1
2

3

Minden kutyáról külön adatlapot kell kitölteni
Az adatok kezelésére az 1998. évi XXVIII. tv. 42/B. § (2)
bek. jogosítja fel az Önkormányzatot
Csak akkor kell kitölteni, ha nem azonos a tulajdonossal

Aláírás
4
5
6

A tulajdonosnak csak akkor kell megadnia, ha ő az eb tartója is
Cím és a tartás jellege (lakás, udvar, kennel stb.)
Nemleges választ is kérjük jelezni!
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„…A szabadság
ottHÍRMONDÓ
kezdődik,
ahol megszűnik a félelem.”

(Bibó István)
Budakalász Város Önkormányzata, valamint
a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár
tisztelettel meghívja Budakalász lakosait

2020. október 23-án 18:00 órára az
1956-OS FORRADALOM ÉS
SZABADSÁGHARC TISZTELETÉRE
RENDEZETT MEGEMLÉKEZÉSRE,
amelynek keretében az idei „Budakalász Díszpolgára”
és a „Budakalászért Emlékérem” díjak
átadására is sor kerül.
Helyszín: Kós Károly Művelődési Ház, ahonnan
korabeli teherautó felvezetésével emlékező menet
indul a koszorúzás helyszínére, a kopjafához,
ahol együtt helyezzük el a megemlékezés virágait.

Hozzon egy mécsest,
emlékezzünk együtt
’56 hőseire!
Kérjük a járványügyi szabályok betartását!

