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TISZTELT BUDAKALÁSZIAK!

A járványhelyzet hosszú időre lehetetlenné tette a sze-
mélyes találkozásokat, városunk ügyeinek közös át-
beszélését. Nem csoda, hogy most minden alkalmat 
megragadunk, hogy személyesen találkozzunk közös 
ügyeink sikere érdekében. Közöségi tervezés folyt pél-
dául az Omszk parki játszótér vagy az éppen a most 
futó város fásítási program kapcsán. Fontosnak tartjuk, 
hogy aki szeretné, segíthesse a köz ügyeit.
Az Élhető Budakalász Program során a készülő új településrende-
zési és helyi építési szabályok megalkotását is lakossági egyezte-
tések előzték meg. Ezeken az egyes városrészek és Budakalász 
egészének jövőjéről beszélgettek a lakók, a településtervezők, a 
főépítész és a városvezetők. A településrészenként megtartott 
7 részes fórumsorozat tapasztalatairól néhány oldallal tovább 
lapozva olvashatunk.  Az elmúlt hónapok valamennyi lakossági 
találkozóján jeleztük: célunk Budakalász minőségi fejlesztése. 
Számunkra azonban nem az a fejlődés, ha Budakalászon valami 
több vagy nagyobb lesz, hanem ha attól az itt élők otthonosabbnak 
érzik városunkat.

A Budakalászt két és fél éve irányító 2011 Egyesület választási 
programjának alapvetése, hogy meg kell akadályozni a további 
tömeges betelepülést, a zsúfolt lakóparkok építését, a belső és 
külső zöldterületek elherdálását. A lakossági visszajelzések meg-
erősítették, hogy jó úton járunk.  A nemrég elindult beruházások, 
valamint a Lenfonó évtizedes környezetszennyezésének feltárása 
és a kármentesítés folyamatának elindítása is mind-mind a minő-
ségi fejlesztést szolgálják.

Belátható időn belül Budakalász közmű- és intézményhálózata 
csak a természetes lakosságszám növekedésnek tud megfelelni. A 
szolgáltató cégekkel folytatott megbeszéléseinken a DMRV jelezte, 
a budakalászi víz és csatornakapacitások szintén a végükre értek, 
új bekötéseket a szolgáltató már nem enged. A városi infrastruk-
túra állapota, a közművek és utak hiánya persze korábban sem volt 
másként, de az ingatlanfejlesztői érdekek ezt a körülményt valamiért 
rendre felülírták. Ennek naponta látjuk a következményeit.

Időszerű tehát az új településfejlesztési koncepció, ennek nyomán 
pedig új Rendezési Terv és új Helyi Építési Szabályzat megalko-
tása. Az Élehető Budakalász program ezért indult. A megalapozó 
vizsgálatok után olyan településfejlesztési koncepció szülessen, 
amely tartalmazza a lakosság javaslatait is. Ez erős legitimációt ad 
a Budakalász fejlődési irányát 15-20 évre meghatározó dokumen-
tumnak, illetve az ennek nyomán megszülető új településfejlesz-
tési szabályrendszernek. Csak így garantálható a város közösségi 
érdekeit tükröző stratégiai célok teljesülése, a szabálykövető ma-
gatartás kikényszerítése.

Ahogyan jeleztem, Budakalász tervszerű, minőségi fejlesztése a 
célunk. Sok az elmaradás, rengeteg a burkolatlan út, szűkösek az 
intézményeink. Ugyanakkor mindenki tudja, hogy anyagi lehetősége-
ink – a Covid miatti gazdasági visszaesés és a központi elvonások 
miatt – igen korlátozottak.  Ebben a helyzetben felértékelődnek a pá-
lyázatokon elérhető beruházási források. Ezek megszerzése kulcs-
fontosságú, mindent meg is teszünk az eredményes szereplésért. 

Tavaly ősszel közlekedés- és közbiztonságfejlesztésre összesen 
csaknem 56 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyer-
tünk. Ebből épült meg a Lenfonó megálló és a körforgalom kö-
zötti járda, és ebből jut új biztonsági kamerákra az összes kalászi 
HÉV-megállóba, illetve kerékpáros nyomvonal kijelölésére. Egy 
másik pályázaton több mint 185 millió forintot nyertünk az Omszk 
parki játszótér és környezetének felújítására, valamint a Cseresz-
nyés utca felújítására. Ugyancsak eredményes volt a Faluház sza-
badtéri színpadára és a Telepi Óvoda korszerűsítésére beadott 
pályázatunk is, ezekre összesen 394 millió forint pályázati forrást 
nyertünk. Januárban megszületett a városvezetés koncepcióját el-
fogadó kormányhatározat is. A tervek készülnek, ha minden rend-
ben halad, a 2024/2025-es tanévkezdésre elkészülhet a több száz 
milliós beruházású új tornaterem a Kalász Suliban.

13 éve nem épült új óvoda Budakalászon. Az elődeink által beadott 
óvodapályázat nem kapott állami támogatást, így más megoldást 
kellett találni az óvodai férőhelyhiányra. Eredmé nyes tárgyalása-
ink nyomán új 4 csoportos óvoda épülhet, amihez a város a telket 
és a kiviteli terveket adta, a katolikus egyház pedig vállalta az 1,3-
1,5 milliárd forintba kerülő építkezést és az üzemeltetést. A Vasút 
soron rövidesen megkezdődik a munka, reméljük, hogy jövő szep-
temberre felépül az új ovi. 

Az egykori szövőgyár területén a környezeti állapot felmérése és a 
talajszennyezés kármentesítése szintén régi adósság volt. Másfél 
évvel ezelőtt ennek is nekiálltunk. Jó hírekről számolhatunk be: ál-
lami szerepvállalással folytatódik a költséges környezeti feltárás, 
ami fontos a gyárterület teljes rehabilitációja és a tervezett közös-
ségi fejlesztések miatt. 

A napokban két újabb pályázatot nyújtottunk be. A Széchenyi Terv 
Plusz program keretében további út- és infrastruktúra-fejlesztések 
szerepelnek, összesen több mint félmilliárd forint értékben. 

Az ön kormányzati ciklus feléhez érve – a Covid-járvány és minden 
más nehézség ellenére – elmondhatjuk, Budakalász fejlődik.

Köszönjük a bizalmat, a támogatást, de még a támadásokat is, 
mert ez összefogta a csapatot. Hittel, tisztességgel folytatjuk! 

 dr. Göbl Richárd
polgármester

MINDEN ALKALMAT MEGRAGADUNK,  
HOGY SZEMÉLYESEN TALÁLKOZZUNK

VILLÁM LILLA
NAPJAINK EGYIK

LEGJOBB MAGYAR
STRANDRÖPLABDÁZÓJA

Budakalászon nőtt fel, 
most is ide jár haza 

(28-29. oldal)
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LÉGY RÉSEN!  
A BUDAKALÁSZI CSERKÉSZET TÖRTÉNETE

Az országban a második legnépesebb 
cserkészcsapat működik a városunkban

(14-15. oldal)
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Komoly, felelősségteljes munkába kezdett a buda ka
lá szi önkormányzat, amikor a 2011 Egyesület prog
ram jának megfelelően elindította a városrendezési 
esz köztár teljes felülvizsgálatát, az Élhető Budakalász 
elne vezésű településfejlesztési programot. A munka 
tavaly elkezdődött, a helyzetértékelést segítő lakossági 
kérdőívet csaknem hatszáz budakalászi töltötte ki, a  
fókuszcsoportos találkozókon pedig a helyi civilek, 
egye sületek, vállalkozók és intézményvezetők mondták 
el véleményüket, javaslatukat. A megalapozó vizsgálat 
és a fejlesztési irányok bemutatása után készül el a 
Településfejlesztési Koncepció, amely az alapját ké
pezi a Településrendezési Tervnek, az új Helyi Építési  
Szabályzatnak és a Szabályozási Tervnek. A Telepü
lés fejlesztési Koncepció vitaanyagát a készítők tele
pü lésrészenként különkülön mutatták be áprilisban és 
május első napjaiban, összesen hét lakossági fórumon. 
Az első három találkozóról a májusi lapszámunkban  
már beszámoltunk, ezúttal a Szentistvántelep, a Berdó,  
a kertes területek elnevezésű városrész és az üdülő öve
zet találkozójának történéseit foglaljuk össze, illetve a  
munkában aktívan résztvevő szakemberek vélemé nyé
r e is kíváncsiak voltunk.

SZENTISTVÁNTELEP

A fórumon elhangzott: a Klenity városrésztől északra elterülő 
szabad területen zöldfelület kialakítását tervezi a városvezetés, 
ugyanis a Szentistvántelepen belül a Béke sétányon kívül nagy, 
összefüggő zöldfelület kialakítására nincs lehetőség. A Cserkész 
grund néven ismert, a HÉV-sínek melletti sportpálya is szerepel a 
fejlesztési tervben.

A szentistvántelepiektől élénk figyelmet kapott az autós 
forgalom sebességkorlátozásának kérdése is, ahol a 30 km/órás 
sebességre való átállás tűnt a legvonzóbbnak, hiszen az autók és 
kerékpárok közötti sebességkülönbség csökkentése megelőzhet 
számos balesetveszélyes helyzetet. Megtudhattuk, hogy a 
kerékpárforgalmat a József Attila utcáról elterelnék párhuzamos 
utcákba, ugyanis a József Attila utca szélessége nem teszi 
lehetővé a biztonságos kerékpáros közlekedést. A városvezetés 
kérésére az északi elkerülő építésekor a Zrínyi Ilona utca, Ország 
út találkozásánál a kerékpárforgalmat összekapcsolják a 11-es út 
kerékpárútjával. 

A Lenfonó hamarosan megkezdődő kármentesítése után a 
terület barnamezős fejlesztésének ügye is előtérbe kerül: itt  
oktatással, rekreációval és művelődéssel összefüggő tevé keny-
ségek fejlesztését tervezi a városvezetés. Ugyancsak fontos 
kérdés az Omszk park irányába való átjárás kialakítása is.

BERDÓ

A Berdó domborzati szempontból is változatos, festői adott sá -
gokkal rendelkező városrész, egy homogén, kertvárosias lakó-
övezet. Fontos feladat az utak állapotának javítása és a köz
le  kedési kapcsolatok javítása a település többi részével.  
A fej lesztési koncepció ennek megfelelően tartalmazza a kert-
vá rosias jelleg további erősítését, a beépítési magasságok fe-
lül vizsgálatát, a helyben elérhető szolgáltatások bővítését, a 
zöld felület fej lesz tését, a gyalogos és kerékpáros közlekedés 
felté teleinek javítását és az esetleges új utak területeinek meg-
vásárlását is.

Az itt élők elsősorban az útfejlesztés szükségességét hang
súlyozták. Berdón 600 méter stabilizált út épül az előttünk 
álló időszakban, ami az erre az évre tervezett helyi útfejlesztés 
hatvan százaléka. Már elkészült tervekkel könnyebb pályázni és 
forrásokhoz jutni, vissza nem térítendő támogatásból így készülhet 

ELŐREMUTATÓ TELEPÜLÉSRÉSZENKÉNTI FÓRUMOK  
AZ ÉLHETŐ BUDAKALÁSZ PROGRAM JEGYÉBEN 
Megtartani az értékeket, megoldani a problémákat

el például a Cseresznyés utca útfelújítása és a vízelvezető 
rendszerének kiépítése még az idei nyáron. Ebben a beruházásban 
egyébként nem csak a Cseresznyés utca lesz teljesen újjáépítve, 
hanem a Gyümölcs utca Bodza és Cseresznyés utcák közötti 
szakasza is, ezáltal összekötve a Bodza utcai aszfaltozott utat a 
szintén burkolt Gerinc utcával.

KERTES TERÜLETEK

Budakalász közmű- és intézményhálózata belátható időn belül 
csak a természetes lakosságszám növekedésnek tud megfelelni. 
A lakosság visszajelzései megerősítik a 2011 Egyesület válasz-
tási programjának alapvetését: Budakalász megtelt, meg kell  
akadályozni a további tömeges betelepülést, lakóparkok épí té-
sét, a zöld területek elherdálását. A DMRV-vel folytatott meg-
beszéléseken a víziközmű szolgáltató jelezte, a budakalászi 
víz és csatornakapacitások is a végére értek, új bekötéseket a 
szolgáltató nem enged.

A városi infrastruktúra állapota, a közművek és utak hiánya ko-
rábban sem volt másként, de az ingatlanfejlesztői érdekek ezt a 
körülményt valamiért rendre felülírták. 

Budakalász még beépíthető üres területein a jelenlegi szabályok 
alapján még 1500 lakást lehetne kialakítani. A további jelentős 
lakosságszám-növekedés elkerülése érdekében azonban azokat 
a lakóterületeket, amelyeket korábban erre a célra a rendezési 
terv kijelölt, de még beépítetlenek, a javaslat szerint vissza kell  
minősíteni, vagyis nem szabad engedni, hogy ténylegesen beé pül-
jenek.

A kertes területek a természetközeli terület és a lakóterület 
közötti átmenetet képezik, és fontos a szabályozásuk. Komoly 
értéket képvisel a Kevély erdőterülete, a szép a panoráma és a 
csendes környezet. Ökológiai szempontból sérülékeny a terület, a 
hagyományos kiskertes gazdálkodás visszaszorult, inkább a lakó 
funkció terjedt el, de vegyes a beépítettség. A feladatok közé tartozik 
a védett erdők, valamint a hagyományos kiskertes, üdülőházas 
jelleg megőrzése, a természetközeli mezőgazdasági területek 
fenntartása, a beépítetlenség megőrzése és a természetkímélő, 
rekreációs célú területhasználat erősítése. 

A településrész lakói hozzászólásaikban elsősorban az utak 
(elsősorban a Berdó utca) és a közművek fejlesztését kérték 
a tervezőktől és a város vezetőitől. Nagel István alpolgármester 
elmondta: nem csak elnyert pályázati forrásokból, hanem a 
lakossággal együtt, közös erővel is lehet utakat fejleszteni. A lakók 
panaszolták, hogy hosszú évek, évtizedek óta azzal hitegették 

őket, hogy a kertes-mezőgazdasági célú besorolás megváltozhat, 
de ennek feltételei akkor is és most is hiányoznak. Építeni lehetett 
és lehet, de kizárólag gazdasági céllal létesülhettek épületek. A 
valóságban azonban lakás céljára, mindennapos tartózkodásra 
rendezkedtek be az ingatlantulajdonosok – az infrastruktúra, a 
víz, csatorna, gáz, a nagyobb forgalmat kezelni tudó utak hiánya 
ellenére.

A kertes területek lakói a kőtörő elviselhetetlen zajára panaszkodtak, 
de mint kiderült, az előző önkormányzat olyan engedélyt adott ki, 
amivel a vállalkozó törvényesen végezheti ezt a tevékenységet. 
A zaj mellett a por is sok bosszúságot okoz a területen, ennek 
megoldását is kérték az évtizedek óta itt élő helyiek. A közvilágítás 
kapcsán a Meggy utca speciális helyzetére hívta fel a figyelmet 
a körzet városi képviselője, dr. Váli István, és hozzátette: a terv 
az, hogy a hiányosságokat rövid időn belül orvosolják. A város 
elképzelései közé tartozik az energiatakarékos világítás kia-
lakítása is.

ÜDÜLŐÖVEZET

A Duna-parti üdülőövezet fórumát Forián-Szabó Gergely alpol-
gármester nyitotta meg, és hangsúlyozta: a Duna-parton is 
a minőségi fejlesztésre törekednek. Kálmán Kinga főépítész 
elmondta, hogy a meglévő szabályozás elavult. Nem harmonizál 
az időközben elkészült Budapesti Agglomeráció területrendezési 
tervvel, de a nagyvízi mederkezelési szabályozáshoz sem illesz-
kedik. Az új Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) megalkotásáig több 
helyen változtatási tilalom van érvényben. Jelezte, a városvezetés 
azért élt a törvényadta lehetőséggel, mert fontosnak tartja, hogy 
ennek megalkotásáig ne történhessen visszafordíthatatlan bea-
vatkozás.

Kiderült, hogy az üdülőterületen is több telken túlépítés fi
gyel hető meg. A túlépítés utólagos szabályozására az Önkor
mányzat hatásköre ugyan nem terjed ki, de nem lehet cél a  
szabálytalanságok legalizálása. A készülő, új HÉSZ szem pont jából 
a beépítettség szabályozása komoly kihívás. A főépítész fontosnak 
tartotta jelezni, hogy a koncepciónak nem célja csök kenteni a 
meglévő építési jogokat, de a hullámtérre vonatkozó hatályos 
jogszabályokkal összhangot kell találni. A Duna-parti épülettömegek 
növelése nem lehetséges, ezt garantálnia kell az új HÉSZ-nek is.

A Dunakalász Egyesület nevében felszólaló ingatlantulajdonos 
egyebek mellett az ingatlanok belterületbe vonását is felve tette.  

LAKOSSÁGI FÓRUMOK
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A környezeti értékek megtartása szempontjából ezt különö sen  
veszélyesnek tartották a jelenlévők. Elhangzott, senki sem  
sze  retné, ha a terület – a Rómaipart mintájára – az ingat lan
befek tetők célpontjává válna. Az ingatlantulajdonosok több sége  
a városvezetés álláspontját és a lakossági felmérések 
eredmé nyét megerősítette: fontos az üdülőövezet környezeti 
értékeinek megtartása és a terület további beépülésének 
korlátozása. A felvetésre adott válaszból megtudhattuk, hogy 
a belterületbe vonás a vonatkozó jogszabályi környezet miatt is 
kizárt.

Sokadszorra merült fel az állandó, életvitelszerű tartózkodás 
kérdése az üdülőterületen. Kálmán Kinga főépítész ismét 
egyértelművé tette: mindenki dönthet úgy, hogy állandó lakója 
kíván lenni egy üdülőházas ingatlannak, de ennek előnyeivel 
és hátrányaival egyaránt számolnia kell.

Nagel István alpolgármester beszámolt a terület infrastruk-
turális fejlesztéséről. A városvezetés kifejezett szándéka, 
hogy a Natura 2000 területeket megvédje és megőrizze a 
természetközeli állapotokat, az üdülőházas beépítettség 
megőrzése mellett pedig javítson az évtizedek óta elmaradott 
közműhelyzeten, az ivóvíz és csatorna, valamint a vezetékes 
internethálózat minőségén. Az ingatlantulajdonosoknak is 
jut feladat: jelenleg az utcák jó részének keresztmetszete 
nem teszi lehetővé a közműbővítést. Ehhez telekrendezés 
szükséges. A telekrendezés gyors lefolyása pedig csak a lakók 
együttműködésével képzelhető el. 

A parkolás szintén visszatérő probléma a Duna-parton. Az 
Önkormányzatnak már nincsenek saját területei a parton, 
ezért, illetve a területigény nagysága miatt parkolási lehetőség 
kiépítése a gáton kívül képzelhető el. A révnél egy kisebb 
parkoló elhelyezhető. A rendezési terv javaslatot fog tenni erre.  
A városvezetők jelezték, az engedélyköteles területre jelen
leg 1500 behajtási engedély van kiadva. Ennek indokolt
ságát és az engedélykiadás korábbi kaotikus gyakorlatát 
felülvizsgálják. Cél a szükséges és elégséges járműszám  
és parkolási lehetőség elérése. 

Az üdülőterület zajvédelmének kialakítását is kérte az Önkor-
mány zat a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-től. A Megyeri  
híd építésekor ezen a részen érthetetlen módon maradt el a 
zajár nyé kolás. A közlekedési tervek kapcsán az is elhangzott:  
a város vezetés célja, hogy a zsúfolt Duna sétány jelenlegi ve
gyes for gal ma átalakuljon, de az erdei szakaszon is elsősor
ban a csa ládi kerékpározók, sétálók és a helyiek igényeinek  
kell ér vényt szerezni. Fontos cél, hogy az üdülőterületek meg-
kö  ze líthetősége úgy javuljon, hogy az ne generáljon nagyobb  
forgalmat. A gyalogos kerékpáros összeköttetések fejleszté-
sével elsősorban a budakalásziak számára kell megkönnyí-
teni az idejutást. A területen az átmenő forgalmat a lehető 
legszigorúbban korlátozni kell.

A településrészenkénti fórumokról készült beszámo 
lókat és a témához kapcsolódó anyagokat megtalálják  
a www.budakalasz.hu internetes oldalon.

ÚJ MEGOLDÁSOK A BIZTONSÁG, 
A NYUGALOM ÉS AZ EGÉSZSÉG JEGYÉBEN
A településrészenkénti fórumokon elhangzott: város
ve  zetők és a városfejlesztők együtt dolgoznak a Köz
lekedés Tervező Iroda munkatársaival, ugyanis a Tele
pülésfejlesztési Koncepció kulcskérdése a jelenlegi 
helyzet javítása. A fenntartható városi mobilitási terv 
(SUMP) szeretne választ adni a problémákra.

Talán az egyik legégetőbb kérdés 
Budakalász központjának forga lom 
  csillapítása. Lehete bármilyen meg 
oldásban gon dol kodni az el ke rülő 
utak elkészülte előtt, vagy majd csak  
utána lesz realitása bárminek is?

Mindenképpen vannak olyan lépé sek,  
amelyeket már az elkerülő utak elké-
szülte előtte érdemes és szük séges  
megtenni – válaszolta kérdé sünkre  

a Közlekedés Tervező Iroda főmér nöke, Bősze Sándor. – 
Viszonylag gyor san kialakíthatók olyan útkapcsolatok a tele pü-
lésen, amelyek a gyalogosok és a kerék párosok számára össze-
köttetést teremtenek a különálló város részek kö zött. A hegyi 
terüle  te ken sok olyan ösvény van, amelyeket kibővíthetünk, meg-
hosszabbíthatunk, és kiváló gyalogos utakat lehetne kialakí tani  
a meg felelő szélességgel, talaj-kikép zéssel és világítással.

A tömegközlekedés milyen lehetőségeket rejt magában? 

A HÉV megújítása nagy dolog lesz a város életében, hiszen 
megváltozhat a kedveltsége, kihasználtsága: a tervek szerint azt 
a minőségi szolgáltatást jeleníti majd meg, ami jelenleg még 
hiányzik, így új utastömegek bekapcsolódására számíthatunk. A 
H5-ös vonalon három megálló is van Budakalászon, és nagyjából 
10 perces gyaloglással elérhető a három le- és felszállóhely 
valamelyike. A településen nincs belső buszjárat. Véleményünk 
szerint igény lenne arra, hogy – a hasonló méretű városok mintája 
alapján - saját rendszert alakítsunk ki, több feladattal. Az iskolások 
reggeli és délutáni szállítása mellett délelőtt az idősebbek számára 
lenne ez segítség, hétvégén pedig rendezvényekre járhatnának 
ezek a kisebb méretű buszok. Összefoglalva: ez mind-mind a 
személyautózáson kívüli dolog, ezeket kell preferálni addig, amíg 
elkészül a két elkerülő út. 

Készült felmérés arról, hogy az autós forgalom hány százalékban 
a településen belüli forgalom és hány százalékban átmenő 
forgalom?

A városban idén tavasszal 16 órás közúti honnan-hová forga lom-
felvételt tartottunk, az öt bevezető úton, a városhatáron és ezen 
utak városközpontba beérkező pontján. Ennek kiértékelése alap ján 
ismerjük az egész napi forgalomáramlást és minden mért ponton 
az áthaladó járművek számát. A felmérésünk alapján két jelentős 
csúcsidőszak jeleníthető meg: reggel 6:30 és 8:30 óra között az 
autós forgalom több mint 50 százaléka a városon áthaladó. A 3-4 
órán át tartó délutáni csúcsban ugyan ez az arány nem éri el az 
50 százalékot, de így is jelentős a szám. Az elkerülő utak szerepe 
az lesz, hogy nagy mértékben csökkentse az átmenő forgalmat.  

Lehet realitása annak, hogy Tempo 30as övezet legyen  
Bu da kalász? 

A 30 kilométer/órás sebességkorlátozás és az utcák egyen-
ran gúvá tétele lecsillapítja a forgalmat, erre jó példá kat ta lá-
lunk Budakalászon is. A gyűjtőutakat kivéve, egyértelműen 
kijelenthető, hogy a város teljes területe kijelölhető majd Tempó 
30-as, illetve a 20 kilométer/órás sebességhatárt megszabó 
lakóövezeti zónákra. Hosszú távon a közös gondolkodás 
eljuthat oda, hogy a városba behaladó öt úton kialakul egy 
városkapu-rendszer, és minden beérkező figyelmét felhívhatjuk 
arra, hogy az itt élő emberek nyugalma és biztonsága kiemelten 
fontos számunkra. Az európai vízió szerint a lakott területeken 
belül olyan forgalomtechnikai intézkedéseket kell életbe lép-
tetni, hogy a városokban a halálos kimenetelű balesetek száma 
nulla legyen.

„MEGISMERTÜK A VÁROS LELKÜLETÉT IS”
Számos kutatás és munkamegbeszélés előzte meg 
a Településfejlesztési Koncepció munkaanyagának 
összeállítását. Az irányító tervező KASIB Mérnöki 
Iroda és a társtervezőként bevont Értéktérkép Kft., 
Közlekedés Kft. KÉSZ Kft. munkatársai a budakalászi 
intézmények vezetőivel, vállalkozókkal, egyesületekkel, 
a civil szervezetekkel és a felekezetek képviselőivel is 
egyeztettek, egy online lakossági kérdőív is készült, 
majd a hét, városrészenként meghirdetett lakossági 
fórum javaslatainak feldolgozásával folytatódott a  
munka. Az iroda igazgatóhelyettesét, Pintér Fe renc  
településrendezési főmérnököt az eddigi tapasz tala
tokról kérdeztük.

Ez a fórumsorozat kihívás volt nekünk is: egy egész város fej-
lesztési koncepciójáról településrészenként beszélni, elég újszerű, 
nem szokványos megoldás. Általános következtetéseket is levon-
hattunk, emellett összképet is kaptunk az adott városrészről, ami  
a koncepció véglegesítését követően a további munkában, a rész-
letesebb szabályozási fázisan is segítség lesz. A koncepcionális 
elképzelések nem dőltek meg: úgy tapasztaltuk, hogy a megjelentek 
értékelték a helyzetértékeléseinket, felis me réseinket, jónak tartották 
az elképzeléseinket, például a városközpontról, a zöldterületekről, 
a sportolási lehetőségekről, a közösségi terek kialakításáról és a 
közlekedés – minden egyes fórumon fókuszba kerülő – megoldandó 
problémáiról. Alapvetően egyetértettek azzal a megállapítással, 
hogy: Budakalász „betelt”, a lakosságszám és a beépítésre szánt 
területek növelése nem kívánatos, a minőségi fejlesztésekre, 
az élhetőség javítására kell helyezni a hangsúlyt. A legtöbben 
azonosultak a koncepcionális javaslatokkal, de természetszerűen a 
lakók saját látószögükön keresztül feszegették az adott városrész, 
illetve a szűkebb környezetben jelentkező problémákat is. Ezeken 
a találkozón nemcsak a tervezők, hanem a városvezetők és a 
település főépítésze is részt vett, így a koncepcionális szakmai 
kérdések mellett az érdeklődők választ kaphattak a napi aktuális 
problémákra is.

Mivel folytatódik az Önök munkája? 

A fórumokon megfogalmazott, illetve a fórumok után beérkezett 
javaslatokat már megkaptuk. Az észrevételeket összegyűjtjük, 
rendszerezzük, és ezekkel a véleményekkel is gazdagítani tudjuk a 
koncepciót. A munka csak az itt élők elképzeléseivel lehet teljes, a 
háttérinformációknak köszönhetően pedig megismertük a település 
és azon belül mélyrehatóbban az egyes településrészek lelkületét is.  
Ez a hét fórum sok hozadékkal járt, ezúton is köszön jük a budakalá-
sziak aktív részvételét. Az elkészült Településfej lesztési Koncepció 
a helyi képviselő-testület elé kerül majd, és annak elfogadása 
után folytatódik a munka. Ez a koncepció képezi az alapját a 
Településrendezési Tervnek, az új Helyi Építési Szabályzatnak és a 
Szabályozási Tervnek is. A településfejlesztés elveinek, a stratégiai 
céloknak a lefektetése, a „mit, a mennyit, a milyen irányban” 
meghatározása után, számunkra szintén izgalmas feladat lesz a „hol, 
a hogyan és milyen szabályozási eszközökkel” megtervezése.

Egyeztetések a Hajózási Hatósággal 
és a Magyar Közúttal
A közelmúltban két fontos szakmai találkozóra is sor került. A Hajózási 
Hatósággal egyebek mellett a szabálytalanul megépült Duna-parti 
yacht kikötőkről volt szó. A hajótárolók több szempontból nem feleltek 
meg a Helyi Építési Szabályzat előírásainak és tisztázatlanok a kikötői 
közúthasználat körülményei is. A létesítési és üzemben tartási en ge-
délyezési eljárás miatt kértük a Hajózási Hatóság értelmező állás-
pontját, mivel a természetvédelmi szakértői álláspont szerint a Natura  
2000 védett övezetbe tartozó környezet természeti állapota romlik. 
A Hajózási Hatóság jelezte, hogy a felmerült kérdéseket és az 
engedélye zési eljárások körülményeit megvizsgálják és folytatódnak 
a megbeszélések. Szóba került a rendszeresen felröppenő hír, egy 
közösségi munkába járásra szolgáló dunakanyari hajójárat indítása 
is, illetve a Lupa-sziget és a Budakalászi Duna Part közötti nemzeti 
hajóút áthelyezéséről a Lupa-sziget másik oldalra.

A másik megbeszélés a Magyar Közút megyei igazgatóságának 
vezetőivel zajlott. Szó volt a tranzit teherforgalom korlátozásáról, új 
gyalogátkelőhelyekről és a meglévők jobb láthatóságáról, a Pomázi 
út, Hegyalja utca csomópont záróvonalának megszakításáról, a város 
több pontján zúzottköves padka javításról, karbantartási munkákról 
és jelzőlámpa cserékről, kerékpáros nyomvonal felfestéséről, a 
Faluház előtti kikanyarodást segítő felfestésről, úttakarításról. A régi 
adósság, a Budai út felújítása és az földben lévő közművek teljes 
cseréje is szóba került. A Közút vezető jelezték, igyekeznek eleget 
tenni a kéréseknek, de a válaszokban a pénzhiány és az egyre égetőbb 
szakemberhiány is gyakran elhangzó körülmények voltak.
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HELYI HÍREK

RÉGÉSZETI FELTÁRÁS A BARÁT-PATAK TORKO-
LATÁNÁL – FELFÜGGESZTETTÉK A KIVITELEZÉST

Áprilistól folynak a Budakalász és Budapest III. kerületének határán ta-
lálható Barát-patakon a régészeti szakfelügyeleti munkák, mivel a kivite-
lezés során épületmaradványok kerültek elő. A teljes felületű régészeti 
feltárás miatt a kivitelezési munkákat határozatlan időre felfüggesztették 
– olvasható a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság közleményében.

A Barát-patak torkolati zsilipépítési munkálatai közben középkori fal-
maradvány került elő, ezért a kivitelező haladéktalanul értesítette az 
örökségvédelmi hatóságot (Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és 
Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály). A munkaterületen ezt 
követően megkezdődtek – régészeti szakfelügyelet keretében – a bontó 
munkálatok, hogy meghatározhatók legyenek a helyszínen fellelhető régé-
szeti emlékek. Ebben az időszakban a kivitelezési munkák csak a régészeti 
megfigyeléssel nem érintett területen folytak.

Az örökségvédelmi hatóság szakemberei a helyszíni bejárás során megál-
lapították, hogy a munkaterületen 1,7-2,2 méter magasságú, késő közép-
kori épületmaradványok, továbbá őskori gödörobjektumok találhatók. Az 
előkerült jelenségek jellegéből adódóan a teljes körű feltárás elvégzését 
rendelték el.

A régészeti feltárás szükségessége miatt a kivitelezési munkákat határo-
zatlan időre felfüggesztették. A projekt kivitelezője a Gát utca lezárt sza-
kaszát határozatlan időre visszaadja a közforgalom részére, a Gátőr utca 
M0-s felőli részén a betongyámos lezárást helyreállítja. Tekintettel arra, 
hogy a térségben a kivitelezési forgalom megszűnik, a beközlekedő utak 
karbantartását és locsolását is felfüggeszti a kivitelező.

Fotó: Budapesti Történeti Múzeum

ÉRTÉKES INFORMÁCIÓK A LEVEGŐBŐL

Madártávlatból fényképezték a közelmúltban Budakalászt. Az úgyne-
vezett ortofotók értékes információkkal egészítik ki az Önkormányzat 
szakmai tevékenységét, például hiteles tájékoztatást kaphatunk a szem-
betűnő ingatlan-túlépítésekről.

Az Önkormányzat néhány héttel ezelőtt „Budakalász lehatárolt területének 
2022. évi légifényképezése, a légi felvételekből ortofotómozaik előállítása 
és az ortofotók kiértékelése” tárgyban beszerzési eljárást folytatott le. A 
Eurosense Légi Térképészeti Kft. a szükséges engedélyek birtokában már-
ciusban, a fák lombosodása előtt elvégezte a város mérőkamerás légifény-
képezését. A fotózásnak több célja van: egyrészt értékes információkkal 
segíti az Önkormányzat szakmai tevékenységét, így például a főépítész 
és az adóiroda munkáját és alkalmat ad arra is, hogy a szembetűnő túl-
építésekről hiteles tájékoztatást adjon. Az információk segíteni fogják a 
szabálykövető magatartás kikényszerítését az építési, településképi ügyek-
ben is. A változások pontos követése érdekében a légifotózás rendszeres 
időközönként megismétlődik.

EGÉSZSÉGÜNK ÉRDEKÉBEN A 
BIOLÓGIAI SZÚNYOGGYÉRÍTÉS A CÉL

Budakalász a biológiai szúnyoggyérítést támogatja. Dr. Göbl Richárd pol-
gármester a közelmúltban szándéknyilatkozatban erősítette meg, hogy 
az egészségünk védelme érdekében kéri az átállást a kémiai szúnyogír-
tásról a biológiai szúnyogírtás módszerére.

2013-ban az addig nem látott dunai árhullám extrém mértékű szúnyogin-
váziót is eredményezett. Az állam ezek után döntött úgy, hogy a szúnyo-
gártalom elleni védekezést is központosítja. Azóta a Katasztrófavédelem 
irányítja a szúnyogok elleni védekezést. Az egységes eszközbeszerzés a 
mérethatékonyság miatt költséghatékony lehet, az összehangolt véde-
kezés pedig az eredményességet növelheti. A központi szúnyoggyérítési 
program azokra a területekre terjed ki, ahol a szúnyoginvázió a legnagyobb 
méreteket ölti. Például a Duna közelsége miatt Budakalászt érinti, de Po-
mázra már például nem terjed ki.

A munkálatokat tehát a katasztrófavédelem irányítja, a kezeléseket a szak-
embereik végzik, minden esetben a közegészségügyi hatóság által engedé-
lyezett irtószerekkel. Ezek lehetnek kémiai és biológiai szerek, de például a 
légi úton való kémiai szúnyogírtást az uniós szabályok 2020-tól már tiltják, 
ilyen csak a földről, koncentráltan végezhető (a biológiai védekezés légi 
úton továbbra is lehetséges).

A biológiai gyérítés sokkal tudatosabb előkészületeket igényel, de a buda-
kalászi álláspont az, hogy a környezetünkben a szúnyoggyérítés lehetőleg 
ne idegmérgekkel történjen. A biológiai gyérítés során egy baktérium által 
termelt fehérje tartalmú készítményt juttatnak a szúnyogok tenyészőhelye-
ire a vízbe. A környezetbarát szer az alkalmazott dózisban kizárólag a szú-

nyoglárvákat pusztítja el, ártalmatlan minden más élőlényre. Ez a módszer 
a kifejlett szúnyogok elleni védekezéshez azonban nem alkalmazható, csak 
az utánpótlásuk csökkenthető a lárvák elpusztításával. A biológiai módszer 
alkalmazása elsőbbséget élvez minden olyan esetben, amikor ezt a hely-
szín és az időjárási viszonyok, illetve az évszak lehetővé teszi.

Azt, hogy mely területekre terjed ki a központi szúnyoggyérítés, szakértői 
vizsgálatok határozzák meg. A helyismerettel rendelkező szakemberek 
ismerik a szúnyogok tenyészőhelyeit és a kifejlett egyedek előfordulási 
helyeit. Ezeken a pontokon mérik rendszeresen a csípésszámot, továbbá 
a vízben fejlődő szúnyoglárvák számát. Az adatokat kiegészítik az elmúlt 
évek ár- és belvízi védekezése során szerzett információkkal, valamint az 
állampolgárok által az önkormányzatok felé jelzett bejelentésekkel és a be-
jelentések alapján végzett szakértői vizsgálatokkal. 

Ott, ahol azt a szúnyogok egyedszám-növekedése indokolja, földi vagy  
légi biológiai lárvagyérítéssel, vagy pedig kémiai szúnyoggyérítéssel, földi 
kijuttatással végzik el a munkát. Elképzelhető tehát, hogy a kémiai megol-
dásra is szükség lesz, ugyanis a biológiai úton történő szúnyoggyérítés a 
kifejlett szúnyogok elleni védekezéshez nem alkalmazható. A kémiai szú-
nyoggyérítés során a az irtószert földi úton, platós gépjárművön rögzített 
berendezéssel permetezik ki. Ez a technológia elsősorban növényzettel 
erősebben borított környezetben előnyös, de a létrejövő köd rövid időre 
korlátozza a látási viszonyokat, ezért forgalmas helyeken kevésbé hasz-
nálatos. Az irtószer a kijuttatott mennyiségben emberekre, melegvérű álla-
tokra, növényekre ártalmatlan; hektáronként fél litert permeteznek ki belőle, 
kijuttatás után néhány órával pedig le is bomlik. A kezeléseket napnyugta 
után kezdik, így a méhekre és más nappal aktív rovarokra kisebb veszélyt 
jelent. Ennek ellenére, elővigyázatossági okokból, a gyérítés előtt a szak-
emberek tájékoztatják a méhészeket, hogy mikor és hol kell permetezésre 
számítani. A kémiai permetezés csak a települések belterületén zajlik.

2020 óta már nem lehetséges a légi kémiai szúnyoggyérítés, ezt a tech-
nológiát csak járványügyi veszélyhelyzet esetén, kizárólag az országos 
tisztifőorvos egyedi hozzájárulásával lehet használni. 

Budakalász polgármestere, dr. Göbl Richárd a közelmúltban – a Duna-
kanyar önkormányzataival közösen - szándéknyilatkozatban erősítette 
meg, hogy egészségünk védelme érdekében, kéri az átállást a kémiai 
szúnyogírtásról a biológiai szúnyogírtás módszerére. Budakalász Város 
Önkormányzata a biológiai szúnyoggyérítést támogatja, ugyanakkor el-
képzelhető, hogy a kémiai megoldásra is szükség lesz. A biológiai úton 
történő szúnyoggyérítés ugyanis a kifejlett szúnyogok elleni védekezéshez 
nem alkalmazható. Az önkormányzat által felkért szakértő egyetért a bioló-
giai szúnyoggyérítés részarányának növelésével, ami optimális esetben, jó 
hatékonysággal önmagában is működhet. Átlagos csapadékviszonyok és 
áradásos években azonban a hazai tapasztalatok azt mutatják, hogy nem 
nélkülözhető a földi kémiai védekezés. 

Mit tehet a lakosság azért, hogy minimalizálja a közvetlen 
környezetében felbukkanó szúnyogokat?

A Katasztrófavédelem az alábbiakat tanácsolja:

• csapadékos időszak után kiemelten fontos, hogy a 
 lakókörnyezetünkben kialakuló mikrotenyészőhelyeket felszámoljuk

• célszerű a vízgyűjtőként szolgáló kerti eszközöket (virágcserepek, 
 játékok, madáritatók) összegyűjteni, vagy néhány naponta kiüríteni

• az esővízgyűjtő hordókat szúnyoghálóval lefedni

• az árkokat rendben tartani, hogy hosszabb ideig ne tudjon benne 
 megállni a csapadék

VÉGET ÉRT A SZÍNHÁZI HETEK 
ESEMÉNYSOROZATA A KALÁSZI 
IDŐSEK KLUBJÁBAN

Színházi hetekkel várta az érdeklődőket az idén tavasszal Kalászi Idősek 
Klubja. A nagy sikert aratott programsorozat március elején kezdődött 
Berkes Gabriella és Tarján Pál zenés előadásával és ezen a héten ért 
véget a Dívák plusz című produkcióval. 

Az idei tavasz egyik remek kezdeményezése volt a színházi hetek elneve-
zésű eseménysorozat. A program első műsorát március 2-án tekinthették 
meg az érdeklődők Dallamokon át operettől az operáig címmel, Berkes 
Gabriella és Tarján Pál tolmácsolásában. A két kiváló művész hosszú időn 
át énekelt nyugat-európai zenés előadásokban, és ezúttal az itthon élők lát-
hatták és hallhatták őket. A folytatás is színvonalas volt: előbb Pest megér 
egy estet címmel a Turay Ida Színház művészei, Vásári Mónika és Csere 
László léptek fel Budakalászon, ezt követően pedig a Magyaros vigadalom 
című produkció során Détár Enikő, Sztárek Andrea, Bódi Barbara és Kurkó 
József vendégszerepelt a Kalászi Idősek Klubjában. Ezen a héten a Dívák 
plusz produkcióval zárultak a Színházi hetek, a zenés szórakoztató mű-
sorban Fésüs Nelly, Ladinek Judit, Sári Évi, Koós Réka és Dorogi Barbara 
szerepelt.

A Kalászi Idősek Klubja a helyi és környékbeli idősek számára biztosít el-

látást. Emellett változatos programokat szerveznek, közösségi életet épí-
tenek azzal a szándékkal, hogy az idős korúak méltó körülmények között 
tölthessék el az idejüket – tájékoztatott Nagy Márta intézményvezető.
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INTÉZMÉNYI HÍREK

„JÖVŐT ÉPÍTÜNK” 
– ÉPÍTÉSZETI DÍJ A LEGKISEBB NEMZEDÉKNEK 

A Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága által 2022. évben 
meghirdetett „Jövőt építünk” pályázati felhívásra magyarországi és 
határon túli, 2010. óta a magyar kormány támogatásával épült bölcsődei, 
óvodai épületek építészei jelentkezhettek. A felhívás célja az volt, hogy 
a legkiválóbb, mintaértékű megoldásokat alkalmazó építészek munkáját 
elismerje, díjazza és a közvéleménnyel megismertesse. 

Turi Attila - Kossuth- és Ybl-díjas magyar építész, Budakalász (1995-
2006, 2010-2019) főépítésze – a Budakalászi Mályva Bölcsőde 
építészeti megalkotója (2014.), Budakalász Város Önkormányzatának 
hozzájárulásával pályázott a Mályva Bölcsőde épületével. Az intézmény 
ma is a város egyik építészeti büszkesége, közismert nevelési intézménye, 
azóta is sok család és gyermek által kedvelt, szeretett bölcsőde.

A benyújtott pályázatokat neves szakemberekből álló bírálóbizottság 
értékelte, a nyerteseket ötszázezer és kétmillió forint közötti összegű 
pénzjutalomban részesítette. Öt határon túli és egy anyaországi 
építészeti alkotás kapott fődíjat. A díjátadó ünnepségen, amit az elmúlt 
hónapban a Várkert Bazárban tartottak, további huszonketten kaptak 
elismerést. 

Nagy megtiszteltetés, siker, öröm és büszkeség, hogy a hetven pályázó 
közül a magyarországi díjazott a Mályva Bölcsőde építésze lett! A 
bíráló bizottság Turi Attila építészeti munkáját a fődíj emlékplakettjével 
és kettőmillió forint pénzjutalommal ismerte el, amelyhez szívből 
gratulálunk!

Attila a pénzjutalmát megosztva, 
a fiatal tehetséges építészek és  
a jövő nemzedéke, a helyi bölcső-
dés gyermekek nevelésének támo-
gatására ajánlotta fel. 2022. április 
21-én a Budakalászi Bölcsődés 
Gyermekekért Alapítvány részére  
a pénzjutalma felét, egymillió forin
tot a budakalászi kisgyermekek 
bölcsődei eszközfejlesztésére folyó
sított. 

Szavakkal nehéz kifejezni mindazt 
az örömet és meglepetést, amit az 
önzetlenségével, gáláns és nagy-
vo nalú felajánlásával, a Mályva 
Bölcső de és a gyermekek iránti 
elhi vatottságával, Budakalászhoz 
mindig hű, évtizedes kötődésével, 
emberségével példát mutatott a 
szak mának, a társadalomnak, a nemzetnek. Köszönjük, Attila!

Nélküled, de lélekben Veled ünnepeltük meg a díjat, amelyhez a Ko lom
pos Együttes biztosította a jó hangulatot a Bölcsődében. A bölcsődés 
gyermekek életkorának megfelelően, a hangszerekkel való ismerkedés 
után az együttes tagjai által a hangszereken életre keltett mesék, 
mondó kák sokáig emlékezetessé, a közös éneklés, táncház pedig felejt-
hetetlenné tették ezt a napot.  

Sokan nem is hiszik, hogy a szórakozást és a zenei nevelést sem lehet  
elég korán elkezdeni! A zene ritmusa, az éneklés közös élménye, a mese-
játékok, a zene ütemére végzett mozgásformák a bölcsődés korosztály 
fejlődésének lételemei. 

Köszönjük a meglepetést és az ünneplést!

Villám Zsuzsanna, intézményvezető

Bölcsőde

A MOZGÁS NAPJA A TELEPI ÓVODÁBAN

Május 4én, reggel 9 órakor kezdtük el a programot: közös, vidám, zenés 
bemelegítéssel az udvarunkon. A gyerekek nagy izgalommal várták, 
hogy mindent kipróbálhassanak. A bemelegítés után minden csoport 
nekivágott a pályáknak és egymást váltva próbálták ki a különböző 
mozgásformákat.

A Szöcskék házát úgy rendeztük 
be, hogy a különböző ugrásoké 
volt a főszerep: a Csúszó-mászók 
házában a kúszások, csúszások és 
mászások kaptak hangsúlyt különböző 
eszközökkel kiegészítve. A Százlábúak 
házában tényleg megéreztük, hogy 
milyen lenne százlábúnak lenni és 
mindig csak együtt egy irányba 
mozogni. Kipróbáltuk azt is, milyen 
lenne a krokodil vacsorájának lenni. 
Ezt a helyszínt annyira élvezték a 
gyerekek felnőttek egyaránt, hogy 
átnevezhetnénk a Kacagás házának is. 
Az Egyensúly házában pedig főleg a gyermekek egyensúlyérzékét tettük 
próbára: másztak kötél létrán, egyensúlyoztak körpályán, csúszdáztak, 
függeszkedtek kötélen, kis kocsin húzták magukat ... és még sorolhatnám.
Nagy sikert arattak az exatlon pályák is, amit teljesíthettek egyénileg, 
párosával, illetve hármasával is a gyerekek.  A 11-es rúgás is nagyon 
népszerű volt és nemcsak a fiúk körében.
Fél 12-kor újra összegyűltünk és oklevéllel, illetve az Alapítványunk 
jóvoltából udvari játékokkal jutalmaztuk a csillogó szemű gyermekeket. 
Rendezvényünk nagyon sikeres volt, hiszen egész délelőtt mozogtunk, 
kellemesen elfáradtunk és a gyerekek boldogan kiabálták: „Játsszunk ilyet 
holnap is!”

Zsuzsi néni (Mókus csoport)

Telepi Óvoda

KALÁSZ SULI: „HATÁRTALANUL!” 
KIRÁNDULÁSUNK A VAJDASÁGBAN 

A Kalász Suli hetedik évfolyama - immár hagyományőrző módon - 
végre ismét ellátogathatott a testvériskolánkhoz, Moholra, kiegészítve a 
kirándulást sok közeli, híres bácskai helyszínnel.  

A röszkei határon mindkétszer problémamentes volt az átkelés. Az 
utazás gördülékenységét kiváló, kötélidegzetű sofőrünk biztosította. 
Idegenvezetőnk, a csodás és ragyogóan felkészült Vali néni teljes ott 
tartózkodásunk lelkes háziasszonya volt. 

Az első napon Zenta városával ismerkedtünk, majd szívünkben a híres 
csata harci szellemével megmérkőztünk a moholi iskolásokkal hatalmas 
sportcsarnokukban. Szállásunkon, Adán sem hiányoztak a sportpályák, a 
hosszú út porát mégis inkább a frissítő wellnessben mostuk le magunkról. 

Második napunkon kezdésként egy kelebiai lovasparkot látogattunk 
meg, ahol kocsikáztunk, lovagoltunk és megcsodáltuk a lipicai lovakat. 
A nap fénypontja Szabadka volt, ahol a felújított, meseszép szecessziós 
zsinagógát és a méltán híres, pávamotívumokkal díszített városházát is 
alkalmunk volt megtekinteni. 

Az utolsó napon az Óbecsén található Than Emlékház interaktív kiállításán 
ismerkedhettünk meg a fizika törvényszerűségeivel, majd az egyetlen 
megmaradt vajdasági magyar (1848-as) emlékmű megkoszorúzása 
következett. Az aracsi pusztatemplom megközelítése nem volt egyszerű, 
de végül csak sikerült megérkeznünk ehhez a végtelen búzamezők 
közepén megbújó kuriózumhoz. 

Emlékezetes három napot zárhattunk, melyet az előre „megrendelt” meleg 
idő és a szerencse kísért!

RECEPTÖTLET A KALÁSZ SULITÓL 
 INTERAKTÍV HUNGARIKUM KIÁLLÍTÁS 

Hozzávalók:
- Megkopott, 
 felújítandó iskolai  
 folyosófalak,
- nemzeti   
 büsz keségeink   
 megismertetésének  
 szándéka,
- Hungarikum   
 pályázati kiírás,
- néhány lelkes, elkötelezett, ötlettel teli tanár,
- kreatív, csoportban jól és szívesen dolgozó diákok,
- grafikus, iskolai karbantartó, rendszergazda, festő.

Elkészítés módja:
- Nyertes pályázatírás,
- folyosói felületének az előkészítése, glettelés, 
 festés, lambéria átalakítás,
- bemutatásra szánt hungarikumok, kiemelt nemzeti 
 értékek kiválasztása, tematizálása,
- dizájntervezés, rajzolás, ismeretátadó szövegek megalkotása, 
 majd ismét tervezés és rajzolás,
- az elkészült alkotással elégedett rajzolók és tanárok,
- a végleges grafika szerinti falidekor fóliák legyártása és felhelyezése,
- minden bemutatásra szánt értékhez egy QR kódgenerálás, 
 információk feltöltése és időszakos megújítása.

Eredmény:
- Színes, vidám, megújult folyosó,
- ismeretekkel teli, érdekes, olvasmányos iskolafalak,
- barátságos, közvetlen kiállításmegnyitó és vendégfogadás,   
 becsempészve a Kodály módszert.

Jó étvágyat kíván 
hozzá a Kalász Suli 
csapata!

Kalász Suli

NYITNIKÉK NAP A SZALONKA UTCAI ÓVODÁBAN
Két év kihagyás után idén, május 21-én a Nyitnikék 
Óvoda újra megrendezte családi programját, a 
Nyitnikék napot. Az idei téma a Viziparádé volt; a 
gyerekek csupa vizes témájú ügyességi játékban 
és kézműves foglalkozásokon vehettek részt, 
amikre az óvoda dolgozói hetek óta készültek. 
A fergeteges délelőtt egyik fő látványossága az 
óvoda parkolójában álló tűzoltó autó volt, amit 
a gyerekek tűzoltók segítségével ki is pró bál-

hattak. A Bagoly cso port  
szobája átalakult csodák 
palotájává, ahol látványos 
előadásokat tartottak sok  
varázslatos, vizes kísér-
let tel. A ha gyományok hoz  
híven több asztalon is 
áru sí  tottak íny csiklandó 
szendvicseket és süteményeket, melynek bevétele a Budakalászi 
Óvodásokért Alapítványt támogatta. A Nyitnikék nap során minden 
várakozást felülmúlva 600 340 Forint gyűlt össze az Alapítvány számára, 
amit ezúton is szeretnénk megköszönni minden támogató résztvevőnek!

Nyitnikék Óvoda
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A KÖZÖSSÉGI KERT MEGÁLDÁSA
Talán meglepő, de a kertészeknek több védőszentjük is van: 
Szent Ágnes (ünnepnapja: január 21.) Kappadókiai Szent Dorottya 
(ünnepnapja: február 06.), Szent Fiacrius (ünnepnapja: augusztus 
30.), és Limai Szent Róza (ünnepnapja: augusztus 30.), a teljesség 
igénye nélkül.
A fenti ünnepnapok bármelyikére kitűzhettük volna közösségi 
kertünk megáldását, mégis inkább gyakorlati szempontokat 
vettünk figyelembe és május 8. vasárnap délutánját választottunk, 
amikor a tavaszi munkák már megkezdődtek, sokan szorgoskodunk 
a kertben, már a fejlődő növények zöldjében ünnepelhetünk, de a 
nyaralások még nem szórják szét a társaságot. Az sem volt utolsó 
szempont, hogy Kelemen László esperes atyának is megfelelő 
legyen az időpont, akinek ezúton is külön köszönjük, hogy örömmel 
tett eleget kérésünknek.
Amikor felmerült a kert megáldásának ötlete, az egyesület tagjai 
lelkesen fogadták és várták az eseményt, függetlenül attól, hogy ki 
milyen mélységben foglalkozik vallási, lelki kérdésekkel. Kimondva 
vagy kimondatlanul, sokunknak jelent lelki feltöltődést a kerti 
munka, kiszakadva a munkahelyi nehézségekből, a zajos város-

ból, időnként - az egyébként számunkra 
kedves, de nyüzsgő családi életből is. 
Nem csak a növényeket gondozzuk 
ilyenkor, hanem a lelkünket is ápoljuk.
Emellett a közösségünk építésének az  
elején vagyunk és a for má lódó egye- 
sületnek nagy feladat a közös munka 
megszervezése, a terveink kézben tar-
tása, a csapat összefogása. Ahol az em-
beri törekvés már kevésnek bizonyul, ott 
van igazán szükség a Jóisten áldására.
A fenti kérdésekről, természetjárásról, az előttünk álló kihívások-
ról is beszélgettünk aznap a kertben László atyával. Majd össze-
gyűl tünk a még készülőben lévő kis szerszámos házikónk előtt, 
fe lettünk a Klisovác utcában álló, pont a kertünk felé tekintő feszü-
lettel és nem csak a kertre, hanem a kertben munkálkodókra, kö-
zösségünkre is áldást kaptunk. Az eseményt jó hangulatú süti-
zéssel, beszélgetéssel zártuk. Az áldás bátorító szavaiból erőt  
merítettünk és újult lelkesedéssel vágunk bele a tavasz-végi mun-
ká latokba.

M.Cs. Kati (Kalászi Közösségi Kertek Egyesület)

2022. április 23-án, teljes teltház előtt 
játszott az egykori növendékekből 
álló 10 éves Kalász Jazz Band. Az 
annak idején Kincses Dániel, Kerekes 
Pál, Szikora Balázs triójaként induló 
jazz kamaracsoport szépen kinőtte 
magát, hiszen ezen a jótékonysági 
koncerten 15 fő is muzsikált a színpadon egyszerre. Szikora Zoltán 
mellett csatlakoztak még jelenlegi és volt növendékek (Kádár-Szabó 
Bence, Serfőző Lőrinc és Gergely, Szávka Gergő, Balogh Andor), tanár 
kollégák (a főszervező Kispálné Hoppál Hajnalka és Iványi Gáspár) 
valamint meghívott vendégek (Mirtse Kori, Németh Bendegúz, Csizmazia 
Zsolt) és az elmaradhatatlan Milosevits Mirko. Meglepetésként örökös 
segítőnk, a hangtechnikus Sütő Lajos is énekelt és gitározott az egyik 
érzelmes számban. Óriási sikere volt a csapatnak, akik szokásukhoz híven 
felajánlották az est bevételét - a költségek levonása után 155 ezer forintot 
- a Zeneiskola alapítványának. Hálásan köszönjük!

Április 25-én a Tankerületi Pedagógiai Napon Reikort Ildikó kollégánk 
teltház előtt tartott előadást saját, ReikArt zenepedagógiai rendszeréről 
a pomázi Teleki-Wattay Művészeti Iskola nagytermében. Ezen a napon 
meghívott előadók és a tankerületi iskolák pedagógusai 84 különböző 
előadást tartottak a legkülönbözőbb helyszíneken és témákban, melyek 
közül szabadon választhattak az iskolák pedagógusai. A Zeneiskola tanárai 
először Dr. Gyarmathy Éva „Tehetségfelismerés és tehetséggondozás 
a művészetekben” című előadásán vettek részt, majd mindenki az általa 
kiválasztott programra utazott kedve szerint. 

Május 4-én a II. Tankerületi Zenei Találkozón a pomázi zeneiskola 
nagy termében 3 produkció képviselte iskolánkat. Balla Ilonka népi 
furulyásunkat ütőgardonon kísérte felkészítő tanára, Antal György. Ilonka 
1 hónappal azelőtt hangszeres kategóriában Arany minősítést kapott  
Szentendre Térségének Népdalversenyén. Rei kort Ildikó verseny díjazott 

klasszikus furulyá sai is bemutatkoztak szólóban 
és kamarában: Hoffmann Kincső, Forián-Szabó 
Adél, Illényi Virág, Wendl Júlia, Kisvölcsey Kinga. 
Zongorán kísért Csizmadia Angelika. 

Május 5-én a Kezdők koncertjén 35 gyermek 
mutatta meg hangszeres tudását, amit 9 hónap 
alatt sajátított el. Ez az év legvidámabb koncertje, 
de közben nagyon meg ható is az a fegyelem és  
figyelem, amivel muzsi-
kálnak ezek a pici zenész 
palánták.

Május 13-án két kü lön-
böző helyszínen szere-
pel tek növendékeink. Tö-
kö  lön a népdalénekesek 
a „Szárnyaló" Pünkösdi 
Népdalünnepen Fülemüle 
Dalosmadár Díjakban ré-
sze sültek:
Boncz Tímea, Szabó Izabella, Szabó Szilárd, Osváth Zita, Hajdu Emma, 
Kelemen Lili, Somfai Regina, Varga Lili, Lyócsa Gabriella, Gődény Boglárka, 
Gulyás Borbála, Szűcs Enikő. Felkészítő tanárok: Papp Ágnes, Töreky 
Borbála, Sáringer Kálmán.

A Visegrádi Furulya Találkozón nagy csapat vett részt Reikort Ildikó tan-
szakáról: Hoffmann Kincső, Lyócsa Anna Orsolya, Wendl Zsuzsanna, 
Tündik Illés, Tóth Luca Hanga, Illényi Virág, Forián-Szabó Adél, Wendl Júlia, 
Kisvölcsey Kinga, Tündik Vince. Gratulálunk minden növendéknek és tanár 
kollégának! Köszönjük kitartásukat, szorgalmukat, a közösség érdekében 
vállalt áldozatukat és szüleik mindenkori támogatását!

FELVÉTELI MEGHALLGATÁS: 2022. június 14. és 16. (kedd és csütörtök) 
15-19 óra között. Részletek a kami.edu.hu honlapon.

Hermeszné Uracs Mónika, 
intézményvezető

Zeneiskola

II. Tankerületi Zenei 
Találkozó  Balla 

Ilonka, Antal Gyorgy

II. Tankerületi Zenei Találkozó  Furulya 
kamara (Hoffmann Kincső, ForiánSzabó 

Adél, Illényi Virág, Wendl Júlia, Kisvölcsey Kinga)

PATAKPARTI KALANDOK
Április második felében lezajlott az elsősök beiratkozása. A 2022/2023-as 
tanévben 50 fővel gyarapszik iskolánk tanulói létszáma az első osztályt 
kezdő diákjaink által. Május elején lehetőségük volt a gyerekeknek 
és szülőiknek játékos délelőtti program keretében megismerkedni az 
iskolával és két leendő osztályfőnök tanító nénivel, Döme Orsolyával és 
Pappné Pósa Ildikóval.

Az április 25-én tarott Tankerületi Pedagógiai Nap keretében Dr. Gyarmathy 
Éva, Fodor Gábor és Kustra Hajnalka tartott előadást iskolánkban a Váci 
Tankerületi Központ iskoláiból érkező pedagógusok számára.

Április utolsó hetének többi részében a Fenntarthatósági témahét 
keretében az első nap a testi-lelki egészségé volt a főszerep, szerdán az 
energiahatékonyság fontossága mellett volt ökológiai lábnyom számítás, 
iskolánk diákjai megtisztították az iskola környékét a szeméttől, és 
még bioszappan is készült, de volt olyan osztályunk, amelynek tagjai 
a szentendrei piacon vásároltak termelői zöldséget, gyümölcsöt. 
Csütörtökön alsós tanulóink a közeli vizekhez (Duna, Bükkös-patak, 
Gőtés-tó) látogattak el, és gyűjtöttek vízmintát a pénteki vízvizsgálathoz. 
5. évfolyamos diákjaink a Pilis Len Látogatóközpontban, 6-7. évfolyamos 
tanulóink pedig az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen tettek látogatást. 

Az egész hét megkoronázása 
a pén teki nagy közös vetélkedő 
volt, ahol nem osztályok szerint, 
hanem mindenkit összekeverve, 
csapatokba rendezve, izgalmas 
feladatokat kellett összedolgozva megoldaniuk a csapattagoknak.

Május első felében a budapesti Városligetben megrendezésre került 
Medve Matek szabadtéri matematikai csapatverseny területi fordulóján 
a 108 induló közül Orosz Lara, Orosz Pál és Vass Bora - 4.S osztályos 
tanulóink - csapata első helyezést ért el, Berta Bejke, Csorba Júlia és 
Prait Flóra - szintén 4.S osztályos - tanulóinkból álló csapat a 64. helyen 
végeztek. Gratulálunk az elért eredményekhez!

A május közepi író-olvasó találkozó alkalmával Csender Levente, A külön-
leges Meditittimó kalandjai című könyv szerzője 4.S osztályos tanulóinkkal 
a könyv kapcsán a különbözőségek elfogadásáról beszélgetett, különös 
figyelmet fordítva az autizmus témakörére. Fontos, hasznos és élményekkel 
teli, tartalmas délelőttel gazdagodtak a negyedikesek.

Május közepén második alkalommal élvezhették alsó évfolyamos diákjaink 
a Sulikézi Sportfesztivál játékos feladatait. Köszönjük a szervezést és a 
lebonyolítást Mitróné Sergő Virág tanárnőnek!

A Két Kertész Kft. 7 szoliter növénnyel ajándékozta meg iskolánkat, 
melyek által a közösségi terek otthonosabbá váltak. Köszönjük a nagylelkű 
felajánlást!

Patakpart Általános Iskola

2022. május 21 én tartották meg a 25 éves zeneiskola 
Jubileumi Gáláját. A rendezvény délután három órakor 
kezdődött egy komolyzenei koncerttel a Faluház bál
ermében, majd a vendégek szabadtéri színpadon 
élvezhették a könnyebb zenei műfajokat és a népzenei 
tanszék előadásait.
A Kalász Művészeti Iskola szombat délutáni jubileumi koncert so-
rozata összehozta a zeneszerető Budakalásziakat a Faluházban. A  
zeneiskola 25 éves születésnapja alkalmából rendezett magas szín - 
 vonalú rendezvényt Benkó Attila a Kós Károly Művelődési Ház igaz-
gatója és Eredics Gábor, a zeneiskola alapító igazgatója nyitotta meg.
„Úgy tűnik, mintha mi akartuk volna, de nem: Budakalász akarta, a 
budakalászi szülők, diákok igénye volt, hogy legyen egy zeneiskola. 
Az ötlet, hogy a klasszikus és a népzene egymást gazdagító 
egységként legyen jelen, egy igazi innováció volt. Amikor a Zene aka
démián a népzene tanszék megalakulhatott, annak az igazi elő futára 
Budakalász zeneiskolája volt.” (részlet Eredics Gábor beszé déből)
A komolyzenei koncert során a diákok bemutatták tudásukat, de  
az iskola tanárai is előadtak, akik nagyszerű pedagógiai tudásuk 
mellett híres művészként is ismertek. A lebilincselő klasszikus 
zeneművek után szabadtéren folytatódott a program az ifjú zené-
szekből álló fúvószenekar térzenélésével. A harmadik koncert-
blokkot dr. Göbl Richárd főpolgármester úr és Verebélyi Gábor 
Ákos, a Váci Tankerületi Központ igazgatójának köszöntője nyi-
totta meg, ahol Budakalász polgármestere a következőképpen 
bíztatta a Kalász Művészeti Iskola vezetését:
„Adjon tehát az Úristen emberi léptékű, teremteni képes erőt, bátor
ságot, a kockázatok vállalásának képességét. Az önök erőfeszítéseit 
Budakalász Város Önkormányzata lehetőségein és korlátain belül 
támogatja.”

A zeneiskola diák jai-
nak és tanárainak kö -
zös szabadtéri kon- 
 cert je alatt bemu-
tatkozott a népzenei 
tanszék is, de a 
könnyebb műfajok 
ked velői is együtt 
ünne pelhették az 
in téz mény 25 éves múlt ját és jelenét. A hangulatos gála méltó 
lezárása volt a Bohém Ragtime Jazz Band koncertje Bolba Éva 
közreműködésével és a Kossuth-díjas Vujicsics együttes koncertje 
Eredics Gáborral.
Köszönjük az élményt Eredics Gábornak, Hermeszné Uracs Móni -
kának, a Kalász Művészeti Iskola igazgatójának, a kiváló zene-
pedagógusoknak és az ígéretes diákoknak minden budakalászi 
vendég nevében!.

G. R.

25 ÉVES A KALÁSZ MŰVÉSZETI ISKOLA
Jubileumi Gála
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A rendszerváltás utáni Magyarországon a budakalászi 
cserkészet elsőként alakult újra. Ma az országban a 
második legnépesebb cserkészcsapat működik a váro-
sunkban.

A cserkészet nemzetközi mozgalom, alapítója a brit hadsereg egy-
kori altábornagya, lord Baden-Powell (beceneve Bi-Pi). Brownsea 
Island, akinek az 1907-ben szervezett táborát tekintik a mozgalom 
kiindulópontjának. A Magyar Cserkészszövetség 1912-ben alakult, 
majd a rendszerváltást követően 1989-ben alapították újra. 

A rendszerváltás idején felpezsdült közéletben a cserkészet ismét 
helyet kért magának, ráadásul az országban először itt, Budaka-
lászon alakult meg, illetve újjá az egykori cserkészcsapat (a meg-
alakulást azért tekinthetjük újraalakulásnak, mert a két háború 
között a faluban működött a Szent Sebestyén Cserkészcsapat). 
A rendszerváltás előtti időkben Budakalászról sok tehetséges fia-
tal járt az államszocializmus idején megtűrt szentendrei Ferences 
Gimnáziumba. Közülük többen az illegalitásban működő katolikus 
Regnum Marianum mozgalomnak is tagja voltak. A budakalászi 
Szent Sebestyén cserkészcsapat egykori tagjaira és a regnumos 
fiatalokra egyaránt nagy hatást gyakorolt Somogyi Sándor, regnumi 
nevén Soma atya, akit börtönből való szabadulása után helyezett 
Budakalászra az Állami Egyházügyi Hivatal (az AEH 1951 és 1989 
között jellegzetes pártállami szervként egyik fő feladata az egyházak 
ellenőrzése, irányítása volt, aminek során szorosan együttműködött 
az egyházakat ellenőrző titkosszolgálatokkal, állambiztonsági szer-
vekkel). Makk atyával közösen gondozták a kalászi fiatalokat. Soma 
atya emiatt ismét a rendszer áldozatává vált, mivel a fiatalokkal való 
munkáját államellenes tevékenységnek minősítette az államvédelmi 
hatóság. 1971-ben, a hírhedt papi perekben ismét elitélték és csak 
1974-ben szabadult az újbóli börtönbüntetéséből. A perek idején 
több helyi fiatalt is kihallgattak – köztük Deutsch Józsefet is –, aki-
ket a kádári rendszer végül békén hagyott. Ebben az is közrejátszott, 
hogy Budakalász akkori tanácselnöke, Karsai Miklós a védelmébe 
vette őket, példás magaviseletű fiatalokként nyilatkozott róluk.

Deutsch József tavaly Soma atya részvételével tartott misén elmon-
dott beszédében így fogalmazott: „…1967 elejétől két budakalászi 
csoportot szerveztél: egy fiút a ministránsokból és egy leányt a virá-
gozókból. Mi zömében Makk Ferenc atya közvetlen munkatársainak 
a gyermekei voltunk, akik az atya és a családok nevelésének köszön-
hetően kerültünk Hozzád közel. Általad ismerkedtünk meg a Regnum-
mal, mint lelkiségi mozgalommal. Meghívtál a földalatti katakomba 
keresztény élet szépségébe. Erdőkben, barlangokban, lefüggönyözött 
pesti lakások csendjében növekedtünk Isten– és emberszeretetben, 
és megéltük a közösség erejét. A regnumi atyák fele börtönben ült,  

a másik fele velünk foglalkozott; értünk, a magyar fiatalokért áldozták 
életüket. Számomra különösen emlékezetes egy budaörsi barlangi 
karácsonyi mise, valamint egy Csobánkaszentkúti mise…. Nem cso-
dálkoztunk, már ismertük a kommunizmust és ismertük az Egyház 
életét. Megtapasztaltuk a gyűlöletet, de kiváló papjaink bátorságát is...”

A rendszerváltás után alakult Politikai Foglyok Országos Szövetsé-
gének tagja volt az egykori 56-os Margatinovics Vazul, Budakalász 
posztumusz díszpolgára. Ő a Budai úton lakott és idősebb Dévai 
Ferenccel együtt egykor Szentendrén voltak cserkészek. A szen-
tistvántelepi szintén öregcserkész, Csímár László dzsemborikon 
(nemzetközi cserkésztalálkozó) is részt vett. A helyi cserkészet 
újraalakulását Scherer György pénzadománnyal támogatta. 

A budakalászi cserkészet – megelőzve az országos újjászervezést 
– 1988. október 21-én a Budakalászi Plébánia oktatótermében ala-
kult újjá. A jeles eseményre akkor az öregcserkészek közül Bodor 
István, Csimár László, id. Dévai Ferenc, Gaján Vilmos, Jankovics 
Endre, Margaritovics Vazul, Mirk István, Récés András, Scherer 
György, Schmidt Sebestyén, Tóth Béla, Vígh Zoltán, Zentai Lőrinc 
gyűltek össze, de ott voltak a város akkori vezetői is. A hivatalos 
megalakulására 1988. november 5-én került sor az ófalusi katolikus 
templomban. Az új csapat Tinódi Lantos Sebestyén nevét vette fel, a 
leánycsapat vezetőjének Deutsch Józsefné Mirk Ildikót választották, 
a fiú cserkészcsapat parancsnoka pedig Deutsch József lett. 

A cserkészet vezetősége 1988-ban az ausztriai Heiligenkreutz mel-
lett cserkésztisztképzőn és cserkészőrsvezetőn, illetve később, a 
Külföldi Magyar Cserkészszövetség gödöllői tisztképzőjén is részt 
vettek. 1989-ben az újra indult budakalászi közösség tagjai előtt 61 
fiatal tett cserkészfogadalmat.

A Tinódi Lantos Sebestyén Cserkészcsapat megalakulása után rö vid-
del külföldi kapcsolatokat is kialakított. Akkoriban az egyik kitelepí tett 

MÚLTIDÉZŐ

Légy résen! 
szemelvények a budakalászi 
cserkészet történeteből

budakalászi sváb család fia volt a schorndorfi Armen Konrad cser-
kész csapat vezetője. Ők 1990-ben az alakulás hírére meglátogat ták a 
kalásziakat, majd 1992-ben Schorndorfban egy francia cserkészcsa-
pat és a kalásziak részvételével tábort szerveztek. 1994-ben már a  
kalásziak voltak a házigazdák; a német és a francia csapatot a Gödöl-
 lő melletti Domonyvölgyben látták vendégül egy 20 napos táborban.

Budakalász sportéletének egyik központi szervezője szintén a ka-
lászi cserkészcsapat volt. 1992-ben focikupát szerveztek, amin a 
településrészek egyenként képviseltették magukat, majd egy duna-
kanyari kupa is létrejött. Sakkbajnokságot és teljesítménytúrákat is 
szerveztek, 1996-ban pedig az első Kevélyre fel, akkori nevén Ke-
vélyfutás szintén a kalászi cserkészcsapat szervezésében valósult 
meg. A Tinódi Lantos Sebstyén Cserkészcsapat 2002-ig müködött.

Dr. Wettstein András és Andrásfalvy Etelka 1990-ben költöztek  
Budapestról, a Krisztinavárosból Szentistvántelepre. Közösség-
építő munkájuk nyomán a következő évben a szentistvántelepi 
katolikus egyházközség fiataljainak bevonásával a húvéti ünne-
pekre gregorián kórus alakult, akiknek nyáron 3 napos kirándulást 
szerveztek 1991-ben. Ezt követően Horváth Sándor plébános fel-
kérésére a Wettstein házaspár - „Pénteki Banda” néven - hetente 
hittanfoglalkozást tartott kamaszoknak. Négy éves „előkészítő” 
munka után a fiatalokból új cserkészközösség jött létre. 1995 au-
gusztus 20-án alakult meg a 1111 Szent István Cserkészcsapat. 

Az 1111 Szent István Cserkészcsapat nagyon sokféle programot 
és számos akciót szervez nem cserkészek bevonásával is. Egyik 
jellemző tevékenysége a természetvédelmi akciók szervezése. Egy 
bajor cserkészcsapattal együttműködésben a 90-es években kez-
dődtek a környezetvédelmi programok. Elsőként egy németországi 
kiszáradt mocsaras területet „mocsarasítottak vissza” a német 
cserkészcsapat és hozzájuk csatlakozó idősebb budakalászi cser-
készek. Minden nyári táborban szerveznek egy a helyi természeti 
értékek megőrzését folytatott természetvédelmi napot. Egyik tá-
borban pl. a Börzsönyben forrást tisztítottak ki. Itt bukkantak rá egy 
1930-as évekből származó emléktáblára, amelyet az akkori forrás-
tisztító cserkészek építettek be a forrás kövei közé.  A város életében 
egyik látványos munkájuk volt a Duna-menti kerékpárút Luppa-szi-
geti révátkelőjénél épített fűzfakunyhó, aminek helyén ma egy kiépí-
tett kerékpáros megállót láthatunk. Széles közösségi összefogásal 
jött létre 2006-ban a Cserkészgrund a Szegfű utcában, majd ennek 
áthelyezése után a Szent István kertje a telepi HÉV megállónál. 

Az 1111. számú Szent István Cserkészcsapat ma már az ország 
második legnagyobb cserkészcsapata. A régi és új vezetők töret-
len lelkesedéssel és nagy elkötelezettséggel közel 400 budakalá-
szi gyermek tartalmas szabadidejéről, szellemi, erkölcsi és fizikai 
fejlődéséről gondoskodnak.  2007-óta az évközi foglalkozások és 
gazdag közösségi programok helyszíne a Cserkészház, amely a 
Lenfonó HÉV állomás és a két patakág összefolyása között, az 
Önkormányzat és a Gálfi Béla Kórház által egykor létrehozott 
Jóléti Szolgálat Alapítvány által megkezdett, de be nem fejezett 
építményben kapott helyet. Időközben az Alapítvány működése 
megváltozott, már nem képes a korábbi alapítói céloknak megfe-
lelően működni. A pszichiátriáról kikerültek számára létrehozott 
védett munkahely, a pékség évek óta nem üzemel. Az épület eme-
leti részét az Jóléti Szolgálat Alapítvány bérbe adja, ami jelenleg 
így háztartásigép szervizként és raktárként hasznosul. A földszinti 
épületrész és az udvar az 1111. sz. Szent István Cserkészcsapat 
otthona. A félbehagyott épületrészből rengeteg közösségi mun-
kával alakították ki a jelenlegi Cserkészházat. Az ingatlan körüli 
rendezetlen jogi helyzet a telektulajdonos önkormányzat és a 
felépítmény résztulajdonosa, a Jóléti Szolgálat Alapítvány között 
mára már rendeződni látszik, így a Cserkészház és a budakalászi 
cserkészfiatalok további jövője tervezhetővé, kiszámíthatóvá válik.

A színvonalas működés miatt egyre több gyermek érkezik a cser-
készcsapatba, így a Cserkészház folyamatos fejlesztést igényel 
és a területen is egyre-másra alakulnak az újabb projektek. A 
cserkészek 2011-ben strandröplabda pályát alakítottak ki, a pálya 
helyén pedig 7 éve telente korcsolyapályát üzemeltetnek, ami az 
egész város előtt nyitva áll. A mára már sátorral fedett műjégpá-
lya a Budakalászi Vidrák közel 100 fős hokicsapatának otthona is 
egyben, a kalászi általános iskolák téli testnevelés óráinak szintén 
gyakori helyszíne. A Cserkészház fejlesztésére ambiciózus tervek 
voltak, de jelentősebb fejlesztési pénz híján maradt a „romantikus 
külső”. Bontott anyagokból, szerény forrásokból a cserkészcsapat 
kialakított egy jól funkcionáló központot. Az ingatlan helyzetének 
rendezése és a szükséges pályázati források megszerzése után a 
Cserkészház fejlesztésének munkái ebben az évben végre elkez-
dődhetnek.

Urbán Ákos

Deutsch József és Wettstein András

1111 Szent István Cserkészcsapat
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HELYI EGYESÜLET

Budakalász legszebb részén, a Duna sétányon találjuk 
a Vidra Csónakházat. A VIDRA Sportegyesületet 1998
ban jegyezték be. Kevesen gondolnák, de a név valójá-
ban mozaikszó: Vízi Diákok, Roverek, Amatőr Sportolók 
Sportegyesülete.

Dr. Lang György volt az egyesület első elnöke, akit Budakalászon 
senkinek sem kell bemutatni. A Köztársasági Érdemrend Közép-
keresztjével kitüntetett budakalászi díszpolgár a tüdőátültetés 
magyarországi meghonosítója. Azután az élet úgy hozta, hogy 
Bécsben helyezkedett el, két éve pedig ő is tagja volt annak az 
orvoscsoportnak, amely a világ első tüdőátültetését végezte egy 
aktív koronavírussal fertőzött betegen. Itthon keveset hallottunk 
erről, de a CNN részletesen beszámolt róla. 

Dr. Lang Györgyöt dr. Novotny László váltotta az elnöki tisztség-
ben, majd Elekes Gábor következett. Az egyesület csónakháza több 
mint 20 év óta működik. Fennmaradásban és nonprofit alapon 
való működtetésében óriási érdeme van Elekes Gábor és Tolonics 
Áron elnökségi tagok kitartó, áldozatkész munkájának. Önkéntes 
munkával maguk alakították ki vizes blokkot és az öltözőket, vala-
mint csónaktárolókat és egy közösségi találkozókra is alkalmas 
hangulatos kert is született. Évek óta Tolonics Áron segítségével 
végzik a hajók és a felszerelések rendszeres karbantartását, sőt, 
az egyesületi tagok segítségével tavaly a kikötést segítő stéget 
is felújították. Az egyesület jelenlegi elnöke dr. Wettstein András, 
a Budai Irgalmasrendi Kórház kardiológusa, a Szentistván telepi 
1111 Szent István Cserkészcsapat alapítója és egykori vezetője, 
aki anno a sportegyesület megalakulásában is közreműködött. A 
cserkészet, a csónakház és a sportegyesület története egyébként 
sem választható el egymástól, a tagság erős átfedést mutat.

A VIDRA Sportegyesület csónakmestere az alapítás óta Greilich 
József, aki már a VIDRA létrejöttét megelőzően is a mai telephe-

lyen lakott. Akkor még a szövőgyár alkalmazásában állt, a gyár 
iparivíz termelését felügyelte. A csónakház épülete ugyanis egy-
kor szivattyúházaként üzemelt, a harmincas években épült és 
csővezetéken évtizedeken át innen továbbították a közeli csápos 
kutakból kitermelt ipari vizet a szövőgyárba. A gyár a kilencvenes 
években bezárt, a felszámolás után az épület a város tulajdonába 
került. 1998-tól a VIDRA Sportegyesület otthona. 

Greilich József a budakalászi Duna-part egyik legrégebbi lakója. 
Ma is ott él, és csónakmesterként felügyeli és szolgálja a helyi 
evezőséletet. Az alapítás idején a mainál is pezsgőbb volt itt az 
élet A környék sóderes partszakaszain jó időben 50-60 evezős is 
napozott, pihent, strandolt egyszerre. Bár a folyamatosan változó 
Szentendrei-Duna-ág nem veszített semmit sem a vonzerejéből, 
mintha manapság kevesebben töltenék ott a szabadidejüket – 
 emlékezett vissza a kezdetekre.

A yachtok, motoros kisgéphajók vagy annak „álcázott” jet ski-k  
viszont egyre gyakoribbak. A csónakmester elbeszélése alapján  
a csónakházi vendégek, bérlők majdnem mindegyike északra veszi  
az irányt, legnagyobb részük Szentendrére evez, néhányan a  
Luppa-szigetet kerülik meg, de előfordul, hogy valaki a Szentend-
rei-szigetkört teljesíti. A Szentendrei-Duna-ág sodrása nem erős, 
kezdő evezési technikával is lehet rajta felfelé haladni. A szentendrei 
nagy kanyarban akadnak el a legtöbben – Greilich József mosolyog - 
va megjegyezte, hogy nem szégyen a parton tolni a csónakot, illetve 
a kanyar külső ívén lehet könnyebben haladni, de a kezdőknek egy-
szerűbb a hozzánk közelebbi part mentén kiszállva a vízben sétálni  
a hajó mellett.

A Helyi Építési Szabályok évek óta kizárólag csónaktárolásra 
adnak lehetőséget a budakalászi Duna-part ingatlanjain. A VIDRA 
telek közepén a hosszú hajótárolóban sorakoznak az egyesület 
sporteszközei. A tároló ajtaján belépve egyből feltűnnek a régi, szé-
pen gondozott fa építésű kielboatok. Az értékes családi ereklyék 
komoly karbantartást igényelnek. Ráadásul sokkal nehezebbek, 

A VIDRA CSÓNAKHÁZ 
ÉS SPORTEGYESÜLET
múltja és ambiciózus jövője

Greilich József, csónakmester

Az egyesületi tagság éves díjat fizet, ami jelenleg 16.000 Ft.  
Amennyiben valaki a csónakját is a csónakházban tárolja, 
úgy tárolási díjjal egészíti ki ezt. Az éves tárolási díj kenuk 
és kajakok esetében 22 000 forint.

Kenu, kajak bérlésére azonban nem csak a tagoknak van le-
hetősége. 10 000 forint kaució mellett 4500 forintért bárki 
bérelhet kenu 4-est, vagy kajak 1-est, aki elmúlt 18 éves, de 
más, kezdők részére optimálisabb, stabilabb hajók bérlésére 
is lehetőség van. A tagság az egyesület hajóit ingyen bérelheti.

Érdemes a bérlést megelőző napokban jelezni a bér-
lési szándékot a Csónakmesternél, Greilich Józsefnél a 
+36202175389-es telefonszámon, nehogy a helyszínen 
tudjuk meg, hogy minden hajót már kikölcsönöztek.

mint a műanyagból épült hajók, a tárolóról való leemelésükhöz és 
a vízrebocsátásukhoz több ember szükséges. A hosszú épület mö-
götti udvarban sorakoznak az egyesület hajói. Ottjártamkor több 
egyesületi tag is dolgozott rajtuk. Ami egyből feltűnt az a kifeje-
zetten családias légkör, a baráti hangulat. Az egyesületi tagok, a 
vízisport szerelmesei nem csak a kötelező karbantartás miatt jön-
nek itt össze, a csónakház gyakran kisebb-nagyobb rendezvények 
helyszíne és klubházként is működik.  

A régi-új tagság szeretné továbbfejleszteni a csónakház körüli 
sportéletet. A VIDRA jégkorong szakosztályában már közel 100 
gyerek sportol rendszeresen. Mint ahogy Wettstein Andrástól 
megtudtuk, szeretnének rendszeres kajak-kenu edzéseket is tar-
tani, mert Szentendre és Békásmegyer között alig találunk olyan 
sportegyesületet, ahová edzeni lehetne járni – miközben a buda-
kalászi szakaszon előszeretettel tartanak edzéseket a környékbeli 
egyesületek, hiszen a Duna szépsége mellett városunknak kiváló 
adottságai vannak a vízisportokra. 

A VIDRA Sportegyesület idén nyártól erre is vállalkozik. Önkéntes 
oktatók részvételével megkezdődtek a kajak-kenu edzések a gye-
rekcsapat számára. Az érdeklődést jól jelzi, hogy a létszám gyor-
san betelt. Tíz gyerekhajót vásárolt a sportegyesület, rendelkezik 
motoros kisérőhajóval és edzői képesítéssel rendelkező edzővel 
is. Minden gyereknek igazolása van arról, hogy jól úszik, hiszen a 
Dunán önálló járművet vezetni csak biztos úszástudással és meg-
felelő felkészültséggel lehet. Az igen aktív szülők azt tervezik, hogy 
1-2 éven belül több korcsoportnak is képesek lesznek kajak-kenu 
edzést tartani a VIDRA Sportegyesület keretein belül. Elsősorban a 
budakalászi fiatalok számára. Látva elszántságukat az ambiciózus 
terv megvalósulásában kár lenne kételkedni. 

Dr. Wettstein Dániel, az Országos Onkológiai Intézet sebésze, a 
kajak-kenu edzések egyik szervezője elmondta: a jégkorong és 
az evezés kiváló kiegészítői egymásnak, hiszen amikor az egyik 
végezhető, akkor a másiknak nincs szezonja. Az evezés elsősor-
ban a felsőtestet edzi, így ezt optimálisan egészíti ki a korcsolyá-
zás, kiváltképp a jégkorong. Akinek kajak-kenuban megedződött 
a felsőteste, a korongot is másképp lövi. Az evezés elsősorban 

egyéni teljesítményre épül, míg a jégkorong ízig vérig csapatsport. 
A Magyar Kajak-Kenu Szövetségnek például saját jégkorong tor-
nája van, a Séra Miklós kupa. (Séra Miklós profi sportoló volt mind 
jégkorong, mind kajak-kenu sportágakban, majd később mind-
két sportág mesteredzői képesítését is megszerezte.) A legjobb 
hokis mesteredzőknek járó díj szintén Séra Miklós nevét viseli. A 
két sport párhuzamos művelésének tehát nagy hagyománya van, 
ennek feltételeit ezt szeretnék Budakalászon is megteremteni.

A VIDRA Sportegyesület célja az amatőr sportolás népszerűsítése.  
Jelenleg a sporttámogatások nagyon nagy arányban inkább a profi 
sportra koncentrálnak, a közegészségre és a közösségekre sokkal 
nagyobb hatást gyakorló amatőr sportolás sajnos háttérbe szorul. 

Az 1111. Szent István Cserkészcsapat tagjainak is fontosak a 
vízi sportok. Rendszeresen tartanak nyári táborokat, vízitúrákat. 
Régebben és az Omszk-tavon is tartottak népszerű evezős verse-
nyeket, ez volt a VIDRA Kupa. Közös cél, hogy a budakalászi gye-
rekekből egészséges fiatalok váljanak, akik ráadásul megismerik 
városunk egyik legszebb részét, a védett Duna-partot. 

Urbán Ákos
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EGÉSZSÉG

Hamarosan itt a vakáció, elérkezett a strandszezon, 
csalogat minket a napfény, mágnesként vonz minket 
a vízpart. A tűző nap azonban veszélyforrás az egész
ségünkre nézve, de a klóros medencevíz, a sós tengervíz 
és a fokozott izzadás is kihívás elé állítja a bőrünket. A 
bőr a legnagyobb emberi szerv, véd minket, a szerveinket 
a környezet behatásaitól; a fizikai sérülésektől, vegyi 
anyagoktól, fénytől, baktériumoktól, vírusoktól, a hő mér
séklet és a páratartalom változásaitól.

Bőrünk megfelelő tisztítása

Nyáron fokozottabban kell ügyelnünk a tisztálkodásra. Strandolás 
után mindenképpen mossuk le a testünkről a napolajat, 
naptejet, fényvédő kozmetikumokat, a sós tengervizet vagy a 
medencevizet. A só kiszárítja a bőrt, a medencék vize pedig 
magas koncentrációban tartalmaz víztisztító vegyszereket, amik 
ugyan védenek a közös fürdőzés okozta fertőzésektől, de szárítják, 
károsítják a bőrünket. Az arc ápolásának egyik alapja a nagy 
melegben az esti, reggeli lemosás és heti egy alkalommal gyengéd 
radírozás. Így elkerülhetjük, hogy mitesszerek, pattanások 
alakuljanak ki az arcbőrünkön és biztosíthatjuk a bőrünk szabad 
légzését. Fontos azonban, hogy a radírozást semmiképpen ne 
napozás előtt és napozást követően végezzük el.

Hidratálás
A sós víz, a medencefertőtlenítők, a napozás és a fokozott 
verejtékezés miatt könnyen kiszárad a bőr. A száraz bőr feszül, 
érdes tapintású, könnyebben hámlik, súlyos esetekben viszket 
és be is repedezik. Fontos, hogy kívülről és belülről is vízhez 
juttassuk a bőrünket; igyunk minimum 2 liter tiszta vizet, sportolás, 
strandolás esetén emeljünk a napi folyadékfogyasztáson és 
használjunk hidratáló testápolókat, az arcunkra pedig zselé 
alapú hidratálót. Kerüljük a zsírosabb krémeket, mert nyáron 
fokozódik a faggyúmirigy működés és könnyen eltömíthetjük 
vele a pólusainkat, ami miatt pattanások, kisebb gyulladások 
alakulhatnak ki.

Smink: „a kevesebb több”
Nyáron kerüljük az alapozókrémek, púderek használatát, mert 
egyrészt nem hagyják lélegezni a bőrt, másrészt esztétikailag 
is kockázatos, hogy a forróságban foltosodik vagy elfolyik 
az arcunkon. A szakemberek inkább a BB vagy CC krémeket 
javasolják, amik amellett, hogy elfedik az kisebb hibákat, hidratálják 
a bőrt, nem tömítik el a pólusokat és még fényvédőt, a CC krémek 
pedig ránctalanító formulákat is tartalmaznak.

Óvatosan a napfénnyel!
Alig vártuk, hogy lecserélhessük a meleg ruhadarabokat a 
nyári szettjeinkre és felvehessük a fürdőruhánkat, de mindezt 
a megfelelő óvintézkedések mellett tegyük meg. Amennyiben 
tehetjük, 11:00 és 15:00 óra között húzódjunk árnyékba. Ha mégis 
kimegyünk a napra, akkor használjunk szélesebb karimájú kalapot, 
esetleg napernyőt és használjunk fényvédő faktorral rendelkező 
kozmetikumokat. Gyerekek érzékeny bőrére fokozottan ügyeljünk 
a szabadtéri játékok során, adjunk vékony napsapkát a fejükre, 
mert könnyen napszúrást is kaphatnak. Vannak olyan gyógyszerek 
(a használati útmutatóban fel van tüntetve) és gyógynövények 
(például az orbáncfű és az angyalgyökér), amik fényérzékenységet 
okozhatnak, így a használatuk alatt kiváltképp tanácsos kerülni a 
napfényt. 

A leégett bőr
Abban az esetben, ha leégett a napon a bőrünk, több 
folyadékbevitelre, hűtésre és nyugalomra van szükség. Kerüljük 
a műszálas szoros ruhadarabokat és a zsíros krémeket! Enyhe 
leégés után az aloe vera nedve gyengéden csökkenti a gyulladást. 
Hámlás esetén ne „segítsünk” rá a folyamatra: ne dörzsöljük és 
ne húzzuk le a hámló bőrréteget. Súlyosabb esetben, ha erős 
viszketés, fájdalom, esetleg hólyagosodás jelenik meg a sérült 
bőrfelületen vagy a leégés nagyobb kiterjedésű és rossz közérzet 
társul mellé, forduljunk orvoshoz!

Mentsük a bőrünket!

Budakalászon dr. Buczkó Mónika, bőrgyógyászkoz
metológusnemibeteggyógyász és klinikai onkológus 
szakorvos végzi a bőrgyógyászati szűrővizsgálatokat 
ősszel és tavasszal az Egészségházban, őt kérdeztük 
a nyári bőrügyekkel kapcsolatban.

Nyáron a fényvédelemre nagy hangsúlyt kell fektetni. 
Milyen a jó fényvédő, milyet válasszunk? 
A jó fényvédő készítmény legalább 30-as faktorszámú, az 
UVB védelem mellett UVA szűrőt is tartalmaz, fotostabil (UV 
fény hatására nem bomlik, megtartja hatását), nem allergizál, 
szükség esetén illatanyagmentes, víz— és izzadásálló, könnyű 
állagú, jól beszívódik a bőrbe. Gyerekeknek, valamint érzékeny 
bőrű felnőtteknek is a fizikai fényvédők ajánlok. Ma már léteznek 
belső, beszedhető fotoprotektív fényvédő készítmények, amelyek 
vitaminokat és egyéb antioxidáns anyagokat tartalmaznak. A 
kiválasztásában mindig készséggel segítenek a bőrgyógyászok 
és a patikákban a gyógyszerészek.

Milyen speciális bőrápolást igényelnek a gyerekek nyáron?

A gyermekek bőre vékonyabb, sokkal könnyebben irritálódik, 
felázik, felhólyagosodik, könnyebben alakul ki gyulladás és 
bőrfertőzés, akár bakteriális, akár gombás vagy vírusos fertőzés. 
Számukra nagyobb fertőzésveszélyt jelentenek a közös fürdők, 
strandok. Ne tartózkodjanak túl hosszan a vízben, ha kijönnek a 
vízből javasolt egy gyors zuhany, majd a fürdőruhájukat érdemes 
szárazra cserélni. Gyermekek számára speciális fényvédők 
készülnek, többnyire fizikai fényvédelemmel, vízállók és 50-es 
faktorszámúak. A fényvédelem mellet is ajánlott a direkt erős 
napfényhatás kerülése. A fényvédőt fél órával a napfényhatás 
előtt fel kell kenni és 2 óránként ismételni. A gyermekkorban 
elszenvedett évenkénti kettő vagy több leégés 82 %-al növeli a 
melanoma felnőttkori kialakulásának kockázatát!

Mi a baj a napfénnyel? Miért káros a bőrnek? 

A napsugarak ultraibolya, vagy ultraviola (UV), azaz ibolyántúli 
sugarakat tartalmaznak, amelyek közül az UVA és UVB sugarak 
jutnak el a bőrünkhöz. Az UVA sugarak évszaktól függetlenül 
állandóan jelen vannak, átjutnak a felhőkön, a szmogon és az 
ablaküvegen is. Gyors, de rövidtávú barnulást okoznak (szolárium 
95 %-a UVA), lejutnak a bőr középső rétegének aljáig, károsítják 
a kollagénrostokat, a bőr korai öregedéséhez vezetnek, közvetve 
képesek károsítani a DNS-t, ezért hozzájárulnak számos 
bőrdaganat kialakulásához. Az UVB sugárzást erősen megszűri 
az ózonréteg, erőssége változó a nap folyamán, függ a felhőréteg 
vastagságától is, az ablaküvegen nem jut át, de a víz felszíne alá 
bejut kb. 20 cm mélységig. Az UVB lassabban kialakuló, de tartós 
barnulást okoz, napégést okozhat, csak a bőr felső rétegének 
aljáig jut, de közvetlenül károsítja a DNS-t, ezért késői hatása a 
bőrrák kialakulása. Emellett az UVB sugaraknak pozitív élettani 
hatásuk is van, elősegítik a D-vitamin képződését a bőrben, ehhez 
azonban nagyon kevés ilyen sugárzásra van szükség (pl. tavaszi 
napsütésben fedetlen karokkal 15-20 perc a napon). 

Kik tartoznak a magas rizikójú csoportba?
Mindenki magas rizikójú csoportba tartozik, akinek a bőrét sok,  
erős, illetve idősza kosan intenzív UV sugárzás éri, például sokat 

dolgozik a napfényen, 
vagy szoláriumozik, 
rendszeresen jár nya - 
ralni déli országokba. 
Nagy kockázatnövelő 
tényező a gyakori, 
esetenként hólyagos 
napégés, különösen, 
ha gyermekként éven - 
te több alkalommal 
is leégtünk. A fehér bőrű, szeplős, világos szemű és hajú, illetve 
vörös hajú emberek jobban ki vannak téve a káros UV sugaraknak, 
hiszen az ő bőrükben kevesebb a pigment, UV hatására 
mindig leégnek. A festékes bőrrákot (melanoma) tekintve 
veszélyeztetettek azok, akiknek sok és/vagy szabálytalan festékes 
anyajegyük van.  Magasabb a rizikó a csökkent immunitású, vagy 
immunszuprimált embereknek. Ezért különösen fontos az egyéb 
daganatos betegségben szenvedők, a kemoterápiás kezelés alatt 
állók, vagy a szervtranszplantált betegek bőrdaganat szűrése! 
Azoknak is jobban kell figyelniük, akiknek elsőfokú rokonaik között 
már szerepelt daganatos bőrbetegség. 

Az évi, rendszeres szűrővizsgálaton kívül milyen bőrtünetekkel 
forduljunk orvoshoz, amelyek daganatos elváltozásra utalnak?
Az 1-2 hónap alatt, megfelelő kezelés ellenére sem gyógyuló 
sebek, hámló, vaskos szaruréteggel fedett, gyulladt, piros színű, 
vagy rózsaszín, esetleg gyöngyházfényű, ereket is tartalmazó 
bőrelváltozások mindenképpen gyanúsak és szükséges 
bőrgyógyász szakorvosnak megmutatni ezeket. Az anyajegyeinket 
tekintve, hogy megelőzzük a melanoma kialakulását, fontos 
figyelni azok színváltozásait, szimmetriáját, széleiket, méretbeli 
változásaikat. Anyajeggyel kapcsolatos panasz esetén mielőbb 
érdemes felkeresni egy bőrgyógyász szakorvost, akinek a 
javaslatára szükség esetén sebészi kimetszés és szövettani 
vizsgálat történik.

Milyen gyorsan alakul ki a bőrrák? Az őszi bőrgyógyászati szűrések 
során már szűrhetőek a nyári napsugárzás okozta elváltozások?
A bőrrák kialakulásának folyamata összetett, hónapoktól évekig 
tarthat. A bőr nem felejt, az évek során kialakult károsodások 
összeadódnak. Számos bőrdaganatnak van megelőző állapota, 
amikor még nem nevezhető rosszindulatúnak a folyamat, de már 
nagyon közel áll hozzá. Másrészt, ha már kialakult a daganat, a 
kezelhetőség, az életkilátások szempontjából nem mindegy, 
hogy milyen stádiumban van, a bőrnek mely részét érinti, 
esetleg adott-e áttétet. Ezért fontos az, hogy évente történjen 
meg a bőrgyógyászati rákszűrés, illetve a fokozott kockázatú 
csoportokban félévente! Az őszi, téli bőrgyógyászati szűrések 
során már szűrhetőek a nyári napsugárzás okozta elváltozások.

Gulyás Rita
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Az állatvédelmi törvényt 1998ban fogadta el az 
Országgyűlés. Az állatvédelem napjaink fontos témá
ja és a mi felelősségünk, hogy olyan szokásokat ala
kítsunk ki, ami aztán átörökítve megszilárdítja a felelős 
állattartás kultúráját

Aktuális kérdésekkel kerestük meg dr. Szalkai László 
állatorvost.

Ön Budakalászon, a Táncsics utca 8. szám alatt rendel. Mit 
gondol a budakalászi állattartásról? Vannak kritikus pontok? 

Nagy általánosságban elmondható, hogy a felelős állattartás 
mint fogalom, egyre ismertebbé válik - azonban, hogy ez a 
kifejezés konkrétan mit takar, önmagában is túlnőne jelen cikk 
keretein. Kisebb-nagyobb mértékben egyre többen igyekeznek 
tartani magukat hozzá, ami örvendetes tény, ugyanakkor 
korántsem beszélhetünk paradicsomi állapotokról. Kutyák 
esetében a nem megfelelően választott fajta vagy típus, a nem 
megfelelő és/vagy nem elégséges foglalkoztatottság, nevelés 
talán a legszélesebb körben előforduló probléma, melyekből 
aztán változatos konfliktusok származhatnak. Szerencsére egyre 
ritkább, de továbbra is jelenlévő anomália a méltatlan tartási 
körülmény: szűk hely, ingerszegény környezet, magány, rövid lánc, 
nem megfelelő étkezés, bántalmazás, egészségügyi ellátás hiánya 
és ezek változatos variációi. Mindezek nyilván már az állatvédelmi 
törvénybe ütköző jelenségek, de a törvények megléte önmagában 
sajnos még nem szünteti meg a mostoha körülményeket, ehhez a 
társadalom figyelme is szükséges.

Bár bocsánatos bűnnek tűnhet, de a jogszabályok egyre kemé-
nyebb bírságokkal sújtják, ha kutyánkat hagyjuk kiszökni, kóbo-
rolni, „önsétáltatni”. Nem véletlenül: ezek az állatok önmagukra  
és környezetükre is komoly veszélyt jelentenek, akár súlyos 
balesetek okozói is lehetnek. Minden ilyen esetben a tulajdonost 
terheli a felelősség! A kutya kísérő nélkül nem való az utcára – 
ez egy egyszerű tény, amit sajnos nem mindenki hajlamos tudo-
másul venni.

Mikor és milyen oltásokat kell a kutyáknak és a macskáknak 
beadni? 

Kötelező, erősen ajánlott és egyéb oltásokról beszélhetünk. 
Kötelező oltás kutyák esetében a veszettség elleni vakcina. 
Beadatására törvény kötelezi a tulajdonost, először a kutya 3 
hónapos korában (ha addig nem volt chipelve, ekkor chipet is 
kötelezően kapnia kell), majd ezután 6 hónappal újra, attól kezdve 
pedig minden egyes év múltán, a dátum betartásával. A veszettség 
emberre is veszélyes, kialakulása után már gyógyíthatatlan, ha-
lálos betegség, kiszorítása így hatalmas jelentőséggel bír.

A nem kötelező, de erősen ajánlott védőoltások veszélyes fertő ző 
betegségektől óvják meg állatainkat, melyeket részben egymástól, 

részben a környezetükből kaphatnak meg, ezek között akár halá-
los kimenetelű is van.

Az egyéb oltások esetében vagy a betegség nem olyan súlyos 
lefolyású, hogy mindenképpen védekezni kelljen ellene, vagy 
valamilyen okból a vakcina nem olyan hatásos, mint a többi. Ezek 
szükségességét a körülmények ismeretében szokás elbírálni.

INTERJÚ

A vakcinázási protokoll alapelvei adottak, de a konkrét kölyökkori 
sor, illetve a felhasznált vakcinák típusa rendelőnként eltérhet. 
Általában 6-7 (8) hetes korban kezdjük, és bizonyos mértékű 
szünetekkel több ismétléssel érjük el a megfelelő védettséget.  
A védőoltásokat azután általánosságban évente kell ismételni. 

Mit gondol a budakalászi állatok oltottságáról? Jelenteneke 
veszélyt egymásra a közterületen találkozó háziállatok?

Kutyák esetében egyre általánosabb a megfelelő oltottság. Ha-
bár még mindig vannak, akik csak a kötelező veszettség elleni 
vakcinát kérik, egyre többen látják be az úgynevezett kombinált 
vakcinák fontosságát is. Sajnálatos módon azonban még mindig 
előfordulnak olyan állatartók, akik semmiféle védőoltást nem 
adatnak be kutyáiknak, ezzel pedig nem csak közegészségügyi 
veszélyt teremtenek, de törvényt is szegnek.

Macskák között még mindig nagyon sok a teljesen oltatlan, de 
azért itt is javuló tendencia mutatkozik. Oltatlanságukból és 
szabad életükből következően ők sokkal inkább veszélyeztetik 
egymást, mint a kutyák, bár a fajtársakkal való érintkezés 
természetesen kutyák esetében is lehet fertőzés forrása főleg, 
ha figyelembe vesszük, hogy számos fertőző betegség ellen nem 
tudunk vakcinázni.  Ráadásul bizonyos esetekben nem csupán a 
közvetlen érintkezés, de a beteg állat által ürített és hátrahagyott 
kórokozók is lehetnek a fertőzés okozói. Egyrészről tehát ismerten 
beteg állattal teljes gyógyulásáig mindenképp maradjunk otthon, 
másrészről lehetőség szerint tájékozódjunk az esetlegesen 
aktuális helyi járványhelyzetről.  

Érdemese különbséget tenni kint és bent élő macskák oltásai 
között?

Igen. A lakásban tartott, udvarra, utcára soha ki nem engedett 
macskák érthetően jóval kevesebb fertőzésnek vannak kitéve, így 
őket felesleges olyan betegségek ellen oltani, melyeket odabent 
nem kaphatnak el. Számukra elégséges a hármas kombinációt 
tartalmazó „alap” vakcinák használata.

A kijárós vagy eleve udvaron tartott állatoknál más a helyzet. 
Nem csupán a környezeti jellegű ártalmak (autó, kutya, szívlapát, 
mérgező anyagok, tornászbalesetek stb.) veszélyeztetik őket, 
hanem saját fajtársaiktól, de akár más fajba tartozó állatoktól is 
kaphatnak el súlyos, adott esetben gyógyíthatatlan betegsé geket, 
melyek közül például a veszettség emberre is halálos veszedelmet 
jelent. Ebből következően számukra fontos a több betegség 
ellen védő, nagyobb kombinált vakcina, plusz a veszettség elleni 
védőoltás beadatása is. Természetesen esetükben a rendszeres 
féreghajtás és a külső élősködők elleni védelem is hangsúlyo  - 
sabb, bár ezekről a benti cicáknál sem ajánlott megfeledkezni. 

Ön szerint mi a legjobb kullancs elleni védelem kutyák és 
macskák részére, az állatok életmódja szerint változhate az 
optimális védekezés formája?

A külső élősködók elleni védekezésnek nagy szerepe van 
állataink egészségének megőrzésében, hiszen nem egyszerűen 

a vérszívással okozott kellemetlenség jelent problémát, hanem 
az élősködők által terjesztett súlyos betegségek is. A tartási 
körülmények nyilván itt is különbséget jelentenek; szigorúan 
lakásban tartott macskáknál a kullancsok és a szúnyogok jó 
esetben nem jelentenek komoly veszélyt, de a bolhák ellen nekik is 
érdemes védekezni.

Minden olyan esetben azonban, amikor az állat szabadban 
is megfordul, olyan készítményeket kell alkalmazni, melyek a 
kullancsok, és lehetőleg a szúnyogok ellen is védelmet nyújtanak. 
Igaz ez ma már a saját kertet el nem hagyó, illetve a városban élő 
kutyákra is, mert sajnos a kullancsok udvarokon, kertekben, városi 
parkokban és zöldterületeken is nagy számban fordulnak elő.
A hatóanyagokat nyakörv, bőrre csepegtethető oldat, illetve 
tabletta formájában hozzák forgalomba. Kompromisszum men-
tes csodamegoldás sajnos nem létezik, az előnyöket és hátrá-
nyokat figyelembe véve kell kiválasztani a számunkra optimális 
megoldást, amihez célszerű állatorvos segítségét kérni.

Néhány általános irányelv azért létezik: 

Macskáknál nem célszerű nyakörvet használni, mert veszélyes 
lehet rájuk, akár fulladáshoz is vezethet, a nagyon biztonságos, 
könnyen leoldódó változatokat pedig folyton elhagyják. Kutyák 
számára gyártott készítményt tilos macskákon alkalmazni, súlyos 
következményekkel jár!

Lehetőleg állatpatikában vagy állatgyógyszert is forgalmazó 
gyógyszertárban, szakember segítségével vásároljunk (ezek 
esetenként vényköteles termékek). A drogériákban és hasonló 
vegyesboltokban árusított készítmények gyakran haszontalanok, 
rosszabb esetben veszélyesek lehetnek.

A bolha és kullancs elleni védekezés mellett kiemelt fontossá gúvá 
vált a szúnyogok, illetve az általuk terjesztett szívférgesség elleni 
védekezés. Rohamosan terjedő, súlyos, nehezen gyógyítható, 
elhanyagolt esetben halálos betegségről van szó, amiről sajnos 
még mindig kevesen tudnak. A védekezés megtervezéséhez 
kérjék állatorvos segítségét.

Urbán Ákos

FELELŐS ÁLLATTARTÁS BUDAKALÁSZON
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A szentistvántelepi plébánián hétről hétre megtelik a  
templom hívőkkel, azonban nemcsak a misék köré  
szerveződik a közösségi élet. Kéthetente csütör
tökönként babamama klub működik az új mellék épü
letben, ahol lehetőség van terhestornára, 3 év alatti 
gyerekekkel zenés, mondókás foglalkozások várják a 
szülőket, valamint a komatál szolgálatával is készülnek 
a gyermekágyasoknak.

Babaklub foglalkozások gyerekekkel

Baba-mama klubokra az elmúlt évtizedekben egyre nagyobb az 
igény. Szülés utáni első évben/években az otthonmaradó szülő 
gyakran elfárad a gyermekgondozás napi rutinjában, gyakran küzd 
az álmatlansággal és az elszigeteltséggel. Közel kilenc éve vetette 
fel Budakalász akkori plébánosa, Kálmán József (Józsi atya) az 
egyik, akkor kisgyermekes templomba járó asszonynak, Forián-
Szabó Erikának, hogy jó lenne a növekvő gyermekszám miatt újra 
elindítani egy baba-mama klubot. 

„Amikor húsz éve ideköltöztünk, akkor nem voltak még olyan 
közösségek, ahova kisgyerekkel elmehettem volna, így pontosan 
tudtam, hogy milyen hiány az, amit betöltene ez a kezdeményezés.” 
— emlékezett vissza Erika a kezdetekre. Hamarosan a szintén 
kisgyermekes Orosz Eszterrel szőnyeget terítettek le a plébánia 

hittantermében, hoztak pár gyerekjátékot és elkezdték hirdetni a 
zenés-mondókás alkalmakat. Eszter a nagyobb gyerekeivel rutinos 
résztvevője volt a Gróh Ilona féle híres Ringató foglalkozásoknak, 
aminek mintájára minden második hét csütörtökére összeállították 
az alkalmakat. 

Az ölbeli játékok során fontos a testi kontaktus az anya 
és a gyermeke között, amivel a ritmusos, játékos, nevetős, 
ringatós, símogatós mondókák és énekek közben erősödik 
a kicsik korai kötődése a szülőhöz. Mindemellett napi rutin 
közben kellemes kikapcsolódás és nagyszerű lehetőség 
arra, hogy támogató, sorstárs közösség épüljön, barátságok 
alakulhassanak ki a klubtagokkal.

A Klub alapvetően a szentistvántelepi templom köré szerveződik 
és a plébániához tartozó családokat segíti, de minden 
kismamát és gyereket szívesen látnak és támogatnak a klub 
szolgáltatásaival. A foglalkozásokat jelenleg Orosz Eszter vezeti, 
akinek a munkáját Divényi-Réder Kinga és Wettstein-Szentiványi 
Dorottya segíti. A baba-mama klub tagjai rendszeresen különböző 
programokat szerveznek, mint például biciklitúrát, pikniket, de a 
klub születésnapját is minden év februárjában együtt ünneplik, 
amikor az aktuális tagok fotóival megújítják a klub tablóját. 

2022-ben új szolgáltatással bővült a Szentistvántelepi Babaklub; 
egy várandós anyuka vetette fel a kismamatorna igényét. A torna 
elindulását nagy örömmel fogadta a közösség. A kismamatornát 
heti rendszerességgel tartják, csütörtökönként reggel 9 órától 
Harmat-Üveges Zsuzsanna vezetésével. 

A Komatál

A XX. század első felében még aktívan élt a komatál hagyománya, 
vagyis az a szokás, miszerint a frissen szült asszonyoknak a 
gyermekágyas időszak bizonyos napjáig (ez közösségenként 
változó) bőségtálakat küldenek a családtagok és a barátok, így  

SZENTISTVÁNTELEPI BABAKLUB – ahová jó tartozni

KÖZÖSSÉGI ÉLET

könnyítve meg a háztartás terheit, hogy az újszülött körüli 
feladatokra és az anya szülést követő megerősödésére tudjanak 
koncentrálni. Ma már számtalan lehetőség adott, hogy akár pár 
gombnyomáson keresztül beszerezhesse a gyermekáldásban 
részesülő család a napi eleséget, de régen erre nem volt lehetőség. 
Mi az oka annak, hogy mégis fennmaradt ez a hagyomány a 
kisebb településeken, templomok köré szerveződve, vagy baráti 
társaságokban? 

„Rá is nyitnak az emberre. Nemcsak az otthoni teendők vannak, 
hanem valaki jön, ha van rá igény, akkor lehetőség kínálkozhat 
egy kis beszélgetésre is; nem egyedül csináljuk a napokat a ki
csivel bezárkózva.” — fogalmazta meg az anyagi segítség mellett 

komatálazás másik nagy előnyét Nagelné Binder Ágnes, aki  
Forián-Szabó Erikával és Orosz Eszterrel együtt felelős a gyer-
mekágyasok étkeztetésének megszervezéséért. 

Amikor a szentistvántelepi plébániára érkezik egy gólyahír, akkor 
körbejár egy táblázat, amibe beírhatják magukat azok, akik 
vállalják, hogy főznek annak a családnak, ahová a gyermekáldás 
érkezett. A táblázatban feltüntetik a család címét, beírják a főzést 
vállaló nevét, a menüt és azt, hogy mikor tudják a „tálat” eljuttatni 
a fogadó családnak. Általában két naponta érkezik a házilag, 
gondosan elkészített étel. A komatál csoportba a Babaklub tagjai, 
látogatói is felkerülnek felekezeti hovatartozástól függetlenül. 
Volt olyan eset, amikor ezt a szolgálatot nemcsak olyan család 
felé látta el a közösség, ahol gyermekágyas volt, hanem olyan 
háztartás felé is, ahol betegség miatt nem volt megoldható a 
főzés. A segítő összefogás egész évben folyamatosan működik 
és van, hogy egyszerre két-három komatál fut egymás mellett. 

„Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” (Apostolok cselekedetei 
20:35) — ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy sokszor az 
ételt készítők teljesen ismeretlennek főznek, vagy hogy olyanok 
is összekészítik a bőségtálat, akik nem részesültek hasonló 
segítségben. A komatál a hasznos alapszükségletek betöltése 
mellett fontos közösségi élményt ad annak is, aki kapja, és annak 
is, aki készíti.

Gulyás Rita

ANYAKÖNYV

Szeretettel 
köszöntjük 
Budakalász Város 
legfiatalabb lakóit!

Kovács Rubina Zoé
Kulcsár Ádám
Radnai Lujza
Temesi András

Sok szeretettel gratulálunk!
Isten éltesse őket 
és családjukat! 
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Sokan zsidó vallási ünnepnek mondják, mások a ke-
resztény egyház születésnapját ünneplik ekkor, míg a 
Szentlélek kiáradásáról is szó esik ilyenkor. Idén június 
első vasárnapjára és hétfőjére esik a pünkösd. Cikkünk-
ben utánajártunk az ünnep eredetének, lényegének, mai 
aktualitásának.

A pünkösd eredete
A pünkösd eredete az Ószövetségben gyökerezik. Sávuot, a hetek 
ünnepe a Tóra (Mózes öt könyve) alapján Izrael népe három fő 
zarándokünnepének egyike. A sávuot a törvényadás és az új ke-
nyér ünnepe. Ezen a napon arra emléknek a zsidók, hogy Isten a 
Sínai hegyen Mózesnek adta a törvényt, vagyis a tízparancsolatot 
és az ahhoz kapcsolódó iránymutatásokat, amivel szövetség jött 
létre a Mindenható és választott népe között. A sávuot egy aratási 
ünnep, aminek pészah, a zsidó húsvét a kiindulópontja, amikor 
az első árpát elkezdik learatni. Az aratás első napjától hét hetet 
számolnak, majd az ötvenedik napon tartják meg az új kenyér ün-
nepét, amit görögül pentecosénak neveztek (jelentése: ötvenedik), 
ebből a szóból ered a pünkösd elnevezés.

Ötven napot számoljatok a hetedik szombat utáni napig és akkor mu-
tassatok be új ételáldozatot az ÚRnak. És hirdessétek ki, hogy ugyan-
ezen a napon szent összegyülekezés lesz, ne végezzetek semmilyen 
foglalkozáshoz tartozó munkát. Örök rendelkezés legyen ez minden 
lakóhelyeteken nemzedékről nemzedékre. (3Móz 23:16, 21)

Ez volt az a vallási ünnep, amire Jeruzsálembe zarándokoltak 
Jézus feltámadását követő ötvenedik napon a tanítványok az 
apostolokkal.

„Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt vol-
tak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló 
zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. 
Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlot-
tak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélek-
kel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek 
adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor 
Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. 
Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar 
keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni.” 
(Apostolok cselekedetei 2:1-6)

A Szentlélek eljövetelét követően Péter apostol tanítására három-
ezer zsidó vált Jézus követőjévé, akik később szerte a világon vit-
ték az evangéliumot, vagyis azt a jó hírt, hogy Jézus meghalt a 
bűnök bocsánatára és feltámadásával legyőzte a halált megnyitva 
az utat minden Őbenne hívőnek az örök életre. Így született meg az 
Egyház és elindult a keresztény misszió. 

Sávuot az Újszövetségben
A kenyér a bőség szimbóluma, egy alaptáplálék, amit Isten min-
dennapi áldásához kötnek a hívők. Ezért volt olyan nagy jelentő-
sége az új kenyér ünnepének. Jézus földi tanításai során saját 
magára használta ezt a szimbólumot.

„Én vagyok az élet kenyere – felelte Jézus. – Aki hozzám jön, többé 
nem éhezik, s aki bennem hisz, nem szomjazik soha. Én vagyok az 
az élő kenyér, amely a mennyből szállt le: ha valaki eszik ebből a 
kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a 
világ életéért, az az én testem.” (János evangéliuma 6:35, 51)

A törvény Mózes könyveiben Istentől kapott parancsolatok összes-
sége, ami Isten választott népének, a zsidóságnak íródott, akikkel 
köttetett a szövetség. Jézus a hegyi beszédben a következőképp 
beszél a törvényről:

„Ne gondoljátok, hogy megszüntetni jöttem a törvényt vagy a pró-
fétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem teljessé tenni.” (Máté 
evangéliuma 5:17)

Jézus a kereszthalálával, feltámadásával, a bűnök bocsánatával 
és a Szentlelkének kiárasztásával töltötte be a törvényt, hogy akik 
Benne hisznek, azok az Ő Lelkével megtelve tudjanak Istennek 
tetsző életet élni, a Mindenhatóval élő kapcsolatban maradni nap 
mint nap. 

„Nincsen azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, 
akik Krisztus Jézusban vannak, mert az élet Lelkének törvénye meg-
szabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől.” 
(Pál levele a rómaiakhoz 1-2)

A Szentlélek kiáradásával pünkösdkor az ószövetségi törvény 
betöltetett, Isten új szövetséget kötött immár nem csak a zsidó 
néppel; Jézus minden emberért meghalt, a bűnbocsánat és a 
Szentlélek minden ember számára elérhető, aki hisz Jézusban. A 
hit a Szentlélek által eggyé teszi a népet, összefogja az Egyház 
tagjait.

„A test ugyan egy, de sok tagja van, a testnek ez a sok tagja azonban 
mégis egy test. Így Krisztus is. Mi ugyanis mindnyájan egy Lélekben 
egy testté lettünk a keresztséggel: akár zsidók, akár pogányok, akár 
rabszolgák, akár szabadok. Mindannyiunkat egy Lélek itatott át.” 
(Pál első levele a korinthusiakhoz 12:12-13) 

Pünkösdkor tehát Krisztus által szerzett új szövetséget, a Szent-
lélek kiáradását, ezáltal pedig az Egyház születését és egységét 
ünnepeljük.

Gulyás Rita

PÜNKÖSD

A Májusfa állítás nagyon régi hagyomány, melyet idén is meg-
tartott a Budakalászon élő sváb közösség. A Kalász Suli első  
osztályos németes tanulói és a Nyitnikék Óvoda Harkály cso-
port ja a Sváb tájházban, a Német Egyesület vezetőjének, Wágner  
Katalinnak a segítségével ismerkedhettek meg ezzel a hagyo-
mánnyal. A nagy Májusfát a Schmidt-házban díszítették fel a 
budakalászi sváb közösség tagjai, majd a feldíszített májusfát 
közösen vitték át a Sváb Tájházba, ahol felállításra került.

Lávinger Ildikó, 
a Német Nemzetiségi Önkormányzat

Budakalász elnöke

2022. április 22-én a Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Kalász 
Suli és a Nyitnikék Óvoda Harkály csoportja szervezésében, színes, 
szórakoztató műsort adtak elő a Harkály csoport és a Kalász 
Suli 1., 3. és 5. osztályos diákjai. Ezúton is köszönjük a felkészítő 
pedagógusok munkáját, valamint mindenkinek, aki segített ennek 
a színvonalas rendezvénynek a lebonyolításában.

Német Nemzetiségi Önkormányzat

Májusfa állítás – Maifest

XII. Német Nemzetiségi Nap

NACHRICHTEN

PÁLYÁZATOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
– „PEST MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMÉÉRT DÍJ, 2022”

A „Pest Megye Környezetvédelméért Díjból” évente egy adományozható 
természetes személyek részére, illetve egy pedig jogi személyek és jogi 
személyiséggel nem rendelkező más szervezetek részére. Megosztott dí-
jazásra nincs lehetőség. A pályázat benyújtási határideje 2022. október 3. 

A pályázati felhívás megtekinthető: www.budakalasz.hu

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKVÉDELMI PÁLYÁZATOT HIRDET 
A BUDAKALÁSZI ÖNKORMÁNYZAT

Budakalász Város Önkormányzata Települési Értékvédelmi Pályázatot 
hirdet a település területén található helyi védettséget élvező épületek, 
építmények felújításának támogatására.

A benyújtott pályázatokat Budakalász Város Főépítészének előzetes szak-
mai véleményét követően Budakalász Város Önkormányzatának Telepü-
lésfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága (TKB) bírálja el. Az eljárás 
során a bizottság vizsgálja az épület elhelyezkedését, megjelenését, a 
benyújtott terveket, az értékvédelmi rendeletnek és mellékleteinek történő 
megfelelést, és a rendelkezésre álló keretösszeget. A kérelem kedvező 
elbírálása esetén Budakalász Város Önkormányzatának Településfejlesz-
tési és Környezetvédelmi Bizottsága dönt a támogatás mértékéről, mely-
nek összege a felújítás költségének legfeljebb 50%-a.

A Képviselő-testület által a pályázatra biztosított keret: 4 000 000 Ft.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. június 30.
A pályázati kiírás megtekinthető: www.budakalasz.hu

A Kalászi Idősek Klubja a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. 
évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján PÁLYÁZATOT HIRDET

Házi segítségnyújtás és Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat-
körök tekintetében

GONDOZÓ munkakör betöltésére.

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege: heti  40 óra - 8 órás munkaidő 
(07-15 óráig) készenlét, ügyelet

A munkavégzés helye: Kalászi Idősek Klubja (Budakalász közigazgatási 
területe) 2011 Budakalász, Táncsics M.u.19.

A munkakörhöz tartozó feladatok:
Gondozási feladatok ellátása előírt helyen és időben, házi segítségnyújtás 
keretein belül, az ellátott igényeinek megfelelően.

Gondoskodik az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartásában - szük-
ségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében,

A házi segítségnyújtó hozzájárul ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő  
fizikai, mentális, szociális szükséglete a saját környezetében, életkorának, 
élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képessé-
geinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen,

jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban való részvétel.

Illetmény:  a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései szerint.  

Pályázati feltételek és további információk: www.budakalasz.hu



2726 BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓXVI. évfolyam | 5. szám | 2022. június

HITÉLET

Felvételiztetéskor az egyházi gimnáziumba, ahol néhány órát 
tartok, gyakran rákérdeztem pünkösd ünnepére, hogy mit 
tudnak róla a gyerekek. Többször megállapítottam, hogy igen 
keveset, szinte rá kellett vezetnem őket azzal a kérdéssel, hogy 
a nyár elején milyen hosszú hétvége van még. Egy ünnepet a 
hagyományai tartanak életben, akkor is, ha mindemellett nem 
mehetünk el eredete és tartalma mellett szótlanul.

Pünkösd ünnepe már a kiválasztott népnek is olyan nagy ünnep 
volt, hogy húsvéthoz hasonlóan kellett a hívő embereknek 
Jeruzsálembe felzarándokolnia olyankor. A pusztai vándorlás 
fő eseményére emlékeztek ezen az ünnepen, vagyis a 
szövetségkötésre, melynek kézzelfogható jele a két kőtábla és a 
rajta lévő tízparancsolat. A tízparancsolat nem csak törvényeket 
és tiltásokat, hanem egy gyönyörű felvezetést és több ígéretet is 
tartalmaz. Benne van, hogy még vándorló, Egyiptomból menekülő 
törzsek, ha összefognak, akkor hazára lelnek. 

Ez az összetartozás nekünk magyaroknak nem idegen gondolat, 
mikor a pünkösdi búcsúra, Csíksomlyóra gondolunk. Megtelik a 
nyereg, ahol őseink hitét megvallva éljük át azt az egységet, melyről 
tavaly sokat énekeltünk az Eukarisztikus Kongresszus alatt:  

„A kereszt volt ezer éven  
reménységed oszlopa, 
most is Krisztus jele 
légyen jobb jövődnek 
záloga.”

Az apostolok ezen az ünnepen voltak együtt, mikor megkapták 
a Szentlelket, ami bátor tanúságtevőkké tette őket. Komoly 
fordulat volt ez az ünnep életükben, hiszen a zárt ajtók mögül 
kiléptek, a félelmeiket eloszlatva, az örömhírt átadva mentek és 
tették tanítványokká a népeket. Pünkösd ünnepe ezért az Egyház 
születésnapja is, ahol megélhetjük azt az egységet, hogy a 
Mennyei Atya gyermekeiként összetartozunk, felelősek vagyunk 
egymásért és a ránk bízott teremtett világért.

Ne menjünk el szó nélkül pünkösd ünnepe mellett. Hívjuk és 
kérjük a Szentlelket, hogy keressük azt, ami közös, törekedjünk 
az egységre, ami nekünk is a jövőnk záloga.

Kelemen László esperes, plébánia kormányzó
Budakalászi Római Katolikus Egyházközség

Soha ennyi remek zene nem vett még körbe bennünket. Bárhol 
és bármikor hallgathatunk zenét rádió, fülhallgató, telefon 
segítségével. 
De abszurd módon soha ilyen kevesen nem énekeltek és zenél-
tek még. A magyarázat pofonegyszerű: az internet, az mp3, a cd, 
a kazetta, a hanglemez és a rádió előtt, ha zenét akartál, akkor 
kénytelen voltál zenét „csinálni”, tehát fütyörészni, énekelni, 
hangszeren játszani, a falud egyik zenekarát felfogadni, vagy 
éppen elmenni a templomba az orgonaszóért és a templomi 
kórus hangjáért.

Hallgathatunk megannyi remek zenét, de semmi sem pótolja 
azt, amikor elmegyünk egy koncertre és látjuk, hogyan birkózik 
meg a zenész a hangszerével. Felkaphatjuk a fejünket a kedvenc 
számainkat meghallva a rádióból, de mikor fogunk mi magunk 
énekelni végre egyet? Amikor te magad énekelsz, olyan erők 
törnek fel belőled, amik mással nem pótolhatók. A bánat 
elénekelve megkönnyebbedik. A közösségben énekelt ének 
megmagyarázhatatlan élményt ad. 

Itt élünk egy hiperérzékeny, tudományos, modern kor közepén, 
és mégis nehezen vesszük észre, hogy valamit elvesztettünk, 
márpedig ének nélkül nem vagyunk emberek. 

Az egyházban ilyentájt Pünkösdre készülünk. Azt fogjuk megün-

ne pelni, hogy az emberi 
lélek megnemesedhet, be-
fo gadhatja az isteni Lelket. 
De ahogyan az éneknél 
is, itt is fel kell tennünk a 
kérdést: csak beszélünk 
róla, vagy át is éljük?

Egyházi hagyományaink 
egyik fele sokszor inkább 
akadály, mintsem segítség 
az Istenre találásban. De  
a templomi éneklés szo ká-
sa remek, csodás örök ségünk! Ha eljössz a temp lomba, a kezedbe 
fognak nyomni egy énekeskönyvet, be fognak mondani egy számot, 
oda kell lapozni, és minden további figyelmeztetés nélkül mindenki 
énekelni fog körülötted. Nagy áldás ez, marad is így. Énekeljünk 
együtt, legyünk ettől végre megint emberek! Énekeljünk, hogy a 
lelkünk elindulhasson végre Isten felé. „Szeretetedről, törvényedről 
énekelek, zsoltárt zengek neked, Uram!” – énekelte a legnagyobb 
bibliai énekes, Dávid /101. zsoltár/. 

Bereczky Örs református lelkész, 
Budakalászi Református Gyülekezet

Krisztus mennybemenetele után a tanítványok Jeruzsálemben 
maradtak, Sión hegyén egy felső szobában, ahol gyakran 
egybegyűltek. Közösen imádkoztak és türelmetlenül várták a 
megígért Vigasztalót, a Szent Lelket, mely az Atyától ered. A tizenkét 
apostol közül az áruló Karióti Júdás helyére sorsot vetettek, és a 
választás Mátyásra esett. Pünkösd napján mintha csak heves 
szélvész közeledett volna, zúgás támadt az égből és egészen 
betöltötte a házat, ahol összegyűltek. Majd pedig szétoszló, tüzes 
nyelvek lobbantak föl előttük és alászálltak mindegyik apostolra. 
Ezek után felmenvén a ház tetejére prédikáltak és nyelveken 
szóltak az egybegyűlt népeknek. Nyelveken, melyet még eddig 
nem ismertek, így mind a zsidók, mind más népek is megértették 
beszédüket. Aznap az apostolok igehírdetését hallgatva háromezer 
ember fogadta be a hitet és keresztelkedett meg. Ezt a napot az 
Egyház születésnapjaként ünnepeljük. 
A Szent Lélek apostolokra való alászállásának ünnepe a Húsvét 
utáni ötvenedik napon a Szentháromság ünnepe is. Ennek a 
keresztény ünnepnek az eredete az ószövetségi zsidó vallási 
ünnep, héber nyelven Sávuót, a törvényadás (Tóra adásának) 
emléknapja, az aratás és az új kenyér ünnepe.
Az Ószövetség szerint az Úr három főünnepet rendelt a zsidóknak. 
Ezek között az egyik az aratás ünnepe az esztendő végén, amikor 
a mező vetésének első termését takarítják be. Tehát a Pünkösd 
ünnepe a Pászka, zsidó Húsvét utáni 50. nap. „(2 Мózes 34,32).

Az újszövetségi Pünkösd 
az egyik legmagasztosabb 
ke resztény ünnep az apos - 
toli időkből (Ap.csel 2,1-22.) A pünkösdi istentisztelet jelleg-
zetesége a Szent Liturgiához kapcsolódó vecsernye - esti 
szol gálat -, mely arra emlékeztet, hogy az Apostolok a Szent  
Lélek befogadása után szétszéledtek a világban, hogy prédi kál-
janak. Ezen az istentiszteleten Nagy Szent Vazul imáit olvassuk, 
ahol az Egyház a Lélek kegyelmének aján dékát kéri, testi és 
lelki bajainknak meggyógyítására, és hogy mél tasson minket 
a Mennyei Ország részesévé. Ez az ünnep a teo lógia szavai 
sze rint a Szentháromság napja, mert ekkor valósá gosan is 
megjelent a Szent Lélek a Szentháromság harmadik személye. 
Az Ortodox Egyház ezen a napon zöld ágakkal és fűvel díszíti 
a templomokat, de az Ókeresztény időben a hívek házait is  
(Teológus Szent Gergely 44. beszéde). Ez a hagyomány a Keresz-
tény Egyházban a zsidó hagyományból származik, ahol e napon a  
Sínai törvényadás emlékét ünnepelték, amely nyílt égbolt alatt ada-
tott.  Istennek való hálaként nem csak a zsinagógákat, de a háza-
i kat is díszítették. Erre való emlékként mi is zöld ágakkal és fűvel 
ékesítjük templomainkat.
Az Ünnep ikonján az apostolok gyülekezete és a Szentséges 
Istenszülő, Szűz Mária látható, fejükön egy-egy lángnyelvvel, mint 
az alászállott Szent Lélek jelképe.

Zoran Zivic parókus, Budakalászi Szerb Egyházközség

Több, mint kétezer évvel ezelőtt megszületett az Egyház. Ezt a 
jelentős eseményt megelőzte Jézus Krisztus, a Fiú Isten halála 
és feltámadása és elősegítette a Szentlélek eljövetele. Szentlélek 
nélkül nincs Pünkösd. A templomba nem járó, XXI. századi 
ember Jézus Krisztus haláláról, feltámadásáról, ha felszínes 
ismerettel is, de rendelkezik. A karácsonyi, húsvéti történetek 
még élnek valamennyire a köztudatban. A Szentháromság 
Istennek a Szentlélek viszont már nagyon elvont személye nem 
csak a keresztény közösségektől távol maradók, hanem sokszor 
a vallásukat aktívan gyakorlók számára is. Szentlélek nélkül nincs 
Pünkösd. Az Egyház nem született volna meg az Ő eljövetele 
nélkül, és ma sem tud élni nélküle. Létezni igen, de valóban 
élni, életet kínálni nem. Ugyanakkor a végletekig racionális, 
tárgyilagos, a kézzelfogható érveket kereső énünk nehezen tud 
bármit kezdeni a Szentlélek misztériumával. Gyülekezeteink jól 
szervezettek, hiszen a rend ezt igényli, mindennapi életünket, 
amennyire lehetséges, kiszámíthatóvá tesszük, mert rákényszerít 
minket erre az élet. Nincs ezzel baj, ha tudunk teret engedi az 
isteni misztériumnak, ha engedjük, hogy Isten spontán módon 
is vezessen minket, irányt mutasson az imaház, templom falain 
belül és kívül is. Amikor ezekben a mondatokban a misztérium 
kifejezést használom, nem a szó „titok” vonatkozását szeretném 
hangsúlyozni, - hiszen az Evangélium, a Jó Hír része az is, 
hogy Isten beszél, kinyilatkoztat Önmagából számunkra -, 
hanem a szó természetfeletti, emberi értelem meghaladó 
jelentését célom kiemelni. Pünkösd hirdeti az Istenre utaltság 
nélkülözhetetlenségét. Nincs valódi egyházi élet, autentikus 

keresztényi élet Isten 
Szentlelkén keresztül 
megvalósuló vezetése 
nélkül. Megüresedő 
lelkiségünket, energiát 
vesztett gyülekezeti 
éle tünket nem egy 
újabb program tudja 
felpezsdíteni, nem 
új életmottókra vagy 
frap páns marketing 
szö vegre van szük sé-
günk, hogy azáltal új 
tagokat toborozzunk, 
vagy egymást, eset - 
leg magunkat moti-
váljuk, hanem a Szentlélek ma is megnyilvánuló áldásaira. 
Krisztus halála és feltámadása megteremtette számunkra a 
lehetőséget arra, hogy a Szentlélekkel való közösségben éljük 
mindennapjainkat. Ne szalasszuk el ennek lehetőségét, hiszen 
ezzel már ma is élhetünk. Kérjük Istent, segítsen meghallani 
Szentlelkének gyengéd, tanácsoló, bátorító, vigasztaló, vezető 
hangját akár most, ezekben a percekben!

Kiss Péter, lelkipásztor
Budakalászi Evangéliumi 

Közösség

A PÜNKÖSDNEK JELES NAPJÁN

PÜNKÖSDI LELKÜLET

ÉNEKELSZ IS, VAGY CSAK ZENÉT HALLGATSZ?

PÜNKÖSD – A SZENT LÉLEK ALÁSZÁLLÁSA
A KERESZTÉNY EGYHÁZ SZÜLETÉSNAPJA
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SPORT

Napjaink legjobb magyar női strandröplabda párosának 
egyik tagja ezer szállal kötődik Budakalászhoz. Villám 
Lilla családjával együtt már több mint két évtizede él 
itt; ide járt bölcsődébe, óvodába és általános iskolába. 
Jelenleg az egyetemi tanulmányok és a rendszeres 
napi sporttevékenység miatt a fővárosban lakik, de 
saját bevallása szerint továbbra is ide jön haza. Az 
elmúlt években a teremröplabdában a válogatottságig 
jutott, mostanság pedig – a 2021es esztendő magyar 
bajnok párosának egyik tagjaként – a sportág strandi 
változatában remekel. 

Hogy alakult a sportolói pályafutásod, mikor dőlt el, hogy él
spor toló leszel, milyen sportágakat próbáltál ki fiatalon?

Sportos családban nőttem fel, szüleim is, bátyám is sportoltak, 
így mar egészen kiskorom óta körülvett a sport világa. Aki itt el 
Budakalászon tudja, hogy nagyon sok és változatos program, 
verseny van egész évben. Ide jártam óvodába és általános iskolába 
is; szerintem nem volt olyan sportesemény, amit kihagytam 
volna ez idő alatt, legyen szó futóversenyről, kerékpáversenyről, 
Kevély-túráról, autómentes napról és még sorolhatnám. Általános 
iskolába Szentistvántelepre jártam, ahol Erzsi néni es Kati néni 
által ismerkedtem meg az ugrókötél szabadidős sporttal, annak 
előnyeit most a röplabdánál is jól tudom hasznosítani. Ugyanakkor 
otthon sokat néztünk mindenféle sporteseményt, világversenyt  
és vonzott a sportolói életmód is. Az ugrókötelezés nagyon jó ala-
pot nyújtott ahhoz, a versenysport felé induljak el. A labdaérzé - 
kem megvolt, édesanyám fiatal korában versenyszerűen röp lab-
dázott, ő is NB-I-es játékos volt, de engem valamiért ekkor ez a sport 
még nem érdekelt. Iskolás koromban kipróbáltam több sportágat, 
kosárlabdáztam, kézilabdáztam, fociztam, röplabdáztam, jártam 
atlétika versenyre is, de egyesületi szinten nem sportoltam sehol.

Hogy került végül komolyabban képbe a röplabda, hogy indult a 
pályafutásod, melyek voltak az első sikereid? 

Gimnáziumban meglátott az egyik testnevelő tanár egy tesi órán 
röplabdázni és látta, hogy ügyesen bánok a röplabdával, van 
labdaérzékem és magas is vagyok. Kérte, hogy menjek le hozzá 
egy edzésre. Nagyon hamar megtetszett az edzések hangulata, 
a közösség és lent is ragadtam. Akkoriban heti 2-3 edzés volt 
az iskolában, plusz hétvégente a suli csapattal a Budapest-
bajnokságban indultunk és diákolimpián versenyeztünk. Ekkor 
voltam körülbelül 13 éves. Emlékszem, sok versenyen jöttek 
oda hozzam játékosok, edzők, többen is próbáltak egyesületbe, 
edzésekre elcsábítani. Húgom is a gimnáziumi csapat tagja 
volt, ő is kiemelkedett adottságaival, tudásával, és elment a 
Vasas utánpótlás csapatába játszani. Nagyon sok jót mesélt, így 
elhatároztam, hogy én is követem őt a Folyondár utcába, a Vasas 
röplabda központjába. Kőnig Gábor, az akkori serdülő csapat 

edzője az első edzés után annyit kérdezett, hogy hol voltam eddig, 
miért csak most jöttem? Bízott benne, hogy hosszabb időre 
érkeztem. Így is lett.

Fiatalon eljutottál az élvonalig és a sikerekig. Hogy élted meg 
ezt az időszakot, mire emlékszel vissza szívesen?

Nagyon hirtelen és gyorsan történtek az események. A Kőnig  
Gá bor utánpótlás edzővel folytatott évet követően a serdülő 
csapatból 16 évesen a felnőtt csapatba kerültem, ahonnan 
„visszajátszottam” az ifjúsági és junior korosztályokba is. Ez na-
gyon nagy megtiszteltetés volt, amit élveztem és örömmel dolgoz-
tam Jókay Zoltán edzővel, a felnőtt csapattal. Két szezon alatt 
felnőtt Magyar Kupát nyertem a csapattal, magyar bajnoki döntőt 
játszottam, mindezek mellett az Országos Utánpótlás Döntőkben 
rendszeresen érmeket szereztünk és többször is a versenyek 
legjobbjakén különdíjban (MVP) részesültem. A Vasasban befek-
tetett edzésmunkának és sikereknek köszönhetően behívót 
kaptam a nemzeti felnőtt válogatott keretbe, amelynek tagja voltam 
a teremröplabda pályafutásom végéig. Szívesen emlékszem 
vissza, arra sikerre, ami az EB-re való kijutást eredményezte, 
számos európai és a világversenyre, azok közül a World Grand 
Prix aranyérmére és a 2019. évi, sporttörténelmi sikert hozó 
Universiade 4. helyezésre.  A kétéves nyíregyházi átigazolásom 
alatt sokat fejlődtem, majd visszatértem nevelőegyesületemhez, a 
Vasashoz, ott röplabdáztam a 2019/2020-as szezon végéig.

Mindezek után, hogyan lett belőled strandröplabdázó, minek 
köszönhető, hogy ebben a sportágban is sikeres vagy?

A strandröplabdával való megismerkedésem és sport iránti 
szeretetem Buday Balázsnak köszönhetem, ő indított el ezen 
az úton, aminek eredményeként most felnőtt magyar bajnok és 
válogatott strandröplabdás lettem. Eleinte a teremröplabda mellett 
csak a nyári hónapokban edzettem és versenyeztem homokon, 
ami nagyon hamar megtetszett. 2020-ban határoztam el, hogy 
ebben a sportágban szeretnék még nagyobb és szebb sikereket 
elérni. Ehhez jó alapot adott a teremröplabdában elsajátított 
tudás, amelyet továbbfejlesztve, nagy tervekkel indultam céljaim 
megvalósítása felé.

Idén mi történt eddig, hol és milyen tervekkel készültök a nyárra 
és milyen eredményeket szeretnétek elérni?

Tavaly óta már magyar bajnokként és válogatott strandröp lab-
dá zóként készülünk Nagy-Szombathelyi Szandrával a sze zon-
ra. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert az or szá gos  
bajnoki címünk elnyerésével idén a Magyar Röplabda Szövetség 

is támogatja a felkészülésünket. Nekik köszönhetően sike rül a  
szezonban több World Tour versenyre is eljutnunk. Edzés hely-
színünk Hűvösvölgyben van, napi két edzéssel készülünk a nyári 
bajnoki fordulókra. Célunk megvédeni magyar bajnoki címünket, 
ami nem lesz könnyű, mert minden csapat bennünket akar 
legyőzni. Szeretnénk külföldön is letenni a névjegyünket, célunk a 
World Tour Futures versenyen a legjobb négy csapat közé kerülni, 
illetve a közép-európai MEVZA-tornán idén dobogóra állni.

Milyen a kötődésed Budakalászhoz, miért szereted a várost, 
mennyit tartózkodsz itt?

22 évvel ezelőtt, 3 éves koromban költöztünk ki Budapestről a 
családommal. Ide jártam bölcsődébe, óvodába, általános isko-

lába, itt nőttem fel, itt vannak ismerőseim, több szállal kötődöm a 
településhez. Pár éve Budapesten élek, az egyetemi tanulmányok 
és a rendszeres napi sporttevékenység érdekében költöztem a 
fővárosba, de ide jövök haza, mert nagyon szeretek a családdal 
lenni. Nyári időszakban sokszor edzünk a Lupa Beachen, így 
ilyenkor még gyakrabban vagyok Budakalászon, otthon. Örülök, 
hogy Budakalászon továbbra is aktív sportélet folyik, jó látni és 
tapasztalni, hogy azok a tömegsportrendezvények, amit 15-20 
éve még anyukám indított el, ma is közkedveltek, sikeresek, újabb 
családokat, gyermekeket vonzanak, így népszerűsítik a rendszeres 
testmozgást, az egészséges életmódot.

Orosz Ferenc

VILLÁM LILLA HAZAI ÉS 
NEMZETKÖZI SIKEREKRE SZÁMÍT 

342en vállalták a kihívást a Kevélyre fel! családi gyalogtúrán és futóversenyen

Idegenben szereztek előnyt a kézilabdázók a Liga Kupa döntőjében

Szezonzárás előtt a kalászi futballisták

Május elsején rendezte meg a Kevélyre fel! elnevezésű családi 
gyalogtúrát és futóversenyt a Kós Károly Művelődési Ház és 
Könyvtár. Az eseményen összesen 342-en vettek részt, ők tel-
jesítették a 6,5 kilométeres távot. Elsőként a futók startoltak el, 
utánuk következtek a túrázók. Az útvonal hossza 6,5 kilométer 
volt, a ZÖLD jelzést követve. A célt a Kevély-nyeregnél, a réten 
alakították ki. A leggyorsabb versenyzők emblémázott pólót, kate-
góriánként az 1-3. helyezettek érmet kaptak. Az egyéni futókon és 
túrázókon kívül 56 család is nevezett az erőpróbára. A hagyomá-
nyos piknik résztvevői a Mentáskert finomságait fogyaszthatták 
el a kellemes időben.

Egy gólos győzelmet aratott a budakalászi férfi kézilabdacsapat 
Gyöngyösön, a Liga Kupa döntőjének első mérkőzésén.

Együttesünk jól kezdte a találkozót, utána azonban hullámzó volt 
a játék, de Váczi Dániel kitűnően teljesített a kapuban. Az első 
félidő után 16:13 arányban vezetett a Budakalász. A térfélcserét 
követően a kalásziak több alkalommal is vezettek négy találat-
tal, de a házigazda mindig fel tudott zárkózni. Az előnyből végül 
megmaradt egy gól a végére is, a Budakalász 30:29 arányban bi-
zonyult jobbnak. A visszavágót lapzártánk után rendezték a kalá-
szi sportcsarnokban, és bízunk benne, hogy a csapat a szurkolók 
segítségével kivívta a Liga Kupa végső győzelmét.

Közeleg a futball bajnokság vége. Lassan záródnak a küzdelmek, 
de még van izgulni való. Főleg az első csapat van bajban, mert nagy 
küzdelem folyik a „megye egyben” maradásért. Az utánpótlás csapa-
tok az élmezőnyben szerepelnek, dobogós helyezésekért játszanak.

A nyári szünetben tovább folynak majd az edzések, szülő-gyerek 
focit szervezünk és a tábort is nagyon sok gyerek várja. Jól mű-
ködik a klubház is, már sok szülinapot és jó bulikat szerveztünk. 
Örülnek a gyerekek, mert edzés után egy jó zsíros kenyeret, egy 
üdítőt el tudnak fogyasztani.

Az egyesületben sportoló gyerekek létszáma egyre nő, ami na-
gyon pozitív ránk nézve. Szakmailag képzett edzők foglalkoznak 

a lurkókkal, ami meg is látszik: a Bozsik-tornákon 
remek csapatokkal tudunk kiállni. Öröm látni a gye-
rekek fejlődését és kulturált viselkedését a pályán, 
és azon kívül is. Megtanulnak viselkedni, tűrni, küz-
deni, ami aztán végig kiséri őket egész életük során. 

Érdemes tehát belépni e remek családba, az egyesületünk minden 
gyermeket vár szeretettel. Sok dolgunk van, sok tervünk, szeret-
nénk még többet nyújtani Budakalász városának. Hívom Önöket, 
jöjjenek szurkolni minden csapatnak, itt mindig történik valami.

Sárosi Tibor, B.M.S.E. elnök

2021 magyar bajnokai: NagySzombathelyi Szandra és Villám Lilla
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Újrapapír

Június 10–11ig 
XXVI. Kalászi Vi-
gasság-Néptánc-, 
etno- és világzenei 
fesztivál. Sztárfellé-
pők: Aranyakkord, 
Bohemian Betyars. 
Kiállítás, táncház, gyerekkoncert, arcfestés, vándorjátszótér,  
grillház és fröccsterasz.  A napközbeni programok ingyenesek,  
esti koncertjegyek a tixa.hu oldalon vásárolhatók. A szombat esti 
nagyszínpados Bohemian 
Betyars zárókoncert budaka-
lászi lakcímkártyával ingye-
nesen látogatható. Kérjük, 
vigyék magukkal a lakcím-
kártyájukat a rendezvényre.

Június 10én 18 órakor 
Nemoda Buda  Találok a 
Pilisben, dr. Lánszki Imre elő - 
adása. A belépés ingyenes. 

Június 12én 1017ig  
Pilisi Kóstoló, kulináris és 
gasztronómiai fesztivál és 
főzőverseny. Étvágyfoko-
zók: Guliba Társulat tánccal 
és mesékkel, Pánczél Kristóf és Orbán Bori dalokkal, Ruzmarin 
FolkeStars szerb népzenével.

Június 18án 1015 óráig Nyári sakkverseny. Az első három he-
lyezés érem oklevéllel gazdagodhat, a korcsoport győztesek kupát 
is kapnak és egyéb különdíjakkal is készülünk. A nevezéseket a 
következő e-mail címre lehet leadni: miklosguba@gmail.com 

Június 23án 1619 óráig Görög Nap a Mentáskertben. Mentás-
kert Piac kísérő programjaként olíva kóstolás és görög táncház.

Június 23án 19 órakor Pil-
lantás a mélybe – Szunim zen 
mester előadása. Hogyan te-
remtjük, tartjuk meg és tisztít-
juk karmánkat? Jegyek a tixa.
hu oldalon vásárolhatók. 

Június 24én 20 órakor „Min-
denkinek jó lesz!” – Közelről 
Vörös István zenekaros kon-
cert. Dalok a PROGNÓZISTÓL 
napjainkig. Jegyek kaphatók a 
vorosistvan.hu vagy a vorosist-
vanwebaruhaz.hu oldalakon.

A Faluház programjairól részletesen a koskarolymh.hu oldalon 
olvashatnak.

Július 1115ig és július 1822ig Rajz és festőtábor. Várunk 
minden alkotni vágyót a Képzőművész Kör nyári táborába Külüs 
László Barcsay díjas festőművész vezetésével. Érdeklődni a +36 
30 954 2781 telefonszámon lehet.

Július 25 – 29ig Ritmikus gimnasztika tábor. RG, torna, tánc, 
balett. Ha szeretnél te is hajlékony lenni és egy jó csapathoz tar-
tozni, bátran jelentkezz! Érdeklődni a +36 70 429 4994 telefon-
számon lehet.

Július 2024ig (óvodásoknak), június 27július 1ig és augusz-
tus 2226ig (iskolásoknak) Sporttábor. Az óvodások játékos 
formában tornázhatnak nálunk és ismerkedhetnek különböző 
mozgásformákkal. Lesz erősítés, nyújtás és tartásjavító gyakor-
latok. Érdeklődni a +36 70 947 9708 telefonszámon lehet.

Június 27július 29ig és augusztus 2226ig Napközis tábor. A 
Kids angol mozgás- és kézműves tábor kiváló választás lehet, ahol a 
részvevők idén is garantáltan feltöltő és élményekben gazdag napo-
kat tölthetnek el. Érdeklődni a +36 70 314 0021 telefonszámon lehet.

Július 2529ig Varrótábor. Minden varrással ismerkedő és a var-
rást szerető gyereknek ajánljuk ezt a remek lehetőséget, ahova 
fiúkat és lányokat egyaránt várunk. Érdeklődni a +36 30 9923 609 
telefonszámon lehet.

Június 2024ig és július 2529ig LEGO tábor. Legózás és válto-
zatos témájú fejlesztő játékok minden mennyiségben. Érdeklődni 
a +36 20 207 0035 telefonszámon lehet.

Június 27től július 1ig Divat és Stílustábor. Ismerkedés di-
vattal és öltözködési stílusokkal, bepillantás a divattervezés vilá-
gába. Érdeklődni a +36 30 992 3609 telefonszámon lehet.

Június 2024ig és június 27július 1ig Kalandtábor. Természet-
járás, túrázás, köredzések, sportjátékok. Érdeklődni a +36 30 406 
5897 telefonszámon lehet.

Július 1115ig Szövőtábor. Idén ötödik éve rendezzük meg a ha-
gyományőrzés jegyében, számtalan kreatív kihívást kínáló szövő-
táborunkat. Érdeklődni a +36 20 387 3462 telefonszámon lehet. 

A Faluház júniusi programajánlója 

Nyári táborozási lehetőségek gyermekeknek a Faluházban:

Min változtatna, hogy a Hírmondó még jobb, informatívabb legyen? A 
kérdések megválaszolásához az alábbi kérdőívet állítottuk össze. A ki
töltése önkéntes, anonim, válaszaikat kizárólag a szerkesztőség hasz-
nálja majd és nem adja ki azokat vagy tartalmukat harmadik félnek. 
A kitöltött kérdőíveket a Városháza és a Faluház portáján elhelyezett 
gyűjtődobozokba adhatja le június 7. és június 21. között, vagy a kitöl-
tött kérdőív fotóját elküldheti a hirmondo@budakalasz.hu emailcímre. 
A kérdőívet online is kitöltheti a budakalasz.hu oldalon június 10. és 21. 
között. Válaszaival segít minket abban, hogy tartalmainkat minél inkább 
Olvasóink igényei szerint készíthessük és tegyük elérhetővé. 

Kérjük, karikázza be az Önre leginkább jellemző válasz számát, vagy 
töltse ki a pontsorokat. 

1.1. Életkora:  
1.  10-18,   2.  19-30,   3.  30-45,   4.  45-60,   5.  60-75,   6.  75-nél idősebb.

1.2. Hány éve él Budakalászon? ……. év

1.3. Kérem, karikázza be az Önre igaz állítás számát:  
1.  tanuló, 2.  részmunkaidőben dolgozó,  3. teljes 
4.   munkaidőben dolgozó,  5.  nyugdíjas,  6.  munkanélküli,  
7. egyéb: …….………………………………………………………………………………………………………

1.4. Munkahelye, iskolája Budakalászon van? 

1. igen   2. nem  

Médiafogyasztási szokások:

2.1. Mennyi időt néz tévét átlagosan? ……. óra/nap
2.2. Mennyi időt internetezik átlagosan? ……. óra/nap
2.3. Mennyi időt hallgat rádiót, online elérhető hanganyagot átlagosan? 
……. óra/nap
2.4. Mennyi időt olvas nyomtatott sajtót/újságot átlagosan? ……. óra/nap
2.5. Kérem sorolja fel, melyik az a 3 internetes híroldal, amit a leggyak-
rabban olvas: 
………………………………………………………………………………………………………………………………

Kérem, karikázza be az Önre leginkább megfelelő válasz számát

2.6. Előfizetője nyomtatott sajtóterméknek?

1. igen  2. nem

2.7. Van önnek facebook profilja?

1. igen   2. nem

2.8. Feliratkozott Budakalász hírlevelére?

1. igen   2. nem 

2.9. Rendszeresen eljut a postaládájába a Budakalászi Hírmondó?

1. igen   2. nem

2.10. Online, vagy nyomtatott formában olvassa a Budakalászi Hírmondót?

1. online       2. nyomtatott       3. nem olvasom a Budakalászi Hírmondót

2.11. Ön nézi a TV Budakalászt vagy annak internetes tartalmait?

1. igen                2. nem

2.12. Honnan értesül a budakalászi hírekről, eseményekről?

1. családtagtól       2. ismerőstől       3. budakalasz.hu-ról 

4. Budakalász hivatalos facebook oldaláról      5. más budakalászi 
tematikájú közösségi oldalról, egyéb: …………………….………….………….………….

2.13. Melyik budakalászi tematikájú Facebook-oldalt/oldalakat követi?
…………………………………………………………………………………………………………………………

2.14. Milyen témájú szövegeket olvas el a Budakalászi Hírmondóban?

1. intézményi hírek    2. önkormányzati hírek    3. hitélet    4. helyi programok     
5. környezetvédelem    6. fejlesztések    7. életmód/egészség     
8. Buda kalász történetével foglalkozó szövegek    9. sporthírek     
10.  egyéb: ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

2.15. Ha olvassa a Budakalászi Hírmondót, melyik három hír, cikk  
tetszett Önnek leginkább 2022-ben?
…………………………………………………………………………………………………………………………

2.16. Milyen jellegű tartalmakat olvasna még szívesen a Budakalászi  
Hírmondóban? Kérem húzza alá:

1. intézményi hírek    2. önkormányzati hírek    3. hitélet    4. helyi programok     
5. környezetvédelem    6. fejlesztések    7. életmód/egészség     
8. Buda kalász történetével foglalkozó szövegek    9. sporthírek     
10.  egyéb: ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Az alábbiakban 1től 5ig terjedő skálán karikázza be az Önre legin-
kább jellemző választ. 1 = egyáltalán nem, 5 = teljes mértékben

2.17. Mennyire tájékozott Ön Budakalász híreivel kapcsolatban?  
1  2  3  4  5 

2.18. Időben értesül az Önnek fontos budakalászi hírekről? 1  2  3  4  5 

2.19. Hírekről elsősorban az internetről értesülök: 1  2  3  4  5 

2.20. Hírekről elsősorban a Facebookról értesülök: 1  2  3  4  5  

2.21. Hírekről elsősorban a tévéből értesülök: 1  2  3  4  5  

2.22. Hírekről elsősorban nyomtatott 
sajtótermékekből értesülök: 1  2  3  4  5  

2.23. Hírekről elsősorban emberi kapcsolataimon keresztül értesülök: 
1  2  3  4  5  
2.24. Mennyire elégedett Ön Budakalász hivatalos médiumaival 
(budakalasz.hu, Budakalász hivatalos facebook oldala, 
Budakalászi Hírmondó): 1  2  3  4  5 

ÖN HOGYAN TÁJÉKOZÓDIK A BUDAKALÁSZI HÍREKRŐL?  
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