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Megáldották és ünnepélyesen elhelyezték az új Vasút 
sori óvoda alapkövét Budakalászon. Az Önkormányzat 
az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyével együtt
működve hozza tető alá a beruházást, és ha minden a 
tervek szerint alakul, a budakalászi gyerekek jövő szep
temberben birtokba is vehetik az új létesítményt. Az új 
négycsoportos óvodával jelentősen csökkennek majd 
a jelenlegi magas csoportlétszámok.
A régi Vasút sori óvodát 2017-ben zárta be az önkormányzat, az 
épületet 2019 augusztusában le is bontatták. A város által 2016-
ban benyújtott óvodaépítési pályázatot a Pénzügyminisztérium 
2020-ban költséghatékonysági indokkal elutasította, mert az épü-
let terveinek megvalósítása a régió többi pályázatához képest 
drága volt.

A városvezetés ezt követően mindent megtett annak érdekében, 
hogy a város saját lehetőségeit jelentősen meghaladó beruhá-
zásra megoldást találjon. Hosszas tárgyalások után Erdő Péter 
bíboros úr nevében szándéknyilatkozat született egy új, katolikus 
óvoda építésére a Vasút soron, a Szent Kereszt Felmagasztalása 
templom mellett. Az indoklásban kiemelték, hogy Budakalászon 
méltó helyen lesz az új intézmény. 

Időközben sikerült megállapodni a 2019-ben lebontott Vasút sori 
óvoda szomszéd telkének tulajdonosaival is, így elkezdődhettek 
a tárgyalások egy tágas, négycsoportos óvoda konkrét megvaló-
sításáról. Budakalász ehhez vállalta a szükséges méretű ingatlan 
átadását és a tervek elkészítését. A tervpályázatra felkért hat épí-
tésziroda mind kimagasló színvonalon oldotta meg a feladatot, 
a bíráló bizottság mégis egyhangúlag tudta kiválasztani az első 
helyezettet, a Zacc Építészirodát. A kiviteli tervek elkészültek és a 
földhivatali telekalakítások is megtörténtek. Ezek után pedig a Fő-
egyházmegye kiírta a kivitelezésre szóló pályázatot, a cégek április 
elejéig tehettek ajánlatot. 

Május végén az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye és a ki-
vitelezői pályázaton nyertes REAG Invest Kft. képviselői aláírták 

az új budakalászi 
óvoda kivitelezői  
s z e r z ő d é s é t . 
Ekkor megtörtént 
a munkaterület  
átadása is, a 
meg állapodás ér-
telmében a kivite-
lezésre 12 hónap 
áll rendelkezésre. 
A földmunkákkal  
és az épület alap - 

 

jainak kije l ölé-  
sével már meg 
is kezdődött az 
építkezés.

Az új Vasút sori  
katolikus óvo da 
– a feleke zeti ho - 
vatartozástól füg-
getlenül – elsősorban Budakalászon lakó vagy budakalászi tar-
tózkodási hellyel rendelkező óvodáskorú gyermekek számára 
kínál óvodai nevelést. Nem körzetes óvoda lesz, ezért Budakalász 
teljes területéről fogad majd jelentkezőket. Az Önkormányzat je-
lenleg három helyen, összesen 19 óvodai csoportot működtet, az 
új négycsoportos óvodával jelentősen csökkennek majd a jelenlegi 
magas csoportlétszámok.

 Az intézmény működtetését a Fő egy házmegye intézményfenntar-
tás ra szakosodott szerve zete határo zatlan idő re, de lega lább 15 évre 
vállalta. Az EKIF jelenleg a Főegyházmegye 22 köz ok tatási intézmé-
nyének 44 tagintézményét, óvodákat, általános isko lákat, gimnáziu-
mokat és művészeti iskolákat tart fenn és üzemeltet.

Az ünnepségen dr. Göbl Richárd polgármester és az EKIF főigaz-
gatója, Gyetván Gábor atya mondott köszöntőt. Ezt követően 
megáldották és ünnepélyesen elhelyezték az új óvoda alapkövét. 
Az alapkő megáldása és elhelyezése szimbolikus, de fontos pilla-
nat volt. Az épület, illetve a majdan itt folyó nevelő-oktató munka 
szellemiségét is megalapozza. Gyetván Gábor és Kelemen László 
atyák áldották meg az alapkövet, dr. Göbl Richárd polgármester és 
a kivitelező cég ügyvezetője, Mitring József pedig ezután helyezte 
el az alapkövet és az időkapszulát. 

Az időkapszulát azoknak az utódainknak szánjuk, akik száz-két-
száz év múlva rátalálnak majd a mai kor és mai alkalom üzenete-
ire – hangzott el az ünnepségen. A kapszulában az óvodaépítés 
története és az ünnepség résztvevőinek rövid üzenete mellett a 
Budakalászi Nyitnikék Óvoda óvodásainak rajzait is elhelyezték. 
Köszönjük Szakmáry Andreának, Csővári Bencének és Csővári An-
nának, Zeiler Alexának és Prait Rózának az utókornak szánt szép 
rajzokat. A jövőnek szánt üzenetként egy kitűző is az alapkő mellé 
került. Ezt a CivilKalász társaság akkor készíttette, amikor civil ösz-
szefogással meg akarták menteni a Vasút sori ovit a bezárástól 
– sajnos eredménytelenül.  

Az Önkormányzat kezdeményezése, a Katolikus Egyház támogató 
hozzáállása és a helyi lakosság lelkesedése mind azt jelzi: Budaka-
lászon jó helye lesz az új intézménynek. Ha minden a tervek sze-
rint halad, a budakalászi gyerekek jövő szeptemberben birtokba 
vehetik az új óvodát. 

A programot szentmise zárta a Szent Kereszt Felmagasztalása 
templomban.     O.F.

HELYÉRE KERÜLT AZ ÚJ  
VASÚT SORI ÓVODA ALAPKÖVE

Az EKIF főigazgatója, Gyetván Gábor és 
Kelemen László atyák áldották meg az 
alapkövet

dr. Göbl Richárd polgármester és a kivitelező 
cég ügyvezetője, Mitring József helyezték el  

az alapkövet és az időkapszulát
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A 2011 Környezet és Értékvédő Egyesület a 2019 őszén 
tartott önkormányzati választáson nagy bizalmat kapott 
Budakalász lakosaitól. Az egyesület polgármesterjelöltje 
mellett az összes egyéni választókörzetben a civil lo-
kál partióták képviselői nyertek, így stabil többséggel 
láthattak választási programjuk végrehajtásához. Az öt
éves ciklus félideje jó alkalom a számvetésre. Dr. Göbl  
Richárd polgármesterrel beszélgettünk.

Ki lehet zárni az országos politikát a kalászi hétköznapokból? 

Mi itt nem pártideológiákat, hanem járdákat, utakat, bölcsődei 
és óvodai férőhelyeket és egymásra figyelő közösséget akarunk 
építeni. Az önkormányzati választásokon a hozzáértés és a 
tisztesség alternatíváját kínáltuk a budakalászi embereknek. Az 
elért eredmény pedig magáért beszél. Budakalász üdítő kivétel, 
az eltérő érdekek nálunk nem terhelik a mindennapokat. Politikai 
csatározások helyett a 2011 Egyesület tagjaiból álló stabil többség 
vezeti a várost – 8 egyéni választókörzet, 8 egyesületi képviselő és 
a polgármester. Ez csapatmunka. A döntéseket alapos előkészítés 
előzi meg. A bizottságokban és a szakmai műhelyekben ugyan 
komoly viták vannak, de ezek érdemi és szakmai kérdésekről 
szólnak. Személyeskedés vagy pártoskodás nincs. Budakalászon 
az országos politikai pártok helyi jelöltjeivel szemben ezért tudott 
egy lokálpatrióta egyesület nyerni. 

Hogyan lehet így érvényesülni? 

Mindenkivel korrekt kapcsolatra törekszünk, ugyanakkor országos 
pártpolitikai ügyekbe nem bonyolódunk, ami nem jelenti azt, 
hogy ne lenne véleményünk róla. Az országgyűlési választásokra 
meg is fogalmaztunk egy állásfoglalást, amiben arra kértünk 
minden budakalászit, hogy alaposan tájékozódjanak a jelöltek 
programjáról és minél többen menjenek el szavazni. Persze egy 
tisztán civil városvezetésnek nem könnyű boldogulnia, de nem 
adjuk fel, hogy "európaian" viselkedjünk. Mi Budakalászért vagyunk 
felelősek, az országos politika alakulására adottságként tekintünk. 
Az újonnan választott parlamenti képviselőnkkel például kiválóan 
együtt tudunk működni, ami szerintünk így normális. Azon dol-
go zunk, hogy másoknak is fontosak legyenek a kalászi ügyek. 
Hiteles szakmai hozzáértéssel, felkészültséggel pedig mindenkit 
meggyőzni arról, hogy érdemesek vagyunk a párbeszédre. A kalászi 
érdekek mellett értékeket is képviselünk. Ez eddig bevált. Kezünket, 
lelkünket nem köti béklyóba korrupció. A lelkiismeretünkön kívül 
egyedül a választóinknak tartozunk elszámolással.

Ha visszatekint az elmúlt két és fél évre, akkor elégedett?

Egy világjárvánnyal terhelt nehéz időszakon vagyunk túl, de a válasz-
tási programpontok többségében érdemi eredményeket értünk el. 
Az önkormányzati ciklus végéig, 2024. októberig persze van még 

feladat. A megkezdett, illetve a 
tervezett beruházásaink meg-
valósításához pályázati és  
más külső forrásokra van 
szükség, mert a gazdasági 
visszaesés és a központi 
elvonások miatt a város 
bevételei jelentősen csök ken-
tek. A helyzet azonban nem 
re mény telen: 2019 októbere óta összesen 2,2 milliárd forint támo-
ga tást nyertünk Budakalásznak. Ezen felül pedig a különböző egy -
házi, nemzetiségi, sport és egyéb közösségi célú megállapodások 
révén további több milliárd forintnyi fejlesztés valósulhat meg vá-
ro sunk ban. 

Kifejezetten jó viszonyt ápolunk a helyi egyházak és felekezetek 
vezetőivel, a nemzetiségekkel, a cserkészekkel, a sportegyesületekkel, 
a kalászi karitatív szervezetekkel. Partnerséget kínálunk valamennyi 
közösségépítő lokálpatrióta kezdeményezésnek. Lehetőségeinkhez 
mérten a Faluház színes és színvonalas kulturális programjaihoz is 
megteremtjük a feltételeket. Mert ettől is jó Budakalászon élni.

A 2011 Egyesület választási programjában a környezetvédelem, 
a településfejlesztés, a közösségépítés, a szolidaritás kiemelt 
hangsúlyt kapott.

Elindítottuk az Élhető Budakalász programot, az építési szabályok 
felülvizsgálatát. Ennek az a célja, hogy megakadályozzuk a lakos-
ságszám fenntarthatatlan növekedését és megóvjuk a még meg-
maradt zöldterületeinket. Budakalász megtelt, ezért a mennyiségi 
bővülés helyett a minőségi fejlesztésekre koncentrálunk. 

A környezetvédelem területén is sikerült előre lépni és évtizedes 
elmaradásokat is pótolni tudtunk. Hatósági eljárásokat kezde-
ményeztünk a Duna-part és az ivóvízbázis védelmében. A város 
központjában pedig megkezdtük a szövőgyári környezetszennyezés 
feltárását, és mindent megteszünk a mielőbbi rehabilitáció érde-
kében, hogy ez a terület közösségi célokra hasznosulhasson. 
Átfogó környezetvédelmi koncepciót készítünk és az egész tele-
pü lésre kiterjedő fásítási programot indítottunk. A külső források 
bevonásával fejlesztettük a helyi infrastruktúrát. A további pályázati 
lehetőségekre felkészülve pedig számos tervet készítettünk elő, 
ezek egy részére már forrás is rendelkezésre áll. 

Fejlődnek a városi intézmények is. Nehéz helyzetből indulva „sínre 
tettük” a Patakpart Általános Iskolát, ahol nemrég fejeződött be 
az első tanév. A Magyar Katolikus Egyházzal kötött megállapodás 
alapján pedig új óvoda épül a Vasút soron. Az Egészségházat is  
kibővítjük, mert azt is kinőtte a város. Szintén pályázati forrás ból 
kibővítjük és megújítjuk az Omszk-park játszóterét. Kezde ménye-
zésünkre pedig kormányzati támogatással épülhet fel a Kalász Suli 
évtizedek óta hiányzó tornaterme. A kiviteli tervek őszre készülnek 
el, reméljük, lesz pénz a felépítésére.  

A budakalásziak visszatérő problémája a helyi és a helyközi 
köz lekedés, az utak állapota.  

A közlekedési helyzet javítása prioritás, mert itt a legnagyobb az  
elmaradás. Budakalász 13 éve város, de a régi, községi infra-
struk  turális körülmények szinte változatlanok. A víz és csator-
na   hálózatra és az útjainkra ez egyaránt igaz. A saját források 
korlá  tozottak, de több mint 2 kilométernyi utat, a Prekobdrón és 

FÉLIDŐ 
– SZÁMVETÉS AZ ELVÉGZETT 
MUNKÁRÓL ÉS A TERVEKRŐL

POLGÁRMESTERI INTERJÚ
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a Berdón megújítottunk, illetve ez év végéig megújítunk. A helyi 
közlekedés fejlesztésére több pályázatot nyertünk, ezek meg-
va lósítása például a Berdóban már folyamatban van. A belső 
úthálózat fejlesztésére több tervet és pályázatot készítettünk elő, 
mert nagyobb fejlesztésre csak pályázati pénzekből van esély. 

A városközpontot tehermentesítő északi elkerülő út tervezése és 
engedélyezése, valamint a kivitelezői tender sikeresen lezárult, 
reméljük, lesz pénz a kormányzati beruházásra. Folyamatosan 
lobbizunk az M0 továbbépítése ügyében is, ami az egész térség 
számára létfontosságú. A H5-ös HÉV rekonstrukciójának terveibe 
a kéré seink, javaslataink többsége már be épült. Rövidesen elkészül 
Budakalász hosszú távú fenntartható köz-
lekedési stratégiája is, ami a jövőbeni hazai 
és uniós köz leke dés fejlesztési pályázatok 
egyik belépő feltétele.

Mi a helyzet az ivóvízzel? Már az első 
kánikulai napok vízkor látozást hoztak.

Nem csupán a zsúfolt közlekedési hely zet,  
de az ivóvíz és csatornahálózati kapa citá-
sok miatt is ésszerű korlátot kell szabni a 
további betelepülésnek. Városunk hosszú 
távú új fejlesztési stratégiájának éppen ez  
a célja. A fejlesztési tervek része a víziköz-
művek fejlesztése, mert Budakalász ebből 
a szempontból nézve is régen megtelt. Az 
ingatlanfejlesztők által diktált városvezetői 
döntések sok éven át ezt a körülményt is 
felülírták.

Közösségépítés, szolgáltatásfejlesztés, 
szo lidaritás és korrup ciómentes közélet 
is szerepelt a célok között.

Ígéretünk szerint a fontosabb ügyek ben  
a budakalásziakat köz vetlenül is bevon-
tuk a döntéshozatalba. Előzetesen kikértük és figyelembe vet tük  
a véleményüket. Lakossági fórumokon, kérdő íveken, és a koráb-
biaknál sokkal gyakoribb személyes talál ko zások alkalmával 
rengeteg hasznos javaslat érkezett, amit ezúton is köszönünk! 
Rendszeres kapcsolatban állunk a városban működő civil 
szervezetekkel, egyházakkal, oktatási és nevelési intézményekkel 
és a nemzetiségek képviselőivel.

Folyamatosan fejlesztjük a helyi egészségügyi ellátást is. A gyer-
mekorvosaink segítségével például immár a nagyhírű Bethes da  
Kórház látja el a kalászi gyerekeket. Nemsokára önálló iskola-
orvo sa is lesz a budakalászi gyerekeknek, nemrég pedig új felnőtt 
háziorvos kolléga érkezett. 

Rászoruló embertársaink hatékonyabb segítése érdekében új  
szo ciális rendeletet fogadtunk el. A korrupcióval szemben pedig  
számunkra csak a zéró tolerancia az elfogadható. Ezt a kör nye-
zetünk pontosan megtapasztalhatta. Az üzleti és magánérdekek 
helyett nálunk mindig a közérdek az első. Emiatt eddig is sok 
konfliktust vállaltunk és a jövőben is bátran ki fogunk állni a helyi 
közösség érdekében. A korábbi évek feltűnő ingatlaneladásai 
miatt vizsgálatokat indítottunk. Az egykori közparkok építé si  
vállalkozóknak történő eladása ügyében az illetékes nyomozó ha-
tóságokhoz fordultunk, a többi már nem rajtunk múlik. 

Említette a Covid miatt visszaesett városi bevételeket. Milyen a 
pénzügyi helyzete Budakalásznak? 

Pénzügyeinket rendben tartjuk. Tisztábbá és átláthatóbbá tettük 
a döntéshozatalt. A közpénzek elosztásában az egyszemélyi pol-
gármesteri döntések helyett megerősítettük a testületi és bizott-
sági hatásköröket, valamint a pályázati lehetőségeket. A taka-
rékos gazdálkodásnak köszönhetően a korábbiaknál lényege sen 
nehezebb gazdasági helyzetben is stabilan működik a város. Mindezt 
úgy értük el, hogy a korábbi városvezetés ingatlaneladásai után az 
elmúlt években mi gyarapítani tudtuk a város ingatlanvagyonát.

Mit hozhat a jövő? Brutális dolgokkal kell szembesülnünk: az 
energiaárak az egekben, infláció, amelyek az önkormányzatokat 
kü lönösen súlyosan érintik. Az intézmények fűtési költsége, a  
közvilágítás és a közétkeztetés számlái a többszörösükre nő nek.

Ezek a kérdések gyors központi beavatkozást igényelnek. Kevés 
kivétellel az önkormányzatoknak már nincs tartaléka, de ezzel sze-
rintem a felelős döntéshozók tisztában is vannak. A jövő terve zé se 
nem csak az Önkormányzatnak, hanem a lakosságnak is nehéz-
zé vált. A rezsiköltségek emelkedésének végét még nem látjuk, a 
napokban megjelent információk viszont nem sok jóval kecsegtetnek. 
A város számára előnyös, hogy az erőinket a parttalan civakodás 
helyett a megoldások keresésére tudjuk fordítani. A képviselő-testület 
tagjai képesek összefogni a város érdekében, általában egységes 
döntések születnek. Előterjesztéseinket a 2011 Egyesület képviselői 
mellett a három fideszes kolléga is szinte mindig megszavazza. 
Persze nem mindenki örül annak, hogy határozott kezekben van a 
város. A közérdek érvényesítése sokszor konfliktusok felvállalásával 
jár. Sok, korábban érint he tet  lennek tartott érdeket sértettünk, ami 
miatt kaptunk bőven hideget-meleget. Voltak lehallgatások, név telen 
sunyi támadások, rágalmazások. Ezek nem hiányoztak, de legalább 
megedződtünk, erősödtünk. Folytatjuk. Hittel, tisztességgel.

Orosz Ferenc

A 2011 Egyesület vezetése alatt 92 millió forint értékű ingatlangyarapodás történt.   
 2012 és 2019 között 1,3 milliárd forint értékben 76 ingatlannal lett szegényebb a város.
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Hangulatos, megható és vidám pillanatokban is gazdag 
pedagógusnapi köszöntőt tartott Budakalász városa 
a Faluház udvarán. A hagyományokhoz híven ezen a 
délutánon ismerték el a helyi köznevelésben dolgozó 
pedagógusok, szakemberek munkáját, és átadták a 
„Budakalász közoktatásáért”, valamint a „Budakalász 
kiváló pedagógusa” díjat.

Dr. Göbl Richárd polgármester köszöntő gondolatai után Kozma 
Orsi és Fehér Géza meglepetés-koncertjével folytatódott a prog-
ram. Ezt követően adták át a város pedagógusnapi díjait. A kép-
viselő-testület által alapított két díj a helyi köznevelésben dolgozó 
pedagógusok, szakemberek munkáját ismeri el. A „Budakalász 
közoktatásáért” díjat az Önkormányzat 2008-ban a Kalász Suli 
korábbi igazgatónőjéről, dr. Milosevits Péternéről, az ő tiszteletére 
és emlékére nevezte el „dr. Milosevits Péterné Budakalász köz-
oktatásáért díjnak”. Ezt a díjat az idén Baloghné Hellinger Éva 
vehette át. 

Baloghné Hellinger Éva 2002 óta tagja 
a Szentistvántelepi Általános Iskola 
nevelőtestületének. Nem csupán a 
tanulószobán végzi hihetetlen ala
possággal a munkáját, hanem egész
ségnevelés és etika órákat tart és ő 
az iskola ifjúságvédelmi felelőse is. 
Az iskola gyermek és ifjúságvédelmi 
programjának kidolgozójaként min
den olyan családdal felveszi és tartja 
a kapcsolatot, ahol szociális vagy 
más egyéb nehézségek lépnek fel. 
Embersége és szakmai tudása elis

merésre méltó, szociális érzékenysége kiemelkedő, nyitott szemmel 
és szívvel jár az iskola falain belül és kívül is. Családsegítő tevékeny
ségét Budakalász Város Jóléti Szolgálatának keretein belül is nagy 
odaadással végezte. 

A Képviselő-testület „Budakalász kiváló pedagógusa” díjat. a 
2022. évben, érdemeinek elismeréséért Nagy Zsóka részére ado-
mányozta.

Nagy Zsóka 2016 óta a Nyitnikék Óvoda pedagógusa. Szervező
készségével és közösségformáló kezdeményezéseivel hamar kitűnt 
a közösségből, ez is hozzájárult ahhoz, hogy 2018. augusztus 1-től 
az intézmény vezető-helyettese lett. Munkájának köszönhetően a 
Szalonka Utcai Tagintézmény 2020-ban Ovi-Sport pályával gyarapo
dott, 2021-ben pedig a Sétáló Adventi Naptár programot a családok 
nagy örömére kiterjesztette a Szalonka Utcai Tagintézmény környé

kére is. Ez a sikeres kezdeményezés 
segítette 2022 tavaszán a „Nyitnikék 
Ovi varázslatos tündérmanó ösvé
nye” program beindulását, ami az 
intézmény teljes kollektívájának aktív közreműködésével jött létre. 
Nagy Zsóka közösségért végzett munkája nem csak az óvodába 
járó gyermekek, hanem minden buda
kalászi család életét színesebbé teszi. 

Idén különösen nehéz helyzetben 
voltak a bíráló bizottság tagjai, mert 
sok arra érdemes kollégát jelöltek a 
pedagógusdíjakra. A városvezetés 
ezért úgy döntött, hogy ebben az 
évben egy különdíjat is átad, melyet  
Nagyné Martinusz Évának ítélt oda 
a grémium. 

Ha lenne „hűséges pedagógus díj”, 
akkor bizonyára azt is megérdemelné 
Nagyné Martinusz Éva, hiszen 44 éve dolgozik a Kalász Suliban. Ez 
idő alatt rengeteg gyerekkel szerettette meg a matematikát, és zár
kóztatta fel azokat, akiknek erre volt szükségük. Hosszú évek óta 
a városi események, rendezvények szervezésében is megbízható 
segítőtárs. Nagyon kedves, szerény ember, ízig-vérig a hivatásának 
élő pedagógus. 

A díjakat dr. Göbl Richárd polgármestertől vehették át a pedagó-
gusok. A képviselő-testület díjain kívül további elismerések is gaz-
dára találtak. Verebélyi Ákos tankerületi igazgató, valamint a városi 
intézmények és alapítványaik képviselői egyaránt díjakat adtak át, 
végül pedig külön köszöntötték a közalkalmazotti pályán jubiláló 
munkatársakat, illetve a nyugdíjba vonuló pedagógusokat.

Részükre Forián-Szabó Gergely alpolgármester és Balogh Csaba, 
a Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottságának elnöke 
nyújtott át egy-egy virágcsokrot, illetve egy-egy palack bort.

25 éves munkaviszonyát ünnepli ebben az évben:

• Gazdag István tanító Szentistvántelepi Általános Iskola
• Dr. Bokoryné Rayman Katalin – Kalász Suli
• Dankovics Valéria – Kalász Művészeti Iskola
• H. Kürtösi Mónika – Kalász Művészeti Iskola
• Izrael Pálné – Bölcsöde
• Magony Rita - Bölcsöde
• Mátrai Bernadette – Nyitnikék Óvoda 
• Somossy Kinga – Telepi Óvoda
• Ganda Erzsébet – Telepi Óvoda
• Juhász Miklósné – Telepi Óvoda

PEDAGÓGUSNAPI KÖSZÖNTŐ  
ÉS DÍJÁTADÁS BUDAKALÁSZON

KÖZÖS ÜNNEP
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30 éves munkaviszonyát ünnepli ebben az évben:
• Jenei-Till Melinda – Kalász Suli
• Kókai Andrásné – Kalász Suli
• Tarcsiné Duró Edit – Kalász Suli
• Riczek Mihályné – Kalász Suli
• Szűcs Erika – Patakpart Suli

A nyugdíjba vonuló pedagógusok, akiknek sok pihenést, jó 
egészséget kívánunk: 

• Palásti Györgyi Zsuzsanna tanítónő 
 – Szentistvántelepi Általános Iskola
• Kegyes Gábor karbantartó – Szentistvántelepi Általános Iskola
• Horváth László – Kalász Suli
• Nagyné Martinusz Éva – Kalász Suli
• Jóka Márta nyugdíjba vonul – Nyitnikék Óvoda 

A jó hangulatú esemény zárásaként Forián-Szabó Gergely alpol-
gármester mondott pohárköszöntőt. 

Díjazottak gondolatai
Baloghné Hellinger Éva: 
Aki engem annak idején erre a pályára hívott, nem volt más, mint Milose
vits Ági. Arra biztatott, hogy legyek pedagógus. Érzelmileg sokat jelent 
nekem, hogy azt a díjat kaptam meg, amit róla neveztek el. Engem az 
életben mindig az a feladat talált meg, ami a továbblépést jelentette 
számomra. A gyermeknevelés a testnek és a szellemnek a fejlesztése, 
a lélek növelése. Ezt a hármat együtt kell művelnünk.

Nagy Zsóka:
Nem számítottam erre az elismerésre. Egy ilyen díj motivációt ad az 
embernek, hogy legyen kedve, hite, ereje tovább folytatni a munkát a 
nehéz ségek ellenére is.  Ha valaki hivatásként tekint a munkájára, a 
saját örömére csinálja, az örömteli, jó dolog. 

Nagyné Martinusz Éva:
Ez egy visszajelzés, hogy jól csináltam. A lelkesedés az egész életemet 
áthatotta, sok jó munkatársam volt. A szülőkkel is jó kapcsolatot alakí
tottam ki. Emlékezetes versenyeken nyertünk díjakat a gyerekekkel.

A magyar egészségügy napja 1992 óta minden év jú
lius 1-je. 1818-ban ezen a napon született Semmelweis 
Ignác magyar orvos, az „anyák megmentője”, aki ki
emelkedő szerepet játszott a gyermekágyi láz leküzdé
sében. A Semmelweis nap alkalmából az egészségügyi 
és a szociális dolgozókat köszöntjük, a budakalászi ün
nepséget június 22én tartották a Faluház udvarán. Itt 
adták át a „Budakalászi Polgárok Egészségéért” Díjat, 
amelyet a helyi Védőnői Szolgálat vezetője, Slezák Szil
via vehetett át.

Az ünnepség elején dr. 
Göbl Richárd polgár-
mester köszöntötte te-
lepülésünk orvosait és 
munkatársaikat, a Védő-
női Szolgálat dolgozóit, az 
Idősek Klubja munkatár-
sait, a Budakalászi Egész-
ségklub tagjait, valamint a 
Családsegítő Szolgálat és 
a Szent Ferenc Karitász 
munkatársait. Az eseményen részt vett Semmelweis Ignác két le-
származottja, dr. Hüttl Tivadar és dr. Hüttl András. 

A hagyományokhoz híven ezen az ünnepségen adták át a „Budaka-
lászi Polgárok Egészségéért” díjat. A Képviselő-testület által 2009-
ben alapított díj adományozásával a város vezetésének célja és 
szándéka, hogy ne csak elismerje, hanem ösztönözze is a települé-
sen élő és dolgozó szakembereket, akik munkája nélkülözhetetlen 
a lakosság egészségmegőrzése, jó közérzete érdekében.

A beérkezett javaslatok alapján a Képviselő-testület 2022-ben a 
Budakalászi Egészségházban működő Védőnői Szolgálat veze-
tőjének, Slezák Szilviának adományozta az elismerést. A díját dr. 
Göbl Richárd polgármester adta át.

Slezák Szilvia a Budakalászi Egészségházban működő Védőnői 
Szolgálat vezetőjeként hosszú ideje biztosítja az anya- és csecse-
mőgondozás magas színvonalát a településen. A hozzá fordulók 
minden helyzetben kérhetik a segítségét, felkészültségével, tu-
dásával, empatikus személyiségével minden problémán átsegíti 
azokat, akik tőle várnak támogatást a testi és lelki bajukra. Szo-
ciális érzékenységét bizonyítva az ukrajnai háború elől Budaka-
lászra menekülőknek is készségesen segít. 

Az eseményen köszöntötték azokat a további egészségügyi-szoci-
ális területen dolgozókat, akik nyugdíjba vonulnak, illetve jubileumi 
– 25, 30, 35, 40 – évet, éveket töltöttek el. 

25 éves jubileum: Kreisz Istvánné

Nyugdíjba megy: Faragó Ildikó

Egészség Klub különdíja: Kecskés Éva

A Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottságának elnöke, 
Balogh Csaba pohárköszöntője után fogadás zárta a programot. A 
további jó hangulatról Orbán Bori és Pánczél Kristóf zenés műsora 
gondoskodott. 

Egészségügyi és szociális dolgozóinkat 
köszöntöttük a Semmelweis nap 
alkalmából
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HELYI HÍREK

ÚJ BEHAJTÁSI RENDELETET FOGADOTT EL 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
Az október 1-jétől érvénybe lépő rendelkezés kezeli a Duna-parti terü-
letek korábbi szabályozási hiányosságokat. Egyben megelőző intézke-
dés a 11-es út szentendrei belső szakaszának közeljövőben tervezett 
felújítása miatt okkal valószínűsített jelentős átmenőforgalom-növeke-
dés megakadályozására. A behajtási rendelet célja a lakóterületek át-
menőforgalmának szabályozása, továbbá a Duna-parton árvízvédelemi 
védművek és a Natura 2000-es területek megóvása, a lakossági és tu-
lajdonosi igényeket is figyelembe véve.

A Duna-part védett övezetébe történő behajtási rend korábban jogilag nem 
volt megfelelően szabályozva, a képviselő-testület által elfogadott új ren-
delet ezt a hiányosságot is orvosolja. A szabályozás rendezése alkalmat 
teremtett a korábban alkalmazott korlátozások felülvizsgálatára is, amibe 
az érintett hatóságok mellett az érintett területek lakosságát és civil egye-
sületeit is bevonta az Önkormányzat. Ezúton is köszönjük az érintettek 
közreműködését!

Az elfogadott rendelet 
alapján a behajtási enge-
délyek rugalmasabb, de 
egyértelműbb szabályo-
zás mentén kerülhetnek 
kiadásra. A korábbi rend-
szám alapú engedélyeket 
személyre szóló enge-
délyek váltják fel, ezen 
felül ingatlanonként 4 db 
vendégkártya is igényel-
hető. A behajtási rendelet 
a Duna-part korábban is 
védett területén nem vál-

toztat. Lakossági kérésre a rendelet a teljes, tehát a védett zónán kívül eső 
Duna-part, illetve a Luppa-sziget lakói és ingatlantulajdonosai részére is 
lehetővé teszi a védett zónába történő behajtást, illetve a gáton lévő so-
rompó használatát.

A korábbi behajtási, illetve sorompó-használati engedélyek 2022. szep-
tember 30-ig érvényesek, ezt követően a védett területre már csak az új 
engedélyekkel lehet behajtani. Az új behajtási engedélyek július 4-től kérel-
mezhetők személyesen, postai úton, ügyfélkapun vagy cégkapun keresztül 
a Polgármesteri Hivatalnál.

A rendelet egy új védett területet is kijelöl a Klenity városrészben: a Kán-
tor utca Apát utca és Téglási András utca közötti szakaszára október 
1-jétől szintén csak behajtási engedély birtokában lehet majd behajtani. 
Ezt a területet jelenleg is jelentős átmenőforgalom terheli, beavatkozás 
nélkül a helyzet – különösen a 11-es út közeljövőben tervezett felújítása 
miatt – még rosszabbá válhat. Miután a Kántor utcai védett útszakasz a 
környező városrészek közti közlekedési kapcsolatként is működik, ezért 
átmenetileg – az elkerülő út megépítéséig – a Klenity és Szentistvántelep 
városrészek lakói is kapnak behajtási engedélyt a Kántor utcába. Utóbbi 
jogosultak számára az engedélyeket a Polgármesteri Hivatal szeptember 
30-ig automatikusan megküldi, ezt követően – a többi védett területhez 
hasonlóan – kérelemre adhatók ki engedélyek. A rendelet teljes szövegét 
és a behajtási engedélyekhez készült tájékoztatót egyaránt megtalálják a 
www.budakalasz.hu weboldalon.

OKTÓBERTŐL FORGALOMTECHNIKAI 
VÁLTOZÁSOK A KLENITY VÁROSRÉSZBEN IS 
A behajtási rendelet a Klenity városrészt is érinti. Ennek egyik 
nyomós oka a 11-es főút Szentendre belső hét kilométeres sza-
kaszának ősszel induló teljes körű felújítása. A Magyar Közút tá-
jékoztatása szerint a földben elhelyezett közművek cseréjét is 
tartalmazó munkálatok alatt az út a jelenlegi napi ötvenezres gép-
járműforgalomnak kevesebb mint felét lesz csak képes elvezetni. A 
felújítások idején egy-egy sáv lesz szabad, ezért az áthaladási idő 
jelentősen meg fog nőni.

A megszokottnál lényegesen nagyobb dugók miatt sokkal többen 
igyekeznek majd menekülőútvonalakat találni, ami Budakalász 
számára komoly kockázat. Az egyik ilyen lehetséges útvonal a Kle-
nity területe, ezt az ott élők a jelenlegi normál üzemben is gyakran 
megtapasztalják. Fontos tehát, hogy az útvonaltervező programok 
a korlátozások életbe lépését követően eleve ne számoljanak majd 
ezzel az útvonallal. 

A Klenity útjainak forgalomszabályozását – a Csapás utcával együtt 
- a képviselő-testület tavaly szeptemberben már tárgyalta. Az el-
múlt hónapok lakossági fórumai és egyeztetései, illetve az azóta 
nehezebbé váló pénzügyi-gazdasági helyzet miatt azonban szük-
ség volt a döntések felülvizsgálatára. Abban nincs változás, hogy a 
Kántor utca Téglási András utca és Apát utca közötti szakasz en-
gedélykötelessé válik. 

A korábbi forgalomtechnikai elképzelésekhez képest ugyanakkor 
eltérést jelent, hogy a Klenity és Szentistvántelep városrészek lakói 
mindkét irányból behajthatnak majd a védett útszakaszra, amíg az 
elkerülő út Szentistvántelepet a 11-es főúttal összekötő szakasza 
meg nem épül. A korábban tervezett süllyedő oszlopok helyett jóval 
olcsóbban telepíthető fix akadályok kerülnek a Sekrestyés és Ka-
nonok utcák északi (Téglási András utcai) végébe, valamint a Ká-
posztás közbe, a körforgalom és a Csapás utca közti szakaszra. 
Ezzel teljesen megszűnik a lakó-pihenő övezetben fekvő Csapás 
utca jelentős mértékű átmenő, tehát a KRESZ alapján eleve szabály-
talan forgalma. Miután a Lenfonó körforgalomba nem lehet majd a 
Csapás utca felől előnyt élvezve behajtani, így a József Attila utca 
forgalma felgyorsulhat. A nagy terheltségű Lenfonó csomópont for-
galmi rendje tehát a szabályosan közlekedő autósok javára változik. 
A forgalomtechnikai változások a behajtási rendelettel egy időben, 
2022. október 1-jétől lépnek életbe. 

FÁSÍTÁS KÖZÖSSÉGI TERVEZÉSSEL  

Újabb komplex kertépí¬tészeti és tereprendezési tervek készültek el 
Budakalászon. A beérkezett javaslatokat a szaktervezők kiértékelték, a 
szakmailag megfelelő ötleteket pedig beépítették az anyagba. Az elké-
szült terveket májusban a Berdó városrészben, Prekobrdon, Szentistván-
telepen és a Tóparton mutatták be az érdeklődőknek. 

„A 2011 Egyesület hirdette meg az 1000 új fát Budakalásznak programot, 
és ezzel a kezdeményezéssel a település közterületein szeretnénk váro-
sunk klímáját felfrissíteni, a Budakalászon élőkből pedig valódi közösséget 
kovácsolni – emlékeztetett Nagel István alpolgármester. – Az Önkormány-
zat azonban nem ültethet akárhová fát, a munkálatokhoz szükség van egy 
szaktervező által elkészített, a közüzemi szolgáltatókkal egyeztetett tervre. 
Ez alapján lehet a különböző fajtájú és méretű növényeket a megfelelő 
helyre ültetni.” 

A város vezetői szerint lényeges szempont, hogy a budakalászi lakosok 
magukénak érezzék kertjük előtti zöldfelületet, ezért is vonják be őket a 
tervezésbe és a fák ültetésébe.
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A tervezési folyamat fontos része volt a lakossági javaslatok összegyűj-
tése, majd a tervek bemutatása az érdeklődőknek. Ezúttal több itt lakó táj-
építész is bekapcsolódott a munkába. 

A fórumok befejeződtek, a terveket a szaktervezők véglegesítik, ezután 
pedig a megvalósítás következik a sorban. A pályázati forrásból való fák 
elültetése mellett a város költségvetésében is van elkülönített forrás a zöld-
területek kialakítására, így idén is tovább gazdagodhat a település.

Azokon a területeken, ahol útépítés várható, természetesen összehangol-
ják a munkálatokat. A városvezetés komolyan veszi az évekig figyelmen 
kívül hagyott szabályt: úttervezés nincs zöldfelületi tervek nélkül, így bizto-
sítható csak a fák helye a közterületeken.

MÉG EBBEN AZ ÉVBEN ELKÉSZÜL AZ 
OMSZK PARK JÁTSZÓTERE ÉS FITNESZ PARKJA

A sikeres közbeszerzési eljárást követően a Budakalász Város Önkor-
mányzata aláírta a kivitelezési szerződést a nyertes ajánlattevővel az 
Omszk parkban található közterületi játszótér és fitnesz park felújításáról 
és környezetének rendezéséről. A vállalkozó Magyar kőris Kertészeti és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnak a munkaterület átadástól 
számítva 150 napja van arra, hogy elkészüljön a munkálatokkal, és ebbe 
a sikeres műszaki átadás-átvétel is beletartozik. A munkaterületet átad-
ták a kivitelezőnek, így a budakalásziak még az idén birtokba vehetik az 
Omszk park játszóterét, a fitneszparkot és annak környezetét.

A tervezést végző cég a tavaly novemberi kérdőíves felmérés során érkezett 
257 ötlet, illetve válasz alapján december közepén, a Faluházban mutatta be 
a tervjavaslatokat, és a lakossági fórumon kapott visszajelzések figyelem-
bevételével folytatta a munkát. A tervező, Gyergyay-Tóth Erika előadásából 
kiderült, hogy egy árnyas, a környezetbe illeszkedő, kicsik és nagyok igényei-
nek egyaránt megfelelő játszótér és fitnesz park kialakítása a cél.

A tervezési szakasz márciusra befejeződött, ezt követte az április 4-én meg-
indított közbeszerzési eljárás. A közbeszerzési eljárás lezáró döntését a Kép-
viselő testület június 13-án hozta meg. A jogszabályokban rögzített határidők 
betartásával a város július 4-én, hétfőn kötötte meg a szerződést a pályázat 
nyertesével. A kivitelezőre sok munka vár az előttünk álló hetekben: a bon-
tás, a fakivágás és a földmunka után a burkolatépítés következik, majd az 
új játszótéri eszközök telepítése. A meglévő fitnesz eszközök és játszótéri 
eszközök javítását és felújítását követően az új utcabútorok beszerzése és 
telepítése, a meglévő ivókút áthelyezése, a növénytelepítés és a városi térfi-
gyelő kamerarendszer kiépítése szerepel még a feladatok között.

A burkolatválasztásnál a korszerűségre, a minőségre és a természetköze-
liségre törekedtek a tervezők. Mindezt műgyanta kötésű kavics–, valamint 
bézs árnyalatú, de mégis vidám színekben pompázó öntött gumiburkolat-
tal kívánják elérni. A gyerekek és a játszótér biztonsága kiemelten fontos, 
mindezt az egész területet minden oldalról körülvevő – a tó felől a termé-
szetes jelleget megtartva, cserjefoltokba épített – kerítés, cserjék, szolár 
lámpák, valamint térfigyelő kamerák segítségével oldják meg.

A mintegy 3000 négyzetméteres területen, a fejlesztéseknek köszönhetően 
nem csak a gyermekek érezhetik jól magukat, hanem a kikapcsolódásra, 
mozgásra vágyó felnőttek is. A helyszín négy nagy egységre oszlik, melyek 
határozottan elkülönülnek egymástól, mégis szervesen összekapcsolód-
nak. A „nagyok birodalma”, a „kicsik birodalma”, valamint a fitnesz park 
között, központi helyen, mint egy főtér, található a pihenő terület, amely 
egy napozó és egy piknikező részből áll. Ez utóbbi területen a tervezők 
igyekeztek kihasználni a fák nyújtotta kedvező hatásokat, így aki betér, 
kedvére megpihenhet, kényelmesen élvezheti a napsugarakat, vagy éppen 
az árnyékban elfogyaszthatja az uzsonnáját, beszélgethet, kártyázhat is.

A nagyobb, 5-14 éves korú gyermekek egy mászásra, versenyzésre, ugrálásra, 
csúszdázásra, ücsörgésre alkalmas hatalmas, 4 tornyú kötélhálót kapnak, 
amellyel egyszerre 178 gyermek is játszhat. A legkisebb, 5 éves korig tartó kor-
osztály egy szintén 4 tornyú, homokozó és különböző mászó elemekkel tarkí-
tott játszóvárat, 2 darab – már meglévő, de áthelyezett – kétüléses hintát (lap, 
kisgyerek és baba ülőkével), 2 darab rugós játékot, egy burkolatba süllyesztett 
trambulint, valamint egy különböző mászóelemekkel, 2 darab, csúszdával és 
alagúttal gazdagított játszódombot (2-5 év) vehet birtokba.

A felnőttek kikapcsolódását a 10 darab meglévő, de felújított és szabványo-
sított fitnesz eszköz, valamint a lakosság kérésére ide kerülő pingpongasztal 
segíti majd. A kényelemről, a játszótér megfelelő működéséről, a jó közérzet-
ről különböző utcabútorok, két helyen elhelyezett kerékpártámaszok, nap-
elemes világítótestek, hulladékgyűjtők és tájékoztatótáblák gondoskodnak, 
továbbá ivókúttal, valamint 13 darab, újonnan ültetett lombhullató fával, 670 
darab cserjével és 233 darab évelővel is gazdagodik a terület.

A remények szerint a parkban mindenki megtalálja majd a saját kis kedvenc 
helyét, ahol kedvére tud játszani, pihenni, sportolni, hűsölni és kikapcsolódni.

A 150 millió forint + áfa értékű beruházás a Belügyminisztérium vissza nem 
térítendő támogatásával és önkormányzati saját forrásból valósul meg.

ELINDUL A CSERESZNYÉS UTCAI ÚTFELÚJÍTÁS IS 

A sikeres beszerzési 
eljárást követően a 
Budakalász Város Ön-
kormányzata aláírta a 
kivitelezési szerződést a 
nyertes ajánlattevővel a 
Cseresznyés utca útfel-
újítás projektről. A vál-
lalkozó Penta Kft-nek a 
munkaterület átadástól 
számítva 90 napja van arra, hogy elkészüljön a munkálatokkal, és ebben 
a sikeres műszaki átadás-átvétel is beletartozik. 

2021 decemberében 185 millió 380 ezer forint összegű, vissza nem térí-
tendő támogatást nyert Budakalász az Omszk parki játszótér és környeze-
tének felújítására, illetve a Cseresznyés utca útfelújítására és a vízelvezető 
rendszerének kiépítésére. A Cseresznyés utca útfelújítására és a vízelvezető 
rendszerének kiépítésére vonatkozó kiviteli tervdokumentáció elkészülte 
után május 6-án beszerzési eljárást indított Budakalász, Cseresznyés ut-
ca-Gyümölcs utca (Cseresznyés u. – Bodza u.) közötti szakaszának burkolat 
felújítás tárgyban az ajánlati felhívás hat gazdasági szereplőnek egy időben 
történő megküldésével. A beszerzési eljárás lezáró döntését a Képviselő-tes-
tület június 13-án hozta meg. A város július 6-án, szerdán kötötte meg a szer-
ződést a pályázat nyertesével. A legkedvezőbb ajánlatot a PENTA Kft. tette 
48.374.059,-Ft +Áfa vállalási árral. A munkaterületet július 13-án adták át.

A beruházás a Belügyminisztérium vissza nem térítendő támogatásával 
és önkormányzati saját forrásból valósul meg. A Belügyminisztérium általi 
támogatás az építőiparban bekövetkezett nagy mértékű áremelkedések 
miatt teljes mértékben nem fedezik a költségeket, így szükség volt a beru-
házás megvalósítása érdekében önkormányzati saját forrás biztosítására.
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HELYI HÍREK

AZ IDEI ELSŐ KÁNIKULA MEGHOZTA A VÍZHIÁNYT 

A hőségben megnövekedett vízfogyasztás, illetve a műszaki meghibáso-
dások miatt sok környékbeli településen nyomáscsökkenéssel és átme-
neti vízhiánnyal küszködnek. De mi az oka annak, hogy a legalapvetőbb 
élelmiszer (az ivóvíz) mindennapi elérhetősége a Duna viszonylagos kö-
zelsége ellenére minden évben veszélybe kerül? 

A vízszolgáltató a honlapján és az önkormányzatok vezetőinek címzett le-
velében azt írta, hogy minden eszközüket maximális kapacitással működte-
tik, mégis ellátási zavarok vannak Budakalászon, Ürömön, Pilisborosjenőn, 
Solymáron Szentendrén és szinte az összes magasan fekvő dunakanyari 
településen. A DMRV a vezetékesvíz használatának korlátozását kérte, azt, 
hogy az ivóvízzel egyáltalán ne locsolják a kerteket, ne töltsék fel a meden-
céket, hogy mindenki vízhez juthasson.

Budakalászon a földrajzi adottságok miatt még viszonylag elfogadható a 
helyzet, de több környező településen, illetve településrészen sem fürödni, 
sem pedig a WC-t lehúzni nem tudták. Volt, ahol az esti óráktól egészen 
késő délelőttig kénytelenek voltak vezetékes ivóvíz nélkül lenni. Ahogyan a 
nyári hőség nem újkeletű jelenség, úgy a vízhiány sem ismeretlen a régió-
ban. De mi az oka annak, hogy hosszú évek óta a legalapvetőbb élelmiszer 
(az ivóvíz) mindennapi elérhetősége a Duna viszonylagos közelsége elle-
nére veszélybe kerül?

Harminc évvel ezelőtt Magyarországon olyan személet uralkodott, hogy a 
vízhez jutás alapvető jog, ezért a szolgáltatásnak a lehető legolcsóbbnak 
kellett lennie. Ahhoz, hogy használható maradjon az ivóvízhálózat, hogy 
később is működjenek a kutak, csövek, a vízdíjba igyekeztek beszámítani 

a rendszer pótlási, felújítási 
költségeit. Ekkor még az ön-
kormányzatok szabták meg a 
tarifákat, de ahány önkormány-
zat volt, annyiféleképp gondol-
ták ezt kiszámolni. Országos 
jelenség volt, hogy az akkori-
ban még négyévente magukat 
újraválasztani akaró polgár-
mesterek nem közgazdasági 
(működtetési és karbantar-
tási költségek + amortizáció), 
hanem inkább népszerűségi 
szempontok alapján döntöttek 
a tarifákról, de a működési fel-
tételek garantálása úgy-ahogy 
még kezelhető volt.

2011-ben aztán megszületett 
a víziközműtörvény, amely ki-
mondta, hogy a vízdíjakat csak 
nettó 2,6 százalékkal lehet 
emelni. Két évre rá a rezsicsök-
kentés pedig végképp ellehe-
tetlenítette a helyzetet azzal, 

hogy az összes lakossági víz- és csatornadíjat 10 százalékkal visszavágta, 
a vízszolgáltatók tarifáit pedig befagyasztotta. A kampánydöntés miatt a 
szolgáltatónak ma is a tízegynéhány évvel ezelőtti árszinten kell működ-
niük, pedig mindenki tudja, hogy az aktuális beszerzési árak, bér, anyag- és 
technológiai költségek már köszönőviszonyban sincsenek az akkoriakkal.

Pótolni, felújítani viszont muszáj, így a szolgáltató cégek nagy része felélte 
maradék forrásait. Kurdi Viktor, a Magyar Víziközmű Szövetség elnöke erről 
2019-ben szokatlanul nyíltan fogalmazott:

„Már nem boncolgatom, hogy miért nincsen víz. Azért nincsen víz, mert nin
csen ember, aki a csőtörést megjavítsa vagy azért nincsen víz, mert nincs 
pénz kicserélni egy műszaki berendezést, ami meghibásodott. Ott tartunk, 
hogy akár a javítási fedezet hiányát, akár a munkaerő kérdést, akár az üze
meltetési vagy rekonstrukciós feladatok elodázását nézem, mindegyik az 
ellátásbiztonságot veszélyezteti.” 

Nálunk az állami tulajdonú Dunamenti Regionális Vízmű Zrt. szolgáltat, és 
ők sem kivételek. A több mint hatvan kilométeres belterületi ivóvízhálóza-
ton évi 160-180 kisebb-nagyobb hálózati hibát kell kijavítani, ami azt jelenti, 
hogy Budakalászon átlag két-három naponta van hálózati hiba, szivárgás 
vagy kisebb-nagyobb csőtörés. A vezetékeink átlagéletkora 35 év körüli, 
de bizonyos részeken 50-60 éves vagy annál is régebbi csövek vannak le-
fektetve, ami azt jelenti, hogy a városi hálózat sok helyen már meghaladta 
a fektetéskor várt élettartamot. A Dunakanyarban máshol is sok a lejárt 
szavatosságú vezeték, és ha nem lesz gyors intézkedés, nem sok jóra szá-
míthatunk.

A DMRV igyekszik forrásokat találni a felújításokra. A Pilisi-medencére ké-
szítettek egy komplex vízhálózat-rekonstrukciós tervet és nemrég sikerült 
forrást is szerezniük. Reméljük, hogy a megszerzett 16 milliárd forintból 
a legégetőbb beruházások megvalósulhatnak. Az el nem végzett munka 
tovább már nem halogatható. Addig azonban maradnak a csőtörések, 
marad a szintén milliárdokban mérhető vízveszteség; illetve maradnak a 
nyári vízkorlátozások is, ahogyan azt néhány napja az első kánikulai napo-
kon megtapasztalhattuk.

Összességében elmondható: bár az elmúlt évtizedben Magyarországon 
jelentős uniós források álltak rendelkezésre, fejlesztés híján a dunakanyari 
régióban kapacitásainak határára ért a víz- és a csatornahálózat terhelhe-
tősége. Budakalászon is a közparkok helyén lakóparkok épültek, így az in-
tenzív lakosságszámnövekedés és a szükséges rekonstrukciók kényszerű 
elmaradása miatt a kritikus időszakokban egyre gyakoribb a vízkorlátozás. 
Nem csupán a zsúfolt közlekedési helyzet, de az ivóvíz és csatornahálózati 
kapacitások miatt is ésszerű korlátot kell szabni a további betelepülésnek. 
Városunk hosszú távú új fejlesztési stratégiájának éppen ez a célja. A fej-
lesztési tervek egyik pillére pedig a víziközművek fejlesztése, mert Budaka-
lász ebből a szempontból nézve is megtelt.

HÁTTÉR
A KPMG tanulmánya már 2015-ben és jelezte, hogy nagy a baj az or-
szágosan 20 ezer embert foglalkoztató ágazatban. Aztán a Megyei 
Jogú Városok Szövetsége drámai hangvételű dokumentuma került 
nyilvánosságra – amit a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatal és a Századvég Gazdaságkutató felmérése is megerősített, de 
évek óta lényegében nem történt semmi. A vízügyesek szerint országos 
szinten legkevesebb 1000 milliárd forintos hiány gyűlt össze az ágazat-
ban. A szolgáltató cégek teljesen felélték tartalékaikat, egyre nehezebb 
a helyzet. A KPMG 2020-ban frissített helyzetelemzése tovább romló a 
műszaki állapotokat mutat. 2018-ban a vízveszteség éves mennyisége 
144 millió m3, aránya 21,88% volt. A vízveszteség további károkat és 
költségeket okoz az úthálózatban és a gazdaság más területein is.

A víziközműszolgáltatásért fizetendő egységárak reálértéke 2011-től 
csökken. Mindez azzal a következménnyel jár, hogy a víziközmű-ága-
zat évek óta veszteségesen működik. 2012-től a közműszolgálta-
tóknak a földben lévő vezetékek után úgynevezett közműadót is 
kell fizetniük.  A víziközműveket a fizetési kötelezettség kétszeresen 
terheli, hiszen van ivóvíz- és szennyvízvezetékük is, így a 125 forint/
méteres díjat duplán fizetik meg az államnak. 
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 „Ez a pénz nem hasznosul a szolgáltatásban, ebből nem lesz javítás, 
sem karbantartás, sem bérfejlesztés. Biztos vagyok benne, hogy lesznek 
2020-ban olyan cégek, ahol markánsan felmerül a kérdés, hogy villany
számlát, bért vagy közműadót fizessenek. De ilyenkor csak rossz döntés 
születhet” – mondta évekkel ezelőtt Kurdi Viktor, a MAVÍZ elnöke.

Ugyancsak ő egy energetikai szakportálnak azt is jelezte: „…valahogy 
nem ment át a köztudatba és mintha a döntéshozók prioritásai sem 
azt tükröznék, hogy tisztában lennének a víz élethez nélkülözhetetle
nül szükséges, alapvető szerepével. Az Európai Unióban az ivóvíz áfája 
Magyarországon a legmagasabb, 27 százalék, holott mindenki tudja, 
hogy alapvető élelmiszerről van szó. Miért nem lehet más termékek
hez hasonlóan az ivóvizet is kedvezményes sávba sorolni, amikor ezzel 
a fogyasztói árak változatlanul hagyása mellett is forráshoz lehetne 
juttatni az erre sürgősen rászoruló szolgáltatókat?” Azaz: maradhat a 
rezsicsökkentés, de az áfakülönbözetből lehetne felújítani.

Most 2022-ben járunk. A folyamatos veszteséges működésnek a fej-
lesztések elmaradása az egyik következménye. A víziközművek mű-
szaki állapota romlik, dacára annak, hogy az elmúlt tíz évben jelentős 
számban valósultak meg új beruházások mind a közműves ivóvíz-, 
mind pedig a közműves szennyvízágazatban. A meglévő víziközmű-
vagyon rekonstrukciós munkálatainak elvégzése jelentős mértékű 
anyagi ráfordítást igényel, de ennek nincs meg a közgazdasági fede-
zete. Enélkül azonban az ellátásunk nincs biztonságban.

Forrás: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
– MEKH Országgyűlési Beszámoló 2021

ELKÉSZÜLT A SUMP 
– LAKOSSÁGI FÓRUM SZEPTEMBERBEN 

Az új Településfejlesztési Koncepcióval összhangban elkészült Budakalász 
Fenntartható Városi Mobilitási Terve (SUMP) és annak mellékletei.  A több 
körös, településrészenként megtartott lakossági, önkormányzati egyezte-
tések után kialakult változatot 2022. SZEPTEMBER 13-ÁN, KEDDEN 
17.00 ÓRÁTÓL a Faluház dísztermében mutatjuk be az érdeklődő buda-
kalásziaknak. A Közlekedés Tervező Iroda Kft. szakemberei a helyszínen 
várják a további véleményeket, de a javaslatokat szeptember 17-ig írásban 
is elküldhetjük a  telepulesrendezes@budakalasz.hu címre.  Budakalász 
hosszú távú fenntartható mobilitási terve stratégiai jelentőségű anyag, 
hiszen ennek megléte a jövőbeni hazai és uniós közlekedésfejlesztési pá-
lyázatok egyik belépő feltétele. A képviselő-testület tagjai szeptember végi 
ülésükön döntenek majd a dokumentum elfogadásáról.

BELTERÜLET? LAKÓTERÜLET? MI A KÜLÖNBSÉG? 

Aki időnként belepillant a Képviselő-testületi előterjesztésekbe, figyelem-
mel kíséri az Önkormányzat munkáját, láthatja, hogy a Képviselő-testület 
rendszeresen dönt egy-egy telek, telekcsoport belterületbe vonásáról. 
Hogy lehet ez? Hiszen azt ígérték, hogy nem lesznek új lakóterületek, 
nem épülnek lakóparkok, társasházak! Miért kell akkor majdnem minden 
hónapban néhány telket belterületbe vonni? 

Nézzük először azt, hogy mit jelent a belterület!? 

A belterület a település közigazgatási területének - jellemzően a település 
történetileg kialakult, beépített, illetőleg beépítésre szánt területeket tartal-
mazó - kijelölt része, amelyet a földhivatal a belterület határának rögzítésé-
vel nyilvántart. Ezen kívül a földhivatal rögzíti a zártekerti határ is, és így a 
település területén háromféle fekvésbe sorolja valamennyi telket: belterületi, 
zártkerti és külterületi fekvésbe. A teleknek a földhivatal által nyilvántartott 
fekvése azonban nem határoz meg építési jogokat. Egy telek nem attól lesz 
beépíthető, hogy belterületi fekvésű, hanem attól, hogy a Szabályozási terv 
építési övezetbe sorolja. Annyi összefüggés azonban van a belterület és az 
építési övezet között, hogy a Szabályozási terv álta-
lában belterületbe vonásra javasolja az építési öve-
zeteket, tehát megjelöli a belterület tervezett határát 
az építési övezetek „külső szélén”.

Ezen a kis térképen Budakalász településközponti- 
és lakóterületi építési övezetei vannak kiszínezve. 
Ezekre a területekre nézve Budakalász Szabályo-
zási terve - a fentebb leírtaknak megfelelően - rög-
zíti is, hogy belterületbe vonandók, vagyis ezek a 
területek már mindenütt a belterület tervezett ha-
tárán belül vannak. Azonban nem mindenütt tör-
tént meg minden egyes telek belterületbe vonása.  

Különösen Berdó és Prekobrdo területén mozaikos a belterületi telkek közt 
a zártkerti és külterületi telkek elhelyezkedése. Néhol csak egy-egy telek, 
máshol 8-10 telekből álló telekcsoport, sőt akár egy-egy utca is külterületi 
zárványként ékelődik a belterületbe. Az utóbbira példa az Erdőhát utca és 
Dolinai út környéke. Itt még a telkek nagysága, szélessége sem megfelelő, 
ezért csoportos telekalakítást kell elvégezni, ami szintén megjelenik a Kép-
viselő-testületi döntések témái között.

A belterületbe vonás költségeit a telektulajdonosok állják, de az eljárást 
Képviselő-testületi döntés alapján az Önkormányzatnak kell kezdeményez-
nie a Földhivatalnál. 

Belátható azonban, hogy amíg csak a meglévő építési övezetekben történik 
elszórtan belterületbe vonás, addig nincs szó új lakóterületről.

A belterületi, zártkerti és külterületi fekvésben lévő telkek vegyessége az 
építési övezeteken belül nem csak a telektulajdonosok számára zavaró, 
hanem az útépítések tervezésében is problémát okoz. Az érintett tulajdono-
sokkal együttműködve azonban el lehet érni idővel azt, hogy a lakóterületek 
teljes egészükben belterületi fekvésben legyenek nyilvántartva, elkülönülve 
a zártkertektől és a külterülettől! 
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 INTÉZMÉNYI HÍREK, KÖZÖSSÉGEINK

SZÍNES ÉV VÉGI PROGRAMOK A KALÁSZ SULIBAN

Gyerekek a motoron 

A szünet előtt nem min-
dennapi élményben volt 
része a 3. a osztályos 
tanulóknak. A Motorosok 
a Gyermekekért Alapít-
ványtól érkeztek hozzánk 
kedves motoros barátok. 
Az iskola parkolójába 

érkezve a gyerekeket rögtön elbűvölte a szebbnél szebb 
vasparipák látványa és hangja. Izgatottan, széles mosollyal az 
arcukon várták, hogy mikor ülhetnek fel az egyik motoros mögé. A 
motorozás után pedig még szélesebbé vált az a bizonyos mosoly. 
Ajándékokat is kaptunk tőlük: „Figyelj rám, hogy vigyázhassak rád” 
kerékpáros közlekedésről szóló kifestőket és az „Erdőváros meséi” 
című mesekönyveket. Természetesen mi is megleptük őket: a 
foglalkozást követően rajzokat készítettünk. és pár finom falattal 
kedveskedtünk nekik.

Gyermeknap a Kalász Suliban

A gyermeknapon a Ka-
lász Suliba járó diá ko-
kat verssel, dalokkal 
kö szöntöttük az iskola-
rádión keresztül. Ezen-
kívül a Kalász Suliért 
Alapítvány támo gatá sá-
val szép labdákat, édes-
séget és egy fergeteges 
zsonglőr előadást aján-

dékoztunk az alsó tagozatos gyermekeknek. Délután az iskola 
udvarán és a sportpályán ügyességi játékokkal vártuk tanulóinkat. 
Vízi pisztollyal célba lövés, labirintus játék, gombfoci, fakocka 
lépegető, tekebáb döntő, célba dobó, óriás buborékkészítő, 
karikadobó, sítalplépegető, békaugrató, kiskapuba célba lövő, vízi-
bombadobó és floor ball 
játékokat próbálhattak ki 
a gyermekek.

A Mátyás-hegyi-bar lang-
ban járt a 3.a osztály  

A 3.a osztály egy igen 
kalandos és rendhagyó 
tanórán vehetett részt. A 
Pál-völgyi-Mátyás-hegyi-
barlangrendszer mélyén, 
majd 50 méterrel a 
földfelszín alatt kúsztunk 
és másztunk, hol hason, 

hol háton a szűk járatokban. Kaptunk teljes menetfelszerelést: 
overált, sisakot és fejlámpát, és lent a mélyben csak ez világított. 
Tapogatva fedeztük fel lépésről lépésre a természet eddig rejtett 
csodáit.  

Olvasó piknik

Vakáció előtti tanévzáró 
programjaink egyikeként 
a Kalász Suli alsó ta go-
zatos tanulói az Omszk-
tó partjának ár nyat adó  
fái alatt olvas tak közö-
sen. Az osztályok egy-
mástól kicsit elkülönülve 
terítették le a plédjeiket, amelyen kényelmesen elhelyezkedve 
2×30 percet olvashattak azonos időben. Ezen a délelőttön a tó 
sétánya mellett, csak csendben olvasó gyerekeket lehetett látni. 
„Olvassunk a szabadban, olvassunk közösen!” címmel szeretnénk 
hagyományt teremteni, s ezzel is az olvasás szeretetére nevelni 
diákjainkat.

Falmászó kupa

Idén májusban ismét 
megrendeztük a Kalász 
Suli Falmászó Kupát, 
ahol az alsós osztályok 
mérhették össze egy-
más sal az erejüket. Az 
első fordulóban az első 
és második osztályos 
tanulók, a második for-
dulóban a harmadikos 
és negyedikes osztá lyok  
csapatai szerepeltek. 
Mind a két korcsoport-
ban szép számmal gyűl-
tek össze a gyere kek. 
Azok a tanulóink, akik épp nem versenyeztek vagy szurkoltak 
a csapattársaiknak, a teremben előre berendezett pályákon 
ismerkedhettek meg a minigolfozás örömeivel.

Múzeumi nap a felső tagozaton

Két kimaradt év után, június 14-én végre ismét megrendezésre 
került múzeumi napunk a felsős évfolyamaink számára. Ennek  
keretében az ötödikeseket Aquincum fogadta színes múzeum-
pedagógiai foglalkozással, a hatodikosok lovagi tornán vettek 
részt Visegrádon, hete di-
keseink a Szikla kór ház-
ban hűsölhettek, míg a  
nyolcadikosok a Terror 
Háza Múzeumot láto-
gat ták meg. Élvezetes 
lezárása volt ez az idei 
tanévnek, diákjaink sok  
új ismerettel lettek gaz-
da gabbak.

Kalász Suli



A KALÁSZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÍREI 

Jubileumi Jótékonysági Zongora Gálát rendeztünk június 
2-án öt zongoratanárunk 23 tehetséges és versenygyőztes 
növendékének fellépésével, 25 éves, országos hírű zongora 
tanszakunk megünneplésére. A kétrészes koncerten a csodálatos 
élő műsorszámok mellett – H. Kürtösi Mónika kollégánk 
munkájának köszönhetően – összefoglalva hallhattuk a tanszak 
történetét, valamint videó bejátszással velünk voltak korábbi 
versenygyőzteseink és kivetített fotókon korábbi növendékek és 
szülők is.  A 155 ezer forint adományt egy hangversenyzongora 
beszerzésére szeretnénk fordítani.

Június 18-án rendeztük 
utolsó jubileumi kon cer-
tünket a Szent Kereszt 
Felmagasztalása temp-
lom ban. Hálaadó Jubi leu-
mi Jótékonysági Hang- 
 ver senyünkön isko lánk  
mű vésztanárai és növen-
dékei mellett olyan meg-

hí vott vendégek is muzsikáltak, akik szorosan kötődnek intéz-
ményünkhöz. A volt zeneiskolai anyukákból álló Hangművelő 
(furulya) zenekar, a Villő együttes (Papp Ágnes kollégánk és 

társai), Orbán Johanna 
népdalénekes (egykori 
növendékünk) és a bu da-
kalászi Méhes Imre Kórus 
Orosz Erzsébet karnagy 
vezetésével nagyszerűen 
emelték az est ünnepélyes 
hangulatát.

Arany Kalász Alkalmazotti Díj 2022

Tizenkét éve alapította ezt a díjat 
a Kalász Művészeti, Nevelési 
Alapítvány kuratóriuma. Ebben az 
évben az alkalmazotti testület titkos 
szavazatai alapján a meglepően 
sok jelölt közül egy fúvós tanár, Kispálné Hoppál Hajnalka klarinét 
tanár kapta az elismerést. A legtöbb jelölést elért kollégánk 
Szolnokon járta az általános és a zeneiskolát, ahonnan a debreceni 
Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola klarinét szakára 
került. Felsőbb tanulmányait már Pécsett végezte és közben a 
szentlőrinci zeneiskolában tanított. 2000-ben friss diplomával a 
kezében Eredics Gábor hívására került a budakalászi zeneiskolába 
és azóta csak két fia születése miatt maradt távol pár évet az 
iskolától. Az előkészítő furulya tanítás mellett az utóbbi években 
egyre eredményesebben tanítja a klarinét hangszert, hiszen 
felvételizője és országos verseny döntőjébe jutott növendéke 
is lett. A fúvós-ütős tanszak vezetőjeként több éve segíti az 
iskolavezetést valamint a fiatal és új kollégákat.

Miniszter Elismerő Oklevele Reikort Ildikó részére

Kolleganőnk 38 éve tartó magas 
színvonalú zenetanári munkájáért, 
a gyermekek harmonikus sze-
mélyiség formálásában, a tehetség-
gondozásban, a különleges fej lesz-
tést igénylő gyermekek, tanulók 
segí tésében végzett eredményes 
tevékenységéért, Kokas Klára zenepedagógiai rendszerének 23 
éve tartó alkalmazásáért, a budakalászi zeneiskola szolfézs-
oktatásának megújításáért, a pedagógusképzésben való aktív 
részvételéért és innovatív saját oktatási módszerének, a ReikArt 
módszernek kialakításáért vette át az elismerést.

Hermeszné Uracs Mónika 
intézményvezető

Zeneiskola
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SZÉKELYNÉ DÖMÖTÖR KATALIN ELISMERÉSE 
A SZENTISTVÁNTELEPI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 

Székelyné Dömötör Katalin (vagy ahogyan itt Budakalászon 
mindenki ismeri, Dömi Kati néni) édesapja Európa-bajnok kenus 
volt, édesanyja pedig kajakozott, így tulajdonképpen nem nagyon 
volt más választása, mint hogy ő is a sportra tegye fel az életét. 
5 gyermeke 7 unokával ajándékozta meg. Dömötör Kati 1995 
óta dolgozik a Szentistvántelepi Általános Iskolában. Az általa 
vállalt feladatok mindig is sokrétűek, szerteágazók voltak, hiszen  
sosem volt neki az elég, hogy csak testnevelést tanítson. Azt 
vallja, hogy csak akkor érdemes egy iskolában dolgozni, ha az 
embernek van saját osztálya és osztályfőnökként minden nap 
aktív részvevője lehet egy kis közösség életének. Elhivatott 
munkáját a nevelőtestület mellett korábban Budakalász város 

képviselőtestülete is elismerte, ugyanis 2019-ben megkapta a  
Dr. Milosevits Péterné Budakalász Közoktatásáért Díjat. A 2021/ 
2022-es tanév végén mi is elismertük kiemelkedő munkáját, a díjat 
a városi pedagógusnapi ünnepségen vette át. 

Németh Rita, intézményvezető

Telepi Suli

A Zongora Gála néhány szereplője

Hangművelő zenekar
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TANÉV VÉGI JÓKEDV A PATAKPART ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 

Iskolánkban a május utolsó hete a kirándulások jegyében 
telt. Az első és második évfolyamos diákjaink több, egynapos 
kiránduláson vettek részt; jártak a Budakeszi Vadasparkban, 
ellátogattak a Skanzenbe, kirándultak a környéken, de voltak 
olyan osztályok is, amelyek egészen a Minipoliszig vagy a Tarzan 
Parkig csavarogtak. A felsőbb éves, 4-7. évfolyamos tanulóink 
Törökmezőn töltöttek három napot, ahol a kirándulások mellett 
jutott idő madarász bemutatóra, sportolásra, számháborúzásra 
és tábortűz körüli éneklésre is.
A tanév utolsó péntekén emlékeztünk meg a Madarak és fák 
napjáról. Ez alkalommal megint jól összekeveredtek az iskola 
diákjai, és a Fenntarthatósági héten megismert csapattársakkal 
összedolgozva, egymást segítve oldották meg a témához 
kapcsolódó játékos vetélkedő feladatait.
A Váci Tankerületi Központ által kiírt intézményvezető-helyettesi 
pályázaton Kampné Gilyén Mária pályázata nyerte el a Fenntartó 
támogatását. A mi Marcsi nénink 5 évvel meghosszabbított 
kinevezése 2027-ig szól. Eredményes pályázatához ezúton is 
szívből gratulálunk! Szűcs Erika, iskolapszichológus kolléganőnk 
idén ünnepli munkájának 30 éves jubileumát, további jó egészséget 
kívánunk neki, örülünk, hogy iskolánk mindennapjainak része, 
figyelmes munkájával könnyebbé teszi tanulóink diákéveit, és 
útravalót ad nekik a jövőre is.
Családias hangulatú évzáró ünnepségünk alkalmával első 
évfolyamos tanulóink patakpartos ceruzát, másodikosaink 
tollat kaptak az idei év sikeres teljesítésének jutalmaként. 
Nevelőtestületi dicséretben részesülő, valamint kiváló tanul má-
nyi eredményt elérő felsőbb évfolyamos diákjaink oklevelet és  
külön a kitűnő tanulóknak feliratozott Patakpartos bögrét, a tanul-
mányi versenyeken kiemelkedően teljesítő diák jaink pedig az 
iskola logójával dí szített bögrét, illet  ve néhányan köny vet vettek 
át. Az osztályok legak tí vabb és leg se gítő készebb tagjai oklevelet 
és Patakpartos bögrét kaptak emlékül. Atzél Rékának (gyógy pe-
da  gógus), Bozsics Zsa nettnek (2.P), Göbl Rékának (pe da  gógiai 
asszisztens) és Paksai Zoltánnak (gondnok, karban tartó) egy-egy 
oklevéllel köszöntük meg, hogy az iskolai élet kiemelkedően aktív 
és figyelmes tagjai.

RÉDLYNÉ KOVÁCS GABRIELLA ELISMERÉSE 

A 2021. szeptemberében megnyílt iskolánk Budakalász 
város legfiatalabb intézménye. Munkatársaink alig egy 
éve dolgoznak a település közössége és a gyermekek 
szolgálatában. Rédlyné Kovács Gabriella egyike az iskola alapító 
pedagógusainak, történelem-magyar szakos tanárként a felső  
tagozat minden tanulóját ismeri, ta nítja. E két tárgy tanítása mellett  
szá mos további feladatot vállal: osztály főnök, a Lázár Ervin Prog - 
 ram iskolai koor diná tora, a sza való délu tán és több más kul tu-
rális ese mény, az isko-
lai ünnepségek, vetél- 
 kedők rendezője, szer  ve - 
 zője. Abban is fon tos  
szerepe volt, hogy isko-  
lánkban a hagyomá nyos  
csengő helyett madár-
csicsergés jelezze a tan - 
órák kezdetét és vé gét.  
Gabi néninek ko moly 
érdemei vannak a kie-
melt figyelmet igénylő 
tanulók támogatásában. 
Tehet ség gon dozó te vékenysége során nem csak sikerrel moti-
válja tanítványait, de felkészülésüket is eredményesen segíti. 
Osztályfőnöki fela datellátásának keretei között jelentős szerep 
jutott neki az integ rálásban és konfliktuskezelésben, amelyek 
pályánkon a leginkább embert próbáló kihívások. 

Kovács Kristóf Áron
igazgató

Patakpart Általános Iskola

TELEPI OVI – JÁTÉK AZ ÉLET 

Az elmúlt nehéz időszakban egyre nagyobb igény lett a közös 
programokra, a közös együttlétekre, a közös kacagásokra. Ezért 
is ünnepeltünk egész évben. Ünnepeltük az ünnepeket, amik 
elmaradtak, amik karanténba kerültek. A pszichológiában az  
ünnep a csúcsélmény, amiknek nagy szerepe van a kollek tív  
em lékezet kia la kításában. Ahogy a kisgyerek kéri a mesék ismét- 
  lődé sét, mely bizton sá got ad neki, úgy a felnőtteknek is fon-  

to sak az ünne pek, amik megnyugvást, pihenést, össze  tarto-
zást, játékot, kaca gást hoznak az életükbe. Rengeteg izgalmas 
programmal, kézmű veske dés sel, sport prog rammal készül tünk.  

Telepi Óvoda
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A teljesség igénye nélkül, közel 25 állomáson lehettet ünne-
pelni a Telepi Ovi Gyereknapján. Meg lehetett ünnepelni a Kö-
rözz az egereddel az ikonok körül világnapját, az Apák napját  
– borotválással, a Házasságkötés napját – esküvővel. Megünne-
peltük a Testvérek Világnapját – közös sportolással, a Festés, 
Rajzolás Világnapját, az Öltözz ki Világnapját, a Tánc világnapját. 
Nagy sikere volt a Hóemberek Világnapjának és a Különböző színű 
cipők Világnapjának is. Két ugrálóvár zsúfolásig telt, egyetlen 
pillanat sem volt, mikor megpihenhetett volna a cukorkás és az 
állatkertes légvár. 

A legnagyobb sikert a Fagyi Világnapjának megünneplésével  
értük el, köszönhető ez két fantasztikus családnak, akik felaján-
lották, hogy mindenkit jóllakatnak fagylalt különlegességeikkel. 
Köszönjük Csondor Katinak és Takács-Raduly Csillának a renge-
teg fagylaltot. Köszönjük Csondor Katinak és régi anyukánknak, 
Tölgyesi Gyöngyi nek a jókedvű, vicces, lelkes kiszolgálást.

Fontos célunk, hogy a gyerekek minél előbb megtanulják és 
életük fontos részévé tegyék környezetünk óvását, védelmét. 
Az eldobható műanyag és papír poharak helyett Pataki Zsuzsa 
anyukánknak köszönhetően visszaváltható Telepi Ovi logós po ha-
raink lettek. Gyönyörű színekben pompázva a gyerekek és a szülők 
kedvencévé váltak pillanatok alatt. 
A gyereknapi forgatag fantasztikusan sikerült. Rengeteg hálával 
tar tozunk mindenkinek, aki eljött és támogatott minket, a kollé-

gáknak, akik lelkesen vezették a programokat, az időjárásnak, 
hogy újra és újra mellénk áll minden rendezvényen. 
Köszönjük Külüs László festőművésznek a retro ovis takarók újra  
álmodását. A takarókra egész nyáron lehet licitálni az óvoda 
Facebook oldalán. Aki szereti a különlegességeket, ne szalassza el 
ezt az egyszeri alkalmat, hiszen szert tehet egy Külüs festményre, 
egy 46 éves retro ovis takaróra és támogathatja az ovisok min-
dennapjait is.
Gyereknapunkat mindig különlegessé teszik a csoportok által 
készí tett alkotások sokasága. Az idén is elkápráztatták a zsűrit 
az ünnepeket felsorakoztató alkotások. Az iskolaigazgatók, a böl-
csőde vezetője, az alpolgármesterek, a Művelődési ház igaz gatója, 
a Kalász Pékség tulajdonosa és a Sóbarlang tulajdonosa lelkesen 
kóstolták és választották ki kedvencüket a sok finomság közül. 
A nyertes alko tás egy nyuszi formájú torta lett a nyuszi csoport 
alkotásaként. Egyéni és csoportos nyereményként boldogan vihették 
haza a Kalászi Sóbarlang és a Kalász Pékség ajándékát a nyertesek. 
A nap különlegességeként este 9 órakor megünnepeltük a mozi 
világnapját egy premier előtti bemutatóval. A karantén alatt az 
oviban egy mesefilmet készítettünk a gyerekeknek, amit Csondor 
Peti fantasztikus vágó tehetsége tett még élvezhetőbbé. Ezt a 
mesefilmet együtt néztük meg az első ovis kerti mozinkban. 
Örömmel jelenthetjük ki, hogy a mesefilmnek sikere volt. Meg ko-
ronáztuk vele a gyereknapot. Teca néni

A pedagógusokat köszöntöttük a közelmúltban Budakalászon. 
A helyi köznevelésben dolgozó szakemberek munkáját nem 
csak a képviselő-testület ismerte el, további elismerések is 
gazdára találtak. Összeállításunkban az idei óvodai díjazottakról 
olvashatnak.

NYITNIKÉK ÓVODA

Az intézmény helyi  
díját, a Budakalászi 
Óvo  dá sokért Ala pít-
vány elis  me rését a kol - 
lé gák szavazata alap  ján 
Egeiné Stenger Beá ta  
ó v o d a p e  d a g ó  g u s ,  
ve ze  tő helyettes kapta,  
melyet a kura tórium elnöke Bácskay Melin da adott át. A díjazottat 
az intézmény iránti maximális elkö teleződés jellemzi. Kie mel-
ten fontos számára, hogy a rábízott gyermekek érdekét minden 
esetben képviselje, szere tettel, gondoskodással nevelje őket 
a min dennapok során - írta méltatásában Grünwald Tímea 
intézményvezető.

TELEPI ÓVODA

Az elmúlt év során alapítványunk megújult – tájékoztatott Márkus 
Mónika intézményvezető. Továbbra is elsődleges célunk az óvoda 
mindennapjainak szebbé, könnyebbé, varázslatosabbá tétele, ami  
a mai világban nagy kihívást jelent. Ennek megfelelően az új ku-
ratórium a díjakat is megújította.

A HŰSÉG-DÍJAT olyan csodálatos embernek szánjuk, aki teljes 
elköte lezettséggel támogatja a nevelő munkát, az óvodát és 
annak rendezvényeit.

Az alapítvány hűségdíját közös-
ségépítő hozzáállása, pozitív jelen-
léte, magas szakmai színvonalon 
végzett munkája, a Tele pi Óvodá - 
hoz és közösségünkhöz való hű-
sé ge alapján és a rendez vénye ken 
való lelkes részvételéért Soóky 
Kornélia, az óvoda Nelli nénije 
nyerte.

A következő díjat a szavazatok 
alapján kimagasló, elfogadó fej-
lesztő munkájáért, jó kapcsolattartó képességéért, a szülőket 
is bemozgató, támogató fórumok szervezéséért nyerte el a 
díjazott. Nagyon szeretjük fantasztikus humorát, valódi ajándék 
ő fejlesztő csapatunk, és óvodánk 
számára. Közösségünk tagjaként 
bemutatta már színészi tehetségét 
is melyet reméljük hamarosan újra 
megcsillant. Szeretettel adtuk át  
e díjat Lázár Tímea gyógypedagó-
gusunknak.

Az intézmények díjai
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Позивница
 

на храмовну славу Светог Архангела Гаврила у Калазу,  која ће бити
 прослављена  у уторак 26. јула 2022. године.

 10.00 часова  Св. литургија 
16.00 часова Вечерње и резање колача 

 После вечерња а резања славског колача под шатором 
ће бити постављена заједничка трпеза уз музику  

 тамбурашког оркестра „Амајлија“ из Суботице 
Дођите и увеличавајте нашу прославу! 

Meghívó
 

a budakalászi Szerb Ortodox Templom Gábriel arkangyal védőszentjének 

 

ünnepén rendezendő hagyományos szerb búcsúra, 2022. július 26. /kedd/ 

 
10.00 órakor ünnepi szent mise 
16.00 órakor Vecsernye, ünnepi kalács szentelése  

 

A Vecsernye és az ünnepi kalács szentelését követően 
a templomudvarban felállított  sátor 
alatt megrendezendő közös vacsorára.  
Zenél az „Amajlija” tamburazenekar 
Szabadkáról.  

 

Az oktató-nevelő munkát segí tők-
nek egyre nagyobb szerep jut az 
óvodai nevelés során. Így egyre 
jobban kiemelkedik, hogy milyen 
nagy szükség van az óvoda minden 
egyes dolgozójának munkájára. 
Egy-egy hiányzó dolgozót mindig 
nehéz pótolni.

Közülük idén az alapítványi díjat a 
sza va zatok alapján odaadó szor-
galmas mun kavégzéséért, az óvo-
da és az alapítvány programjait 
lelkesen támogató, aktív hozzá-
állá sáért nyerte el a díjazott. Bármikor, bárhol, bármelyik csoport 
élétébe rugalmasan bekapcsolódik, amire ebben az évben kü lön -
legesen nagy szükség volt. Elfogadó, alkalmazkodó és fe lelős-
ségteljes pozitív hozzáállásával segíti mindennapjainkat. 

Szeretettel adtuk át a díjat Sterleckyné Nagy Manuéla pedagógiai 
asszisztens részére.

BUDAKALÁSZI BÖLCSŐDE

A Budakalászi Bölcsődés Gyermekekért Alapítvány által létre-
ho zott „Év dolgozója” díjat éves munkájának elismeréseként a 
Budai úti és a Mályva utcai Bölcsőde 1-1 munkatársa kapta. Az 
Intézményvezető és az Alapítvány kuratóriumának közös célja 
a munkatársak ösztönzésén túl a köszönet és az elismerés 
kifejezése a 2021/2022 évben végzett feladatainak kiemelkedő 
ellátásáért, a munkaköri feladaton túli szerepvállalásért, a 
munkatársi közösség hatékony formálásáért és erősítéséért, az 
egyéni és közösségi érdekek összehangolt érvényesítéséért, a 
szülőkkel és gyerekekkel kialakított harmonikus, építő, támogató 
együttműködésért, valamint példamutató személyiségének meg-
becsüléséért. A díj, az elismerő díszoklevél, virágcsokor és aján-
déktárgy átadására az Önkormányzat által szervezett városi 
pedagógusnapon, ünnepi keretek között került sor.

Díjazottak:  

A Budai úti Bölcsőde mun- 
katársi közösségében 
BERNÁTH TIBORNÉ kis-
gyermeknevelő nyerte el,  
aki több évtizede Buda-
kalá szon él család  jával. 
2009. óta foglalkozik a 
bölcső dei csoportban kis-
gyermekek nevelé sével, 
gondozásával. 2016. óta a  
kis gyermeknevelői mun - 
ka mellett meg bízott ve- 
ze tő-helyettesi feladato-
kat is ellát órakedvezmény nélkül. Nagycsaládos szülőként a 
gyermekek szeretete, elfogadása, a szülőkkel való empatikus, 
türelmes és megértő személyisége segítette őt a családokkal 
való együttműködésben. Határozottsága, rátermettsége, irá nyító-  
és segítőkészsége a dolgozói közösség pozitív formá lásá ban is  
szerepet játszott. Motorja a bölcsődei projektek tervezésének, 

szervezésének és megvalósításának. Lelkesedése és a gyer me-
kek, családok iránti elhivatottsága példaértékű. A munkatársi 
közösség többségi jelölésével nyerte el a díjat, amelyhez szívből 
gratulálunk!  

A Mályva utcai Bölcső-
de munka társi közös sé-
gében MIKUS FERENCNÉ 
konyhai dolgozó nyerte 
el a díjat, aki a bölcsőde 
megnyitása, 2014 óta  
az intézményben dolgo-
zik. Noha a mun káját nem 
közvetlenül a gyere kek  
kö zött végzi, de a gyerme-
kek táplál kozását, az étke - 
zések higiénikus, életko- 
ruk nak megfelelő elő ké szítését, tálalását szívügyének tekinti. 
A gyer mekek egészsé gének, kulturált étke zésüknek kialakítása 
során a gyerekek érdekét elsődlegesnek tartja. Mun kájában a 
segítőkészsége, a gyerekek szeretete, a bölcsőde iránti elkö tele-
ződése, lojalitása, a munkatársak iránti alázata, figyelmessége, 
önzetlensége és megbízhatósága példaértékű. Különösen tisz-
teletreméltó, öröm teli érzés, hogy ebben a munkakörben kie melt  
figyelmet és esélyt kapott a munkájával az elismerésre és kitün-
tetésre, amelyet többségi szavazattal nyert el. A díjhoz szívből 
gratulálunk!

Villám Zsuzsanna, intézményvezető
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Szeretettel köszöntjük 
Budakalász Város 
legfiatalabb lakóit!

Baumann Polina
Bejczi Zselyke
Bejczi Janka
Csikós Olivér
Deák Johanna
Karácsonyi Dániel
Kardos Dóra
Lazanyi Péter

Sok szeretettel gratulálunk!
Isten éltesse őket 
és családjukat! 

ANYAKÖNYV

TISZTELT KERTÉSZEK, PARKÉPÍTŐK!

Budakalász Város Önkormányzata ajánlatot kér a közterüle-
ten található konténerek-kőedények és virágágyások kétnyári 
virágokkal történő beültetésére, kezelésére és fenntartására 
6 hónap időtartamig. Az ültetés várható időpontja 2022. ok-
tóber, a fenntartást 2023. május 01-ig kell végezni. Kérjük, 
hogy ajánlatukat pontonként részletezve, a vállalási hatá-
ridők megjelölésével tegyék meg. 

Ajánlattételi határidő: 2022. augusztus 22

Az ajánlat benyújtásának címe: Budakalász Város 
Önkormányzat; 2011 Budakalász, Petőfi tér 1.

E-mail: ferenczy.beatrix@budakalasz.hu, 
hegyes.tamas@budakalasz.hu

További információ a www.budakalasz.hu oldalon.

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE

TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS – HATÁRTALANUL! 

Az idei tanévben három Határtalanul! pályázatot való-
sított meg a Szentistvántelepi Általános iskola, melyek 
során két különböző időpontban kirándultak diákjaink 
a Felvidéken. Az utazás célja az volt, hogy a gyerekek 
megismerjék a Felvidék történelmi és kulturális emlé
keit, az ott élő magyarok sorsát, életét, egyúttal fon-
tos nak tartottuk a diákjaink toleranciaszintjének és 
együttműködési képességének fejlesztését is.
A két buszos kiránduláson 130 diák és 13 kísérőtanár vett részt. Az 
utazás előtt felkészítő órákon vettek részt a gyerekek, majd a diákok 
csoportokban kutatómunkát folytattak és kiselőadásokkal készültek 
fel a nem mindennapi élményt nyújtó utazásra. A felkészülési szakasz 
végén játékos kvízekkel tesztelhették tudásukat. 

Olyan történelmi és a magyar kultúra szempontjából fontos tele-
püléseket kerestünk fel, mint Selmecbánya, Besztercebánya, 
Lőcse, Kassa és Eperjes. A betléri Andrássy- vadászkastélyt is 
meg látogattuk, ugyanakkor természetjárásra is jutott időnk. A 
Magas-Tátra természetei szépségeire a Csorba-tó és Poprádi-
tó közötti túrázás során csodálkoztak rá a gyerekek. A Szlovák 
Paradicsomban, a Sucha Belá szurdokban is kirándultunk, ahol  
változatos útvonalakon fedeztük fel a hegyvidék sziklás szép-
ségét és tettük meg a tizenegy kilométeres távolságot. A Dob-
sinai-Jégbarlangot is meglátogattuk, annak fantasztikus jég kép-
ződményeit és impozáns belső termeit, majd a szlovák – lengyel 
határfolyón, a Dunajecen tutajoztunk. 

Az utolsó tanítási napon a felsősök kép– és videóanyaggal színe-
sített bemutatón meséltek élményeikről. Reméljük, hogy jövőre is 
utazhatnak majd diákjaink! 

Nagyné Mózer Gabriella

Telepi Suli

Major Natasa Fanni
Máris Hunor
Mester Benjámin Márk
Orosz Lili
Pauló Máté János
Szabó Rebeka
Torbágyi Vilmos
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A sors iróniája, hogy napokkal ezelőtt közösen emlékeztem 
Miklóssal egyik volt hivatali kolleganőnkre, akit most temet-
tünk el és aki részese volt annak az építkezésnek is, mely a 
60-as években a Szegfű utcában és környékén  történt.

Mindazon volt kollegák nevében búcsúzunk, kiknek példát 
adtál hivatásszeretetből, az áldozatos kötelességteljesítésből, 
a becsületes emberi magatartásból.

Mindig tisztelettel adóztál  a Kalászon élő nemzetiségek múlt-
jának és hagyományainak.

A bánatot, melyet váratlan távozásod mindannyiunknak oko-
zott enyhítse a tudat: nem éltél hiába.  Emlékedet őrzi az 
„Omszk brigád” naplója.

Wágnerné Klupp Katalin

Július 2-án elhunyt Karsai Miklós, aki 28 évig vezette  
Budakalászt: hivatali ideje alatt a település teljesen 
átalakult. 1963-ban tanácselnök-helyettesnek válasz
tották, majd két év múlva, 1965-ben tanácselnökké 
nevezték ki. 1990-től a 7. kerület önkormányzatában 
személyzeti vezetőként dolgozott, majd 2010-ben nyug
díjba ment. Karsai Miklóst Budakalászi házának udva
rán, egy hétfő reggel nem sejtve a közeljövő tragikus 
eseményét arra kértem, mesélje el az élettörténetét.  
Az elkészült anyagot nevetve, történeteket mesélve 
hagyta jóvá, de a megjelenést már nem élhette meg.
Itt születtem Budakalászon 1937. december 6-án. Itt jártam álta-
lános iskolába, a háborút is itt éltük meg. Öten vagyunk testvérek, 
hárman még élünk, most én vagyok a legidősebb. Az általános 
iskola befejezése után elkerültem itthonról, Kiskunfélegyházára 
mentem középiskolába, a mezőgazdasági technikum állattenyész-
tési tagozatát végeztem el. Befejezés után ide kerültem Pomázra, 
az állami gazdaságba gyakornokként. Itt ismertem meg a felesé-
gemet, mert ő Pomázon lakott. Végül Kalászon volt egy szüreti bál, 
ők is itt voltak és akkor jöttünk össze. 

56-ot is itt éltem meg, méghozzá az állami gazdaságban. Az elég 
keserves volt, mert minden nap 15-20 tehenet elvittek, miután 
engem bíróságra citáltak, hogy miért nem tudtam megakadályozni. 
Utána bevonultam katonának és 28 hónapot eltöltöttem ott. Akkor 
volt a kubai válság; így három hónappal tovább kellett maradnunk.

A katonaság utolsó fél évében megnősültem, nagycsaládosok 
voltunk, a szülői házban nem volt még egy embernek hely. Akko-
riban csak építkezés révén lehetett lakáshoz jutni itt, de az nem 

jött össze. A házasságunkból született egy fiúnk, aki hál’ Istennek 
megvan. Most könyveléssel foglalkozik.

Leszerelés után az állami gazdaságba nem tudtam visszamenni, 
mivel megszüntették az állattenyésztés ágazatot. Az 56-os károkat 
nem akarták pótolni, az Egészségügyi Minisztérium átvette ezt a 
gazdaságot és pszichés betegeket telepítettek ide, akik szakembe-
rek irányítása mellett foglalkoztak gyümölcsökkel: almát, barackot, 
körtét termeltek.

A rézhengerművekben helyezkedtem el, az Árpád-hídnál egy kis 
öntöde volt, mára már elbontották. Budakalászi volt az igazgatója 
és tőle kértem segítséget, hogy el tudjak helyezkedni. Feleségem is 
önálló volt, fodrászként a belvárosban dolgozott. 1960. november 
4-én megszületett a fiam, most már van két gyönyörű unokánk, egy 
lány és a fiú, a fiúnál van két fiú dédunokánk.

Amikor a Rézhengerműveknél dolgoztam, megjelent egy rendelet, 
hogy amelyik településen a tanácsnál elnökhelyettes van, annak 
mezőgazdasági szakirányú képzettséggel kell rendelkeznie. Így 
kerültem képbe. Felkerestek és megkérdezték, hogy elvállalnám-e. 
Nade ez egy választott tisztség volt, tehát előtte meg kellett, hogy 
válasszanak tanácstagnak. Családomat, testéreimet is mindenki 
jól ismerte Kalászon, így megválasztottak tanácstagnak és elnök-
helyettesnek. Két évig, mint függetlenített elnökhelyettes tevékeny-
kedtem. Az én feladatom volt többek között a lakásügyek és hát 
főleg a mezőgazdaság, de az elnöké volt a végső szó.

Említette, hogy itt élték meg a háborút.

1944-ben karácsony szentestéjén, mikor az oroszok bejöttek, vé-
gigvonultak a falun. Bombázták a hegyoldalt, mert volt rajta egy 
várszerű épület. Ennek a hegynek a tulajdonosa építtetett oda egy 
vár szerű épületet. Azt hitték, hogy az egy erődítmény. A néme-
tek és az oroszok is azt folyton bombázták. Mi nem győztünk a 
pincébe szaladni, mert mi is a hegyoldal aljában laktunk. A Budai 
út azelőtt is Budai út volt, utána módosították Dózsa György útra.

1946-ban volt a kitelepítés, itt nagyon sok sváb élt és sokukat kitele-
pítették. Gyerekként nem értettük meg, hogy mi történik. Sokan kint 
maradtak, kint éltek, kint haltak meg. Eredetileg ez egy szerb telepü-
lés volt, a kataszteri térképen, ami megvan, azon minden dűlőnek 
szerb neve volt. Dunavszke dűlő itt ez az alsó rész, ez volt egyedül 
itt a sík terület, a többi az mind a hegyoldal. Itt a szerb temető-
ben hat orosz katona nyugszik. Nem a háborúban estek el, hanem 
itt volt három bor nagykereskedő és annak a pincéjét törték föl.  

ÉLETMŰ

BÚCSÚZUNK KARSAI 
MIKLÓSTÓL
28 évig Budakalász élén
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Belefulladtak a kiömlő borba.  Szétverték a hordókat és ahogy bu-
gyogott ki a bor, azt itták. A pincében haltak meg.

56-ot is itt élte meg.

56-ban a Pomázi állami gazdaság kiskovácsi üzemegységben, a 
tehenészeti telepen voltam. Azt kaptam feladatul, azt vezettem. 
Ahogy fölmegyünk az Ürömi úton (ma Damjanich utca) a dombra, ott 
van jobb oldalt a kis bolt. Mellette 4-5 300 négyszögöles telk van. Azon 
a területen, mai családi házak helyén volt a barakk. A dombon voltak 
az úgynevezett ütegállások. A fővárost védték légvédelmi ágyúkkal. 
A barakk 6-7 cm vastag, préselt szalmapanelekből épült, a szegény 
kiskatonák majd megfagytak ott télen: hiába fűtöttek, szelelt. 56-ban 
a katonák elmentek innen. Szétzavarták egy időre a katonaságot, és 
a barakkot elfoglalták a faluban addig albérletekben élők. Amikor én 
idekerültem, az volt a legelső lépésem, hogy ezt felszámoljam, mert 
lehetetlen körülmények között laktak ott az emberek.
A területet át kellett nézni tűzszerészetileg; baj nem történt, de 
találtunk elásott ágyúkat, majd megyei támogatással csökkentett 
értékű (szoba-konyhás spejzos) ingatlanokat tudtunk építteteni. 
Akik vállalták az építkezést, azoknak 99 évre bérbe adtuk a telket. 
A kisbolttal szembeni ikerházsorban laktak a tisztek. Ott két szoba, 
konyha, éléskamra, előszoba volt. Tiszti lakás a sóderbánya mel-
lett is volt kettő, de ezeket már vagy szanálták, vagy eladták.

A sóderbánya hol volt?

Az Omszk-tó volt a bánya. Engedélyezte a bányafelügyelet, hogy 
téesz bányaüzemet üzemeltessen. Itt egy méter után sóderréteg 
következik, mert a Duna ártere volt ez. Nagy feladat volt annak ide-
jén az Omszk park kivitelezése. A békási lakótelep miatt kellett egy 
üdülőtelepet létesíteni. Pest megyei Tanács és Omszk megye test-
vérmegyei kapcsolatai révén valósult meg. Az Omszk-tónál megje-
lentek a nudisták, aztán bejöttek a faluba úgy, ahogy voltak. Sétáltak 
a József Attila utca környékén. Szóltunk a rendőrségnek, akik kiküld-
tek 2 rendőrt négyszáz nudistára. Bekapcsolódott a Szentendrei 
Rendőriskola is, a nudisták meg bementek a vízbe és onnan röhög-
tek. Sok baj volt a vízbefulladtakkal. A vízbefulladtakat nem lehetett 
elszállítani, itt kellett tárolni. Minden héten csak pénteken egyszer 
jött a megyei boncorvos a szentendrei járásba. Számtalanszor kel-
lett mennem jegyzőkönyvet írni, mert nem hozott gépírót magával, 
én pedig nem köteleztem egyik dolgozót sem arra, hogy odamenjen.

Az 1965-ös dunai árvízről tudna még mesélni?

A derekam a mai napig viseli az emlékét. Szentendre felől a lak-
tanyától jött a víz, mert oda nem lehetet bemenni védekezni. Te-
lefonáltak, hogy jön a víz. József Attila utcáról költöztettük ki az 
embereket, a kilakoltatottak meg éjszaka visszamentek, másnap 
már a vízből szedtük ki őket. Billegett a csónak, beleestem a vízbe 
és egésznap a rossz időben a vizes ruhában voltam. Annyira meg-
fáztam, hogy egy évre rá kiújult a derékfájás és azóta kínlódok. 
Rengeteg családot az iskolába tudtunk elhelyezni, három négy 
családot egy tanterembe, akiket függöny választott el. Voltak akkor 
is fiatal házasok, meg voltak öregek is. El lehet képzelni, hogy mi-
lyen hangulat volt ott. Az emberek élelmezéséről nekünk kellett 
gondoskodni; a Lenfonó régi üzemi konyhájáról hoztuk az ételt, az 
emberek meg reklamáltak, hogy ők nem úgy szokták elkészíteni 
azokat. De mi örültünk, hogy el tudtunk látni mindenkit. 

Két ház dőlt össze, a 7. kerületi házkezelőség vállalta egy ház új-
raépítését. Szerencsétlenek ültek a patakoldalban és nézték, hogy 
hogy dől össze a házuk. Mi is egy olyan gyönyörű házat építettünk 
nekik, hogy a televízió is mutatta.
Az árvízkár felmérése sem volt leányálom, mert mindenki azt figyelte, 
hogy a másik mennyit kap és „ő mire kapja, ha nekem több károm 
volt”, szóval még a fél kiló vöröshagymát is felszámolták az emberek. 
Sokszor kérdeztem magamtól, hogy kell ez nekem? De végigcsinál-
tuk, felépítettük a két házat. Végül megvigasztalódtak az emberek.

Mekkora volt a lakosságnövekedés az Ön hivatali ideje alatt?

3,5 – 4 ezer körül volt 1963-ban, de sok albérlő volt, mert gyár vette 
fel a vidékről nőket. Amiatt építették a munkásszálót a HÉV állo-
másnál, amiben ma már lakások vannak. A magyar állam Kubával 
kötött megállapodást. Beck Tamás volt a gyár vezérigazgatója. 
Kint járt Kubában és ott ő vállalta, hogy a kubai textiliparnak Buda-
kalászon képeznek ki kubai szövőnőket. El lehet képzelni, hogy itt 
micsoda férfitömeg nyüzsgött. Na azzal is megvolt a bajunk. Hát, 
ezek a kubai lányok jól néztek ki, de állandóan táncoltak, riszáltak, 
szambáztak. Még Visegrádról is ide jártak a férfiak. 
A népességnövekedés miatt először 26 ikerházat építettünk a 
Szentistvántelepen, utána jött egy rendelet, hogy csak a négyla-
kásos épület lehet társasház, viszont társasházat tudtunk kedvez-
ményesen építeni. Az OTP családonként 80.000 forint hitelt adott 
25 éves futamidőre. 25.000 forint volt az önrész és 25.000 forintot 
kellett ledolgozni többnyire hétvégén. Az alapoktól kezdve mindent 
mi csináltunk. Amikor kész volt, akkor lett a sorsolás, összeálltak a 
párok, hogy ki kivel akar egy épületben lakni és kisgyerek kihúzta a 
kalapból a nevet és a ház számát.
A járási tanácsnak volt egy kiviteli cége, úgy hívták, hogy Budaka-
lászi Tanács Költségvetési Üzeme, az volt a BÉSZKÜ, mi építettük. 
Szép számmal dolgoztak a járásból szakemberek: kőművesek, 
festők, jó asztalos részlegünk volt. Aztán megépítettük az orvosi 
rendelőt. Két orvosi rendelőben 2-2 háziorvos rendelt és a gyerek-
orvosi részlegen szintén 2 orvos dolgozott váltakozva. Két fogor-
vos szintén váltásban dolgozott.
A BÉSZKÜ vezetője építész volt, velem egy idős néhai Faragó 
János. Ő lett a 7. kerület polgármestere 1990-ben. Nem volt könnyű 
neki, ő volt az első turnus a rendszerváltáskor. Mindenki a hatalo-
mért akart menni és marták, szidták egymást a képviselő-testület 
tagjai. Itt is ez volt a baj. Nyugodtan ment volna minden, de min-
denki nekiugrott a másiknak. Ugyanaz volt itt, mint a 7. kerületben. 
1990-ben én Faragó János mellé kerültem személyzeti vezetőnek.
Az a 10 év anyagilag is és lelkileg is teljesen rendbe hozott. Nem 
voltam senkinek sem a mellékese, önállóan tudtam végezni a mun-
kámat és ez sokat számított. Onnan mentem el nyugdíjba 2000. 
február 17-vel. Azóta tengetem itt a nyugdíjas éveimet.

Követi a város eseményeit?

Nekem tetszik az, hogy a város szépen fejlődik, parkosítanak, mert 
van pénz rá. Ha nem lenne pénz rá, akkor őket is szidnák az em-
berek. Ha nincs rá fedezet, akkor pénz nélkül nem lehet, úgyhogy 
én nem akarok okoskodni. Mindenkinek megvan a maga vezetői 
stílusa, minden embernek. Ez annak a dolga, aki felel érte. Kívülről 
nem szólok bele, hogy melyik kezében fogja a töltőtollat.

Urbán Ákos
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MÚLTIDÉZŐ

Kirándulóként egyszer különleges élményben volt 
részem: figyelhettem, ahogy egy nagy platánfa alatt 
„lakógyűlésre” gyülekeznek a Luppa-sziget lakói. Azóta 
is érdekel, kik lehetnek ők? Hogyan teltek egykor, és 
milyenek ma a varázslatos kis sziget mindennapjai?

A múlt század húszas éveiben fellendülő turista- és víkend mozga-
lomhoz köthető, hogy a Dunát ellepték az evezősök. A Helvétia 
Építő és Ingatlan Rt. meglátta ebben a lehetőséget, megvette az 
örökösöktől a Luppa-szigetet, és éppen kilencven évvel ezelőtt, 
1932-ben nyeles telkekre osztották fel a területet, így néhány 
belső telek kivételével minden nyaralónak volt saját Duna-part ja  
vagy lejárata a Dunához. Folyami kővel megerősítették a horda-
lékszigetet, kiépítették a villany-, víz- és csatornahálózatát, és a tel-
keket újsághirdetésekben kínálták elsősorban a tehetős budapes-
tieknek. A nyaralóhely híre hamar elterjedt, és a szigetet néhány 
év alatt birtokukba vették az üdülők. Az első modern víkendházat 

Soros Tivadar ügyvéd építtette Farkas Endre és György tervei alap-
ján 1934-ben. A sziget korai lakói között volt Kozma Lajos építész, 
aki saját maga számára tervezett üdülője később több szigetlakó 
villájának tervezéséhez is inspirációt adott, és máig meghatározza 
a sziget különleges hangulatát. A Platán sor 8. alatti vasbeton 
nyaraló a magyar modern építészet egyik szimbóluma lett. Mivel 
a sziget folyamatosan ki van téve a Duna áradásainak, a nyaralók 
többsége vasbeton lábakon álló, lapos tetős, praktikus elrendezésű, 
minimalista épület. A sziget csak hajóval közelíthető meg, az 
építkezés itt költséges, és csak a legszükségesebb alapanyagokra 
szorítkozhat. Ez találkozott a Bauhaus emberléptékű és funk-
cionalista törekvéseivel. Kozma több üdülőt tervezett a szigeten, 
melyek közül egy ma műemlék, de mellette a korszak jelentősebb 
modernista építészei, Forbát Alfréd vagy Körner József is ter-
veztek itt házat. A parcellázással egy időben ültették a ma már 
védett platánsort, ami a felgallyazás és a sűrűn ültetés miatt 
különbözik a városokban általában megszokottól: a fák törzse 

sokkal magasabb, az ég felé nyúlik, és nagyban hozzájárul a 
sziget atmoszférájához. 1941-ig harminchárom ház épült, 1947-
ben harmincöt nyaraló állt a szigeten, de ebből öt romokban az 
1944–45 fordulóján beköszöntő, minden elképzelést felülmúló, 
pusztító jegesár miatt.

A nyaraló- és telektulajdonosokat tömörítő Budakalász-Lupa-
szigeti Fürdőegyesület 1934-ben alakult meg a Fészek Klubban. 
Döntéshozó testülete a nyár kezdetén és végén a szigeten, 
évközben budapesti kávéházakban találkozott. Ablonczy Balázs  
érdekes tanulmányban mutatja be a sziget első nyaralótulaj-
do nosainak színes társaságát, amiben egyaránt megtaláljuk 
a zsidó származású, polgári középosztály tagjait: ügyvédeket, 
orvosokat, nyomda- és gyártulajdonosokat, bankigazgatót és 
szerkesztőt és az úri, keresztény, hagyományos középosztály 
jellegzetes képviselőit: kormánypárti képviselőt, katonatiszteket, 
minisztériumi tisztségviselőket, művészeket, az Országgyűlési 
Tisztviselők Sportclubját és a Magyar Atlétikai Club evezős 
szakosztályát. A sziget ismertebb lakói között volt Kozma Lajos, 
Jánszky Béla építész mellett a később milliárdos üzletemberré 
váló, akkor gyermek Soros György és családja; Hatvany Lajos 
irodalomtörténész, a Nyugat folyóirat egyik alapítója éppúgy, mint 
Páger Antal színész és Molnár-C. Pál festőművész. A teleptársak 
aktívan hozzájárultak a sziget mindennapjaihoz: Soros Tivadar 
ügyvéd kezdeményezésére a mai füves területen teniszpályákat 
hoztak létre, felesége cukrászdát üzemeltetett, és fagylaltot árult 
a szigeten megpihenő evezősöknek, kilencéves Gyurka fia pedig 
egyszemélyben írta, szerkesztette és árusította a Lupai Újságot. 
Kartschmaroff Loránt vegyigyáros, amatőr absztrakt festő, aki 
jelentős műgyűjteményéről volt ismert, másfél évtizeden át 
rendíthetetlenül felügyelte a szigeti fák metszését és permetezését, 
becenevét ma is őrzi a sziget Kacsa utcája. 

Lakóközösség a Dunán  
KILENCVEN ÉVES A LUPPA-SZIGETI NYARALÓTELEP

Hajóállomás, 1964. | Fortepan

Nyaraló, 1941. | Fortepan
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Ablonczy írása éppen azért figyelemreméltó, mert rávilágít a 
polgári-nemzeti kategorizálás esetlegességére, és hogy mennyire 
nem e törésvonal mentén szerveződtek a sziget mindennapjai a 
huszadik század feszültségekkel (zsidótörvények, munkaszolgálat, 
deportálás, államosítás, kommunista hatalomátvétel) leginkább 
terhelt két évtizedében. Bár az együttélésből mindig adódtak 
konfliktusok, és a politika a sziget lakóinak életébe is betört, 
nem találni zsidózást és antiszemita felhangot a közgyűlési 
jegyzőkönyvekben. A második zsidótörvény kapcsán az egyesület 
is bejelentette zsidónak számító négy tisztségviselőjét, de még 
1944-ben is találunk zsidó származású vezetőt a tisztikarban, 
amivel vállalta a fürdőegyesület, hogy kiesik a privilegizáltak 
kategóriájából. Akkor sem volt vádaskodás és politikai felelősségre 
vonás, amikor 1945 után fordult a kocka. Az átmeneti időszakban 
a közösség baloldali tagjai kerültek előtérbe, mivel ők jobb lobbi-
erővel rendelkeztek, de a keresztény Molnár-C. Pál továbbra is 
választmányi tag maradt, és sikerült elérniük a sziget budapesti 
telefonhálózatba kötését és a hajóállomás megnyitását. 
Az érdekképviselet szükségessége, a folyó és a természet erejével 
való folyamatos küzdelem, ami olyan kemény volt, hogy sok 
telekvásárlót visszariasztott az építkezéstől, összekovácsolta 
a szigetlakók közösségét annyira, hogy ellenálljon az egymást 
követő diszkriminációs hullámoknak, és a közös célok érdekében 
együttműködjön. A kommunista hatalomátvétel után megjelent az 
egyesület közgyűlésén az államrendőrség képviselője, majd 1950-
ben megszűnt az egyesület. A nyaralókat sorra államosították, és 
állami vállalatok munkatársai, szakszervezetek tagjai látogatták 
azokat. Tömegüdültetésre azonban alkalmatlannak bizonyult a sziget 
és infrastruktúrája, ezért a tulajdonosok később sorra visszakapták 
hétvégi házukat. A hatvanas években újra fellendült a nyaralóépítési 
kedv: a Luppa-szigeten ekkor épült több színvonalas magánház, 
köztük Schmitt Pál olimpiai bajnok és volt köztársasági elnök nyara-
lója, két társas üdülő és a sziget központi helyének számító Sanyi 
bácsi büféje, aminek Diós Sándor névadója ugyan már nem él, de 
családja továbbra is retro stílusban üzemelteti a vegyesboltnak is 
beillő, cseh söröket csapoló és debrecenit kínáló ártéri kocsmát. 
A sziget ma is csak csónakokkal vagy az Ebihal Büféből menet-
rendszerűen közlekedő komppal közelíthető meg. A szigetla kók  
többségének van kenuja, kajakja, motorcsónakja, ez elenged he-
tetlen itt a mindennapokhoz. A helyi emlékezet szerint Tatai Tibor 
olimpiai bajnok a nyaralójának építőanyagait is kenuval szállította 
egykor a szigetre. Árvíz idején, amikor elönti a szigetet a Duna, 
a nyaralók között is csak evezve lehet közlekedni és menteni a 
menthetőt. Bár évek óta inkább az alacsony vízállás jellemző a 
Dunára, a helyiek rendszeresen figyelik a vízállásjelentéseket, és 
emlékeznek még a 2013-as utolsó nagy árvízre, amikor hajózási 
zárlat is nehezítette a kármentést. A hétvégi házak inkább prak-
tikusak, mint kényelmesek, amit szemléletesen és viccesen így 
fogalmazott meg egy versben a Molnár-C. Pált meglátogató 
Radnai Lóránt építész 1939-ben: „Vándor, ki pihenni jöttél e 
hajlékba / s könyököd beverted az első ajtóba / látván e szűkséget 
kérded, hol a tettes / Vándor! – hozzád szól ez ősi tizenkettes. 
… Ha szúnyogot öltök, falat ki nem rúgtok / itt benn talán, talán 
még lakni is tudtok!”. Ez sem riasztja viszont vissza az eltökélt, 
kikapcsolódni vágyó szigetrajongókat. 

A Luppa máig népszerű pihenőhelye és inspirálója képviselőknek, 
újságíróknak, művészeknek, sportolóknak. Molnár-C. Pál festő mű-
vész visszatérő témája volt a luppai teraszon a naplementében 
fürdőző Luppai Vénusz. Bacsó Péter, aki maga is nyaralótulajdo-
nos volt a szigeten, 1964-ben itt forgatta első játékfilmét, a 
Nyáron egyszerűt. Itt töltődött fel az évadok végén Margitai Ági 
Kossuth-díjas színésznő. 1990-ben újraalakult a Lupa Egyesület, 
és azóta is képviseli az ingatlantulajdonosok érdekeit, őrzi a 
sziget természetvédelmi értékeit, és ezek figyelembevételével 
szorgalmazza az infrastruktúra fejlesztését. 2015 óta működik  
a LuppArt Művésztelep, ami minden nyáron egy hónapon át 
inspiráló környezettel támogatja a kortárs képzőművészeket. 
Tavaly nyáron a szigetlakók közül Molnár-C. Pál dédunokája, 
Csillag Péter újságíró és Dezső András Pulitzer-díjas író-újságíró, 
kalauzolt végig a szigeten sok más érdeklődővel együtt. A 
szigettörténeti séta végén Molnár-C. Pál apró víkendházába is 
bejutottam, felejthetetlen él mény. A Lupa Egyesület minden nyár 
végén, idén szeptember 3-án megrendezi a Luppa-napot, amire 
színes programokkal várja a környékbelieket, hogy néhány órára 
nekik is átadhassa az élményt, milyen az élet a Duna közepén egy 
szigeten. 

FöldyMolnár Lilla

Fortepan, 1934.

Fortepan, 1959.
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Sallai Zsuzsa ultrafutó, a Pomázi Futó Bajnokok Sport-
egyesület vezetője, Szentendre és környéke futó nagy-
követe, blogger, a Visszadobtak című könyv írója, nem 
utolsó sorban négy gyermek édesanyja és feleség, aki 
9 újraélesztés után most daganatos betegséggel küzd. 
Budakalász jótékonysági gyűjtést szervezett neki a 
2021-es őszi Tófutás alatt, mert kiesett minden ellátási 
rendszerből. Azóta egyre többen követik, inspirálódnak 
az írásaiból, várják a híreket az állapota felől. Otthonában 
beszélgettem vele, együtt sírtunk, együtt nevettünk.

A tavaly őszi Tófutáson neked gyűjtöttek a jótékonysági vásáron, 
ahol többek között a könyvedet is árulták. Hogy vagy azóta?

Igen, nagyon sokat jelentett a gyűjtés. Azóta is, amikor posztolok 
a helyzetről, jön valamennyi segítség, amiért nagyon hálás vagyok, 
sokat jelent számomra. Most 25 ezer forint havi juttatást kapok az 
államtól, ami egy pár nap alatt el is megy, a gyógyszereim és az 
állapotom miatt szükséges étrendkiegészítők, vitaminok havi árát 
sem fedezi. Az elfogadással azonban van feladatom. Könnyebb 
a dolgokat kézben tartani, mint mások segítségét elfogadni. A 
kemoterápiák nagyon lepusztították a szervezetemet és márciusi 
kontrollon újra kimutattak áttétet. Rosszul vagyok, mert szedem a 
kemoterápiás gyógyszert. Infúziót nem mernek adni az orvosok a 
szívem miatt. Ez a gyógyszer nagyon fáradékonnyá tesz, van, hogy 
végigalszom a napot és a határidős dolgaimat sem tudom intézni 
még online sem. Nehéz nekem ez, mert nem a holnap embere 
vagyok.

Ennek ellenére megszervezted és jelen is voltál idén márciusban 
az Ultrafutó Magyar Bajnokságon az Omszk-tó körül. 

A legjobban ultrafutásokat szeretek szervezni, hatalmas élmény 
volt ez a verseny is számomra, de nagyon elfáradtam. Ugyan nem 
tudtam körbefutni az Omszk-tavat, de ott tudtam lenni, ami nekem 
sokat jelentett, mert szeretek az ultrafutók között lenni. 

Úgy képzelem el az ultrafutást, mint egy módosult tudatállapotot. 
Miben más ez a közeg?

Amikor az ember 24 órát fut, akkor megszületik benne valami 
különleges alázat. Az ultrafutás szerintem olyan, mint betegen 
élni. Az ember alázatosabbá válik tőle az élet felé. Az ultrafutás 
megtanít arra, hogy mindent értékelni tudj; hogy tudsz járni, van 
lábad és végig tudsz csinálni egy napot fájdalom nélkül. Megtanít 
hálásak lenni mindenért. Ettől lesz más a tudatállapot. Aki ezt 
megéli, az nem fogja magát mások fölé helyezni, megbecsüli a 
száz métert is. A hosszútáv alatt rájössz, hogy a tested mennyi 
mindenre képes és ez csak a fejeden múlik. Az ultrafutás során 
az ember megismeri a határait, átmegy rajtuk és nem fogja azt 

mondani, hogy legyőzhetetlen. Megtanulod, hogy a határaid 
előtt le kell térdelni és meg kell járni mélységeket. Volt, olyan 
futásunk, amikor már hánytunk a fáradtságtól. Ez mindent más 
megvilágításba helyez. Ez történik most is bennem. Ebben az 
állapotban megint azt látom, hogy sokan vannak, akik nem tudják, 
hogy mit jelent az, hogy ki tudsz menni az autóig és ilyen állapotban 
meg tudsz szervezni egy országos futóversenyt. Sokkal nagyobb 
értéke volt az ottlétemnek így, mert nehezebb volt, mint lefutni. 

Tehát nem magabiztos leszel, hanem megnyitja a kaput egy 
másfajta bizalomnak?

A futás felkészített az egész betegségre. Nem tudok Istennel 
veszekedni azért, amiben vagyok. Annyit kapok, amennyit el tudok 
hordozni. Nem tudom felülbírálni, bár azt érzem néha, hogy Isten 
többet gondol rólam, mint amennyit én magamról (nevet). 

Ismert blogger vagy, az életed nyitod meg a világnak, de egy 
interjúban azt nyilatkoztad, hogy az élet számodra az a pár 
négyzetméter, ami otthon körülvesz. 

Legkevésbé sem szeretek emberek előtt szerepelni. Ez a bloggerség 
is onnan jött, hogy megkértek rá. Ez nekem nehéz feladat, de ha 
valakinek ezzel segíthetek, akkor csinálom, mert feladatom van az 
élettörténetemmel.  Nekem tényleg ez a pár négyzetméter az élet, 
ahol a családom van. Itt mindenki valamilyen szinten körülöttünk 
van, minden gyerekünknek van ebben az albérletben külön kis 
helye. Itt együtt lehetünk és ez a legnagyobb érték.

A könyvedben írtál a házatokról, amit gyakorlatilag ti építettetek 
fel évek alatt. Most mégis albérletben vagytok?

Azt a házat elvesztettük. Azért vagyok most ilyen beteg, ebbe 
betegedtem bele. Volt egy cégem két társammal, ami nagyon 
jövedelmező volt, de átvertek és megloptak minket. Az egész 
vállalkozásra a házunk volt a fedezet. Amikor kiderült, hogy mit 
tettek velünk, 24 óra alatt megőszült Attila, a férjem. A megoldást 
nem segítette a 2008-as gazdasági válság sem. 2012-ben négy 
gyerekkel az utcára kerültünk adósággal, ami most is nyomja a 
vállunkat. Ott álltunk átverve, elveszítve azt, amiért a saját kezünkkel 
évekig dolgoztunk. Próbáltam albérletet keresni, de négy gyerekkel 
és a kutyákkal ez nem volt egyszerű feladat. Ennek a háznak a 
tulajdonosa volt az egyetlen, aki nem tette rám a telefont, amikor 
elkezdtem mondani, hogy kik vagyunk. 2018-ban diagnosztizálták 
nálam a mellrákot.  Ez egy hosszú történet, amiről részletesen írok 
az új könyvben. 

INTERJÚ

A STARTVONAL A CÉL
INTERJÚ SALLAI ZSUZSÁVAL ÉLETRŐL, 
VESZTESÉGRŐL, FELZÁRKÓZÁSRÓL
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Sallai Zsuzsát egyre többen követik, inspirálódnak az írásaiból, 
várják a híreket az állapota felől.

Hogyan tudtátok/tudjátok feldolgozni ezt a veszteséget?

Miután lefoglalták és elvették a házat, a papírokat betettük a fiókba, 
azóta elő sem vettük őket. Nem beszéltünk róla, a veszteséget nem 
dolgoztuk fel, hanem csak eltettük magunkban jó mélyre, onnan 
mérgezett minket. Elkezdtünk mindent a mínuszból. Senki sem 
tudta, hogy az egyesületünk mögött nincs tőke. 2019-ben jutottunk 
el oda, hogy 5 év munkája meghozta a gyümölcsét: akkorává nőtte 
ki magát minden versenyünk, hogy fogadtak a szponzorjelöltek. A 
COVID azon ban közbeszólt, 6 nappal az Omszki előtt lemondták a 
ver senyt. Minden idők legnagyobb 100-as magyar bajnoksága lett  
volna, 10 országból jöttek volna emberek. Az összes pénzt 
elbuk tuk. 2004 óta készültünk egy spa nyol zarándokútra, 
amire az újabb pofon után még nagyobb vágyat éreztünk, de a 
pandémia és az állapotom ezt nem tette lehetővé. Kitaláltuk, 
hogy július végén itt Magyarországon zarándokoljuk vég ig a 2  
Camino utat. Egyben sétáltuk le a 424 km-t 13 nap alatt úgy, 
hogy nem találkoztunk senkivel. Ott voltunk 34 éves há za-
sokként és alig tudtunk a gyerekek és a rohanó életünk miatt  
kibeszélni a fájdalmainkat. Ott kezdtük elővenni a fiókból a 
történteket, amikért magamat hibáztattam. Rengeteget sírtunk 
és nevettünk. Feloldozást kaptam 10 év gyötrelem után. Akkora 
tehertől szabadultam meg, hogy megsejtettem; a sok éves elfojtás 
nem múlik el nyomtalanul.

Rengeteg nehézséget kibírt már a házasságotok.

A kapcsolatunk elején mondtam a férjemnek, hogy nem fogok 
kelleni neked: túl nagy falat, sok nehézség, kevés öröm. Kibírtuk 
azt is, hogy otthagyott minket az építési vállalkozó és sátorból a 
két kezünkkel, pénz és segítség nélkül építettük fel az otthonunkat. 
Atti végigcsinált velem 6 újraélesztést, egyik fiunkat is majdnem 
elvesztettük egy balesetben. Minket még jobban összekovácsoltak 
a nehéz helyzetek.  

A gyerekeitek hogyan viselik a történteket?

Azt gondolom, hogy közelebb kerültek egymáshoz a nehézségek 
miatt és kifejezetten életrevalóvá tették őket a körülöttünk zajló 
problémák. Megoldásorientálttá váltak és nem ijednek meg a 
kihívásoktól. Erre neveltük őket. Nagyon nyitottak vagyunk a 
gyerekeink felé, nyitott könyvek vagyunk számukra, tálcán kínáljuk 
a tapasztalatainkat, nem hagytuk ki őket semmiből. Ha rossz 
volt, rossz volt együtt, ha jó volt, jó volt együtt. Nem tabusítottunk 
semmit, sem a veszteségeinket, sem a félelmeinket. 

Mik a félelmeid?

A könyvem mottója, hogy a legnagyobb félelmeid mögött vannak 
az igazi csodák az életedben. Az egyik barátnőm pont azt mondta, 
hogy meg kéne tanulnom már végre félni valamitől (nevet). A 
szívműtétemnél valószínűleg annyira féltem, hogy úgy tudtam 
csak megbirkózni az érzéssel, hogy elzártam magamtól. Ha 
nagyon keresem magamban, akkor talán attól félek, hogy mi lesz a 
családommal nélkülem. Nem azért, mert tehetetlennek gondolom 
őket, csak tudom, hogy milyen meghatározó vagyok az életükben.

Van bakancslistád?

A spanyol zarándokút mindenképpen a bakancslistámon van, de 
Nepálba is szívesen eljutnék. A gyerekeim esküvőjét szeretném 
megélni. Kitűztünk 516 randit a férjemmel, amiből még van 
513, de mi mindig csak a következőt nézzük, annak örülünk. 
Még mindig vágyakozom egy saját otthonra, pedig ennek már 
annyira nincs is jelentősége, mégis nyugodtabb lennék. Hosszú 
parasztházban nőttem fel, amit 78-ban elvett a tanács, a benne 
lakókat, a családomat. A szívemmel 80-ban lettem rosszul. Akkor 
is nehezen éltem meg, hogy kiszakítottak a környezetemből. Egy 
család, egy közösség a pár négyzetméter, ezt jelenti nekem a 
saját otthon. Egész életemben úgy álltam a startmezőben, hogy 
mindenki más a startvonalnál én meg 2 km-el hátrébb. Nem 
akarok mást, csak onnan indulni végre, mint a többiek. 2019-ben 
vonalra kerültem újra, most sem adom fel, ha kell még kétszer, ha 
kell, még százszor felzárkózom.

Hogyan alakulnak a következő hónapok a tervek szerint?

Nyár vége felé lesz egy CT vizsgálat, amikor ellenőrzik, hogyan hatott 
a kemoterápiás tabletta. Addig is a PFB – SkanzenFutás Családi 
Futófesztiválra koncentrálok, utána az idén már nem szervezünk 
futórendezvényt. Be szeretném fejezni a könyvemet. Eredetileg 
a SkanzenFutásra terveztük kiadni, de a késés miatt bele tudnak 
kerülni azok a bennem zajló folyamatok, amik során rengeteg 
felismerésre jutottam magammal és az élettel kapcsolatban. 
Szeretném, ha segítene azoknak, akik hasonló helyzetbe kerülnek; 
tudják, hogy merre induljanak és mit keressenek önmagukban.

Gulyás Rita

Sallai Zsuzsát a következő számlaszámon 
keresztül tudják támogatni:

Sallai Dorottya Anna 11600006-00000000-73719553
Közleménybe: Adomány



24 BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

Bencsik Béla Mihály né, Vera néni Gádoroson született, ahonnan Budapestre került. Bu da -
ka lászon a Napvirág Idősek Otthonában él. Dr. Göbl Richárd pol gármester Orbán Vik tor mi-
niszterelnök kö  szöntő oklevele mellett egy csokor virággal ked veskedett neki.

A jubileumi köszöntés alkalmával Magyarország a 90., a 95., a 100., a 105., a 110.  
és a 115. életévüket betöltött, Magyarországon élő időseket köszönti. A köszöntéssel 
kapcsolatban a Nyug díjfolyósító felveszi az érintettel vagy családjával a kapcsolatot és 
amennyiben az szépkorú igényli a köszöntést, úgy az idős állampolgár díszoklevelet vehet 
át és a Nyugdíjfolyósító jubileumi juttatásban részesíti. A Covid miatt az utóbbi időben a 
jubileumi köszöntések elmaradtak.

95. születésnapján Vera nénit köszöntötte dr. Göbl Richárd polgármester

Második alkalommal rendezte meg a Német Önkormányzat és az 
Alpenrose tánccsoport a Pünkösdi Zenés Beszélgetés délutánt 
a Schmidt-ház udvarán, melyre idén is nagyon sokan voltak 
kíváncsiak. Ez a zenés délután a budakalászi lakosok számára 
lehetőség arra, hogy egy kicsit közelebbről megismerjék az itt élő 
svábokat, szokásaikat, hagyományaikat.

A program közös főzéssel, ebéddel kezdődött, ami után, a szi-
getcsépi Überraschung és az Alpenrose táncegyüttes mutatott 
be német táncokat, majd a táncosok a rendezvényre látogatókkal 
közösen perdültek táncra. Kicsik és nagyok együtt tanulhatták a 
tánclépéseket.

A táncbemutatók szünetében a Kamp Kapelle zenekar játszott, 
valamint Dósa Attila harmonikajátékát hallgathatták a vendégek.

Nagyon örültünk, hogy ilyen sokan megtiszteltek bennünket és 
eljöttek erre a kellemes hangulatú kerti beszélgetésre. 

Bízunk benne, hogy a jövőben is örömmel fogadják a prog ram-
jainkat, melyekről bővebb tájékoztatás a Facebookon, @buda kala-
szinemet oldalon találhatnak.

A Pünkösdi Zenés Beszélgetés programunk Magyarország 
Kormányának támogatásával valósult meg.

Német Nemzetiségi Önkormányzat

Páratlan zenei élményben le-
he tett része azoknak, akik 
2022. június 3-án részt vettek 
a Budakalászi templomban 
az esti szentmisén, melyet 
Kelemen László esperes, plé-
bániai kormányzó, német 
nyelven kezdett el. A misén a 

Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Vegyeskórus és a Werischwarer 
Streichkapelle szolgált.

A mise után, a hívek közösen sétáltak át a budakalászi sváb közös-
séggel a Schmidt-házba, ahol a Német Önkormányzat finom fala-
tokkal készült, mely mellett baráti beszélgetésre nyílt lehetőség.

Ezúton szeretnénk köszö-
netet mondani Laci atyá-
nak, hogy lehe tőséget 
adott a német-magyar 
nyelvű szentmisére, mely 
évti zedek óta nem volt 
Budakalászon. Köszönjük 
Sebestyén János kar-
nagy  nak, hogy a kórussal és a zenekarral elfogadták a meghí-
vá sun kat és fülnek - léleknek egyaránt felemelő élményben 
részesítették a budakalászi hívőket, valamint köszönjük a segítsé-
gét mindenkinek, aki az agapé lebonyolításában segített!

Lávinger Ildikó
Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász elnöke

Pünkösdi Zenés Beszélgetés 

Pünkösdi mise a Budakalászi templomban

NACHRICHTEN

2022.
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A tüdőszűrés ideje: 

2022. augusztus 11. 12. 15. 16. 17. 18.; 9:00-18:00 óra

Tüdőszűrés helye: 
Egészségház, 2011 Budakalász, Klisovác u. 6. 

A tüdőszűrés 14-18 éves kor között ingyenes. Orvosi beutaló,  
illetve szülői beleegyező nyilatkozat szükséges (forma nyom-
tat ványt az Egészségházban kérhetünk). Lelet kérése esetén 
felcímzett, felbélyegzett válaszborítékkal készüljünk.

A tüdőszűrés 18-40 éves kor között 1700 Ft. Lelet kérése esetén 
felcímzett, felbélyegzett válaszborítékot vigyünk magunkkal. Ha a 

szűrést a munkaadó utólag kifizeti a dolgozónak, abban 
az esetben lehetőség van számlát kérni, ami a lelet tel  
együtt érkezik a felcímzett, felbélyegzett válaszborí tékban.

40 év felett a tüdőszűrés évente egy alkalommal ingyenes, 
amennyi ben nem kérünk leletet. Lelet kérés esetén egy  
1700 Ft-os csekk befizetésre, valamint felcímzett, felbélyegzett 
válasz borí tékra lesz szükségünk.

A lelet kiadása kb. 5 hetet vesz igénybe!

Kérjük, a vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát, 
lakcímkártyáját és TAJ-kártyáját illetve, ha van előző évi tüdő szű-
rő igazolása, akkor azt is!

A vizsgálaton a szájmaszk használata kötelező!

IDÉN IS LESZ LAKOSSÁGI TÜDŐSZŰRÉS

2022-ben 16. alkalommal rendeznek Magyarország területén teljes körű  
népszámlálást. Ez egy olyan egyedülálló statisztikai adatfelvétel, amely 
egyidejűleg biztosítja a szükséges adatok teljességét és területi rész-
letezettségét. Az egyetlen olyan adatforrás, amely teljes körű képet nyújt 
a népesség és a lakásállomány jellemzőiről.
A népszámlálást megelőzően a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a 
népszámlálás részleteiről, a válaszadás módozatairól (pl. az online inter-
netes kitöltéshez szükséges egyedi azonosítóról) felkérő levelet fog kül-
de ni valamennyi magyarországi címre. A felkérő levél nevet nem, csak 
címet tartalmaz, ezért a pontos felkérés érdekében elengedhetetlen, hogy 
a levelek a megfelelő címekre érkezzenek.
A postai kézbesítés minél pontosabb teljesítése érdekében kérjük a 
lakos ságot, hogy a házszámokat, illetve többlakásos épületek esetében 
az ajtó számot is pontosan tüntessék fel az épületeken és postaládákon.
A népszámlálásra vonatkozó legfontosabb szabályokat, beleértve a gyűj - 
ten dő adatok körét, a 2022. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. tör vény  
(népszámlálási törvény) írja elő. A népszámlálási törvény szerinti adat-
szolgáltatás – az egészségügyi állapotra, a fogyatékosságra, a vallásra, az 
anyanyelvre és a nemzetiségre vonatkozó adatkörök kivételével – kötelező.
Az adatgyűjtés a modern kor igényeinek megfelelően interneten, a kér-
dőívek önálló kitöltésével, valamint elektronikus eszközöket használó 
számlálóbiztosok közreműködésével valósul meg, papír alapú kérdőívek 
nélkül.
Az adatgyűjtés az alábbiak szerint teljesíthető:
2022. október 1. és október 16. között: internetes önkitöltési időszak 
(az online kitöltött kérdőíveket az adatgyűjtő rendszer 2022. október 16. 
éjfélig fogadja el!)
2022. október 17. és november 20. között: számlálóbiztosok általi 
személyes adatgyűjtés (azon lakosok körében, akik nem töltötték ki az 
online kérdőívet)
2022. november 21. és november 28. között: pótösszeírás-polgármesteri 
hivatalban (azon kimaradt lakosok körében, akik az előző két lehetőség 
közül egyikkel sem éltek)
A népszámlálás során gyűjtött adatok kizárólag statisztikai célra hasz nál-
hatók fel. Azok összesített formában kerülnek nyilvánosságra, semmilyen 
módon nem összeköthetők a válaszadók személyével.

FELHÍVÁS 
a 2022. évi népszámlálásban közreműködő 
számlá ló b iztosok jelentkezésére

A népszámlálás terepen történő adatgyűjtését a számlálóbiztosok végzik. 
Számlálóbiztosnak az a nagykorú, cselekvőképes személy jelentkezhet, 
aki legalább középfokú végzettséggel, mobiltelefonnal és e-mail címmel, 
magabiztos számítógépes ismeretekkel (tablet, mobiltelefon kezelése), 
jó kapcsolatteremtő és kommunikációs készséggel, jó helyismerettel és 
tájékozódási készséggel, az otthoni felkészüléshez saját eszközzel és 
internet eléréssel rendelkezik.
FONTOSABB TUDNIVALÓK:
A számlálóbiztos áll közvetlen kapcsolatban az adatszolgáltatókkal, 
munkáját közvetlenül a felülvizsgáló irányítja, ellenőrzi.
Feladata a körzeteinek bejárása, a körzeteihez tartozó, az internetes ön ki-
töltési időszakban le nem zárt címek felkeresése, az interjúk és az adatfelvétel 
lebonyolítása, valamint a címek pontosítása, az esetleges új címek felvétele.
A számlálóbiztosnak a terepmunka során kb. 150-200 címen kell kér-
dő ívet elektronikus formában kitöltenie a KSH által biztosított, védett 
elektronikai eszköz (tablet) segítségével.
A számlálóbiztos vállalja a folyamatos munkavégzést, a jelentős fizikai 
és szellemi igénybevételt, valamint a számlálóbiztosi munka során kapott 
válaszok bizalmas kezelését!
A számlálóbiztosnak jelentkezők megbízásuk előtt, e-learning rendszer-
ben történő egyéni felkészülést követően vizsgát tesznek. A sikeres 
vizsga letétele után kerülhet sor a megbízási szerződés megkötésére!
A jelentkezésnél előny jelent: felsőfokú végzettség, továbbá, ha korábban 
részt vett népszámlálásban, mikrocenzusban, vagy más KSH-s lakossági 
adatfelvételben számlálóbiztosként.
Amennyiben Ön a fenti feltételeknek megfelel, és 2022. évi Népszámlálás 
lebonyolításában számlálóbiztosként közreműködne, kérem, hogy 
a le tölthető vagy az Ügyfélszolgálaton (2011 Budakalász, Petőfi tér 
1.) átvehető JELENTKEZÉSI LAPOT kitöltve, valamint az adatvédelmi 
tájékoztatót, és a személyes adatok kezeléséhez hozzájáruló nyilat ko-
zatot aláírva az info@budakalasz.hu elektronikus címre küldje meg, vagy 
személyesen adja le az Ügyfélszolgálaton.
A 2022. évi népszámlálással kapcsolatban részletes tájékoztatást a KSH  
a www.nepszamlalas2022.hu, valamint a https://www.ksh.hu/szam la-
lobiztostoborzas oldalakon tett közzé.
Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 8.

dr. Deák Ferenc
jegyző

Helyi népszámlálási felelős

2022. október 1. és 2022. november 28. között
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HITÉLET

Kelemen László atya, Budakalász plébánosa augusz-
tusban átadja a hivatalát, Budapestre szólította a 
szolgálat. Laci atyát az elmúlt öt évről, a változásról és 
a jövőről kérdeztük. 

Milyen benyomásaid voltak a budakalásziakról az elmúlt 5 év ben?

Azt tapasztaltam meg az elmúlt öt évben, hogy Budakalász egy 
élő, erős és összetartó közösség. Mindenhol vannak nehézségek 
meg problémák, itt is voltak helyzetek, nehézségek, de mindezek 
ellenére azt gondolom, hogy Budakalászon jól mennek a dolgok és 
Budakalász közössége büszke lehet magára.

Milyen változásokon ment át a közösség az elmúlt öt évben?

Az elmúlt öt évben a Covid nagyon intenzíven jelen volt, ami 
lecsökkentette a lehetőségeket, gyengítette a kapcsolatokat, 
átírta a csoport gondolkodását és működését. Az elmúlt két és 
fél évben a Covid miatt minden program kicsit átszerveződött, 
le lett egyszerűsítve és könnyítve. Igyekeztem feltérképezni 
a lehetőségeket, egyeztetni a közösségekkel, de ez nagyon 
megnehezítette ennek az öt évnek a tervezését. A Covid 
mindenki életébe váratlanul jött és felborította a dolgokat. Amikor 
készültünk az Eucharisztikus Kongresszusra, mint plébánia, az 
egy több éves folyamat volt, ami nagyon megújította az Isten 
utáni vágyódásunkat, a lelki életet, a közös imádságokon való 
részvételünket. A felkészülés időszaka alatt több szentségimádás 
volt és több lelkiségi program, ami a tavaly őszi Szentlélek 
szemináriumban csúcsosodott ki, amikor feldolgoztuk a 
Kongresszus eseményeit. 2021. egy nagyon szép év volt a 
plébániánk életében kezdve onnan, hogy fogadtuk a missziós 
keresztet a Szentlélek szeminárium végéig. Ez mindenképpen 
egy jó irány volt és sokakban változást indított el, például 
imacsoportok alakultak. Mindemellett más közösségi szinten is 
voltak fejlődések: a családos csoportok elkezdtek még inkább 
dolgozni, közösen, összefogva gondolkodni. A telepi plébániának 
családos tábora volt, ami szintén megerősítette a csoportokat, 
valamint elkészült ott egy új közösségi ház, ami segíti ezeket a 
családos programokat.

Te hogyan láttad magad az itt töltött szolgálatod alatt?

Ha magamat nézem, akkor nagyon munkás, szorgalmas évek 
voltak ezek. Biztos, hogy az időt jobban be lehetett volna osztani, 
több idő mehetett volna a kapcsolatokra, a személyekkel való 
találkozásokra, de sajnos a hivatali ügyek, mint a papírmunka, a 
szervezések és az egyeztetések nagyon sok időt elvettek. Ezen az 
új helyen igyekszem majd változtatni. 

Említetted az új helyed. Mesélnél kicsit arról, hogy hová mész?

A Lágymányosi Szent Adalbert Plébániára fogok menni, de még én 
sem ismerem annyira az új helyem. A cserkészekkel már felvettem 
a kapcsolatot, lementem a cserkésztáborba is egy pár napra. Jó 
volt látni a kis csapatukat, a lelkesedésüket. A hívekkel még nem 
igazán találkoztam, az atyával, akitől átveszem majd a hivatalt már 

többször leültünk be - 
szélgetni. Maga a plé-
bánia szép, új, soká-  
ig csak egy miséző-
hely volt egy ház  alag - 
sorában, a közös ség építette fel a templomot. Az egy Budapes-
ti belvárosi hely, ahonnan az agglomeráció igencsak elvonta a  
családokat, így nem a családos réteg az erőssége annak a terü-
letnek. 

Ez nagy váltás lesz akkor több szempontból is.

Ez nagy váltás lesz. A változás soha nem egyszerű. Próbálom 
keresni a pozitívumokat, hogy mitől is jó egy ilyen változás; 
kevesebbet kell utazni, magam is budapesti vagyok, sok 
kötődésem van a fővároshoz, minden újban van valami kihívás, 
lehetőség. Természetesen sok minden hiányzik majd, ami nehéz, 
de ez benne van a hivatásomban. Lelkileg megviseli az embert, 
hogy ami kialakult, amiről azt érezte, hogy stabil, azok változnak. 
Próbálom lezárni a folyamatokat és nyitott szívvel érkezni. Bízom 
az emberek segítségében, próbálok nem a nehézségekre gondolni, 
hanem a technikai dolgokra koncentrálni.

Budakalásziakkal marad kapcsolatod?

A közösségekkel és a plébániával nem. Az a rendje egy ilyen 
áthelyezésnek, hogy le kell zárni a dolgokat magunk mögött. 
Személyekkel, családokkal fog maradni kapcsolat, hiszen ezek a 
személyi kötődések mindenkinek a javát szolgálják. 

Mit üzensz Budakalásznak?

Budakalász jó hely, jó, közösség, csak így tovább! Hajrá, előre!

Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: „Én vagyok a világ 
világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé 
lesz az élet világossága. A farizeusok ekkor ezt mondták neki: 
„Te önmagadról teszel bizonyságot: a te bizonyságtételed nem 
igaz.” Jézus így válaszolt nekik: „Még ha én önmagamról teszek 
is bizonyságot, akkor is igaz a bizonyságtételem, mert tudom, 
honnan jöttem, és hová megyek, ti azonban nem tudjátok, honnan 
jövök, vagy hová megyek. Ti test szerint ítéltek. Én nem ítélkezem 
senki felett. De még ha ítélkezem is, igaz az én ítéletem, mert nem 
egyedül vagyok, hanem én és az Atya, aki elküldött engem. (János 
evangéliuma 8: 12-16)

Kelemen László atya utolsó miséi július 31-én:

8 órakor a Szent Kereszt Felmagasztalása Templomban
10 órakor a Szent István Templomban
11 órakor búcsúztató szeretetvendégség a Budai úti plébánia 
kertjében

Gulyás Rita

KÖSZÖNJÜK AZ ELMÚLT ÖT ÉVET!
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Hogyan neveljünk a gyerekeinket? 
A nevelés szóban benne van a „növel” ige. A fogalom erede ti leg  
azt jelentette – és ma is ezt jelenti –, hogy segítek a gyer mekem-
nek abban, hogy növekedni tudjon, ügyesedjen a felnőtt lét elsajá-
tításában. 

Ó, itt máris megjelennek a kérdőjelek. Hát muszáj az ártatlan 
gyermeket szembesíteni a felnőttek kíméletet nem ismerő társa-
dalmával? 

Kíméletlen leszek: muszáj. A „felnőtt” szóban is ott van a növe kedés, 
de ott már le van zárva a növés: már felnőtt, már elérte a komoly 
vilá got. Akkor is felnő, ha nem segítem a felnövekedésében, akkor 
is felnő, ha próbáljuk ezt a kérdést elhalasztani. Ha megpróbáljuk 
megkímélni ezektől, akkor is szembesülni fog minden olyan kér-
déssel, ami nekünk felnőttként most fájdalmat okoz. Nem tudod 
megspórolni az emberi sorsot. „Éltem – s ebbe más is belehalt már” 
– zárja le „Kész a leltár” c. versét József Attila. 

Na jó, akkor muszáj nevelni. De hogyan? Ehhez egy jól sikerült 
székelyföldi mondatot idézek. Erdély közéletének nagy kérdése, 

hogy mit csináljanak a sok medvével, akik bejárnak a falvakba, 
városokba. A turisták persze kiváncsiak a medvére, és etetik őket 
az autóikból. Csákány László, a sepsiszentgyörgyi Szemerja és 
Görgő Egyesített Közbirtokosság elnöke szerint „meg kellene 
érteni, hogy ne etessük kürtőskaláccsal a medvéket, mert nem a 
medve kell tudatos legyen”. 

Talán a gyerekekre is át lehet vinni az igazságot. A gyermek egy 
pillanat alatt átlátja, hogy neki mi jó és mi nem jó. Nem esik neki jól, 
ha nem teljesítjük azonnal minden kívánságát. De ő nem tudja, mitől 
növekedhet, mi meg igen. A gyermek nem nőtt fel még, mi meg igen.

Mondjuk: régebben egy jó kis közös túránk végén nagyot lako máztunk 
egy gyorsétteremben. A következő kiránduláson is ezt kéri: de nem 
lehet mindig ez a túra vége, nem jár ez automatikusan. Legközelebb 
feltétel is lehet belőle: ő csak akkor jön, ha lesz hamburger a végén. 
De a kirándulás nem a hamburgertől lesz kirándulás. És egyébként is, 
most kirándulás lesz, mert így határoztunk.

Nem lehet, hogy mindenben a kedvét keressük. Ennyi az egész 
bölcsesség. A nevelés növelés. 

Bereczky Örs református lelkész, 
Budakalászi Református Gyülekezet

A nyár eleme az utazás, mikor felkerekedünk, társakra találunk 
és felfedezünk. Megcsodáljunk hazánk vagy a világ szép helyeit, 
megismerjük az ott élőket, miközben kikapcsolódunk, pihenünk.
Az utazást megelőzi egy álom és egy terv, kíséri egy különleges, 
izgatott érzés, lezárja egy boldog emlék.
Nekem augusztustól véget ér egy utazás, ami ide, Budakalászra 
szólt, mivel Bíboros Főpásztorunk Budapesten a Lágymányosi Szt. 
Adalbert Plébánia kormányzását bízta rám.
Hálával tekintek az elmúlt 5 évre, megköszönöm a közös álmokat, 
amik megvalósulhattak, köszönetet mondok mindazoknak, akik 
bármilyen módon megajándékoztak a velük való találkozással.
Szép emlékekkel zárom az utamat. Biztos vagyok benne, hogy ahány  - 

szor Kalász nevét fogom hallani, vagy messziről a templom tornyát 
fogom megpillantani, szeretettel fogok gondolni mindazokra, akiktől 
most búcsúznom kell.
Egy utazásnak mindig van olyan történése, amit nem úgy ter vez-
tünk, mint ahogy megvalósult. Fáradtság, más elképzelés, vagy ki 
tudja, hogy miért. Ezúton is bocsánatot kérek mindazoktól, kiket 
megbántottam az elmúlt évek alatt.
Isten áldását kérve a városra, lakóira, kívánom, hogy minden talál-
kozásnál a jóra tudjatok fókuszálni és összefogva tudjátok a cím 
dalának sorát folytatni: „Egy boldogabb világról álmodunk.”

Kelemen László esperes, plébániai kormányzó
Budakalászi Római Katolikus Egyházközség

Az evangélikus plántálás Budakalász után most Pomázon, a refor-
mátus templomban tart zenés áhítatott 2022.09.11-én este 6 órai 
kezdettel. Az ünnepségen igét hirdet Gáncs Péter ny. ev. püspök, 
misszió bizottsági elnök. A hangverseny igyekszik feleleveníteni és 
ízelítőt adni a XX. század elejei ébredési mozgalmak muzsikájából. 
Ennek a műfajnak kitűnő hangszere a Hammond orgona, mely a 
század közepén a jazzt is meghódította.

Az evangélikusok úttörő szerepet töltöttek be a mai keresztyén 
könnyűzene területén is. E sorok írója 1965-ben hívta össze gitáros 
csapatát Hermons néven. Az elnevezés az Izraelben található Her-
mon hegység nevéből fakad. Az a megtiszteltetés érte ezt a még 
ma is muzsikáló (57 éves!) zenekart, hogy a Puskás Arénában 
rendezendő Ez az a nap koncerten fellépjenek két dalukkal.

Az az érdekessége ennek az országos zenei rendezvénynek, hogy  
ez maga is összefüggésbe hozható az evangélikus egyházzal, hi - 
szen bár kezdetleges és kicsiny formában, de az Ősagárdi Evangé-

likus Gyülekezetben szervezte meg a Hermons az első ökumenikus 
könnyű zenei fesztivált (ŐSÖK) 1987-ben, melyen az ország külön bö-
ző felekezeteiből érkeztek muzsikusok, zenészek énekesek.

A Puskás Arénába 2022. július 23-ára szervezett koncertre az 
alábbi weboldalon több információt kaphatunk, sőt a jegyek is 
itt ren del hetők még (bár már közel van a teltházhoz a helyzet):  
www.ezazanap.hu

Elárulom, hogy a részvevők mindnyájan kapnak egy-egy Jézus Bibliát 
ajándékba, melynek érdekessége, hogy egy QR kódos felületein egy-
egy dicsőítő ének jelenik meg.

Itt a nyár. Sokan nyaralnak, de plántáló istentiszteleteinket folya-
matosan megtartjuk. Tehát Budakalászon a hó első vasárnapján 
8:30-tól a református gyülekezeti teremben (Kereszt utca 7.) és 
Pomázon minden hónap 3. vasárnapján 8:30-tól a református 
gyülekezeti teremben (Hősök tere 1.sz.).

Isten óvja a pihenőket és a dolgozókat! Erős vár a mi Istenünk!

Győri János Sámuel, evangélikus lelkész*vdm

NEVELÉS = NÖVELÉS

„UTAZUNK, ÉRKEZÜNK, TALÁLKOZUNK ÉS BÚCSÚZUNK...”

FOLYÓVÍZ MELLÉ ÜLTETETT FA
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Június második hétvégéjén 26. alkalommal rendez
ték meg a Kalászi Vigasság néptánc etno és világ
zene fesztivált a Kós Károly Művelődési Ház udvarán, 
a gasztronómia szerelmesei pedig finomabbnál fino
mabb, friss ételeket kóstolgathattak a 8. Pilisi Kóstolón.

Három napon át megtelt a Faluház kikapcsolódni vágyó felnőttek-
kel és gyerekekkel egyaránt. Mindenki találhatott magának elfog-
laltságot; a gyerekek felfedezhették a Kackiás Vándorjátszóteret, 
készíthettek virágkoszorút, varrogathattak, táncikálhattak egy ha-
talmas kürtőskaláccsal vagy egy zacskó pattogatott kukoricával a 
kezükben, a felnőttek pedig élvezhették a színvonalas koncerteket, 
valamint a Grill Terasz és Fröccsház csábító kínálatát.

A szombati napon a főszerep a Lenvirág táncegyüt-
tesé volt. Az 50 éves néptáncegyüttes gálaműsora, 
amelyen minden táncos ko rosztály megmutat-
hatta tudását, teljesen lenyűgözte a jelenlevőket. 
A Kalászi Vígasság magas színvonalú koncertezői 
között volt Kiss Tibor az Aranyakkorddal, a Góbé 
zenekar, a Kaláka Együttes és a Bohemian Betyars.

A Pilisi Kóstoló kedvence idén a Lenvirágosok  
„legényfogó lepénye” lett, így 23 csapat közül a 
helyi táncegyüttes vitte el a főzőverseny fődíját. A résztve-
vők összesen 30 féle fogással készültek a nap folyamán. 
Levesek, egytálételek és desszertek egyaránt terítékre 
kerültek. A magyar ízek szerelmesei számára harcsával 
töltött káposztát, birka- és zúzapörköltet, valamint sze-
gedi halászlevet ajánlottak a szervezők. A nemzetközi 
konyhát szerb gulyással, orosz borscslevessel, olaszos 
lecsóval és chili con carne-val idézték meg. A különleges 
ízeket és illatokat vidám hangulat kísérte zenés táncos 
mulatsággal.

Köszönjük minden szervezőnek a felejthetetlen hétvégét!

ZENEI FESZTIVÁL ÉS GASZTRO-
VERSENY A FALUHÁZBAN

KALÁSZI VÍGASSÁG
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KERTÉSZ-KARBANTARTÓT keresnek a Budai úti bölcsődébe. 

A Budakalászi Bölcsőde Budai úti intézménye keresi a ház gon-
dos kertészét, karbantartóját, aki rendben tartja a bölcsődés 
gyermekek ellátását szolgáló épületet és az udvart.

A foglakoztatást közalkalmazotti jogviszonyban, részmunkaidő-
ben (napi 4 óra) biztosítjuk, munkába állás kölcsönös szándék és 
megegyezés alapján minél hamarabb megtörténhet. További rész-
letekről az intézményvezetőnél lehet érdeklődni, illetve önéletrajz, 
végzettség és erkölcsi bizonyítvány megküldésével lehet jelentkezni.
Villám Zsuzsanna, intézményvezető | Tel.: +36 70 333 6041
2011 Budakalász, Budai út 10. | email: bolcsode@budakalasz.hu

Budakalász Város Önkormányzata pályázatot hirdet KONYHAI 
DOLGOZÓ munkakör betöltésére 4 órás munkaidőben a Szen-
tistvántelepi Általános Iskolába.

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege: 4 órás munkaidő (11-15 óráig)

A munkavégzés helye: Szentistvántelepi Általános Iskola  
(konyha és ebédlő) 2011 Budakalász, Martinovics u.9.. 

Munkakör betölthető:  A munkakör elbírálás után azonnal betölthető.  

Pályázat benyújtási határideje: 2022. augusztus 31.

Elbírálás: 2022.09.15

További részletek: www.budakalasz.hu/varosunk/allas

ÁLLÁSHIRDETÉSEK
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MEGSZÜLETTEK AZ IDEI SPORTPÁLYÁZATOK EREDMÉNYEI
Budakalász Város Önkormányzatának Társadalmi Szolidaritás 
és Humán Ügyek Bizottsága döntött az idei sportpályázatokról. 
A város az idén is öt kategóriában várta a kérelmeket. Ebben az 
évben 15 millió forint áll rendelkezésre a gyermekek, a sportolni 
vágyó fiatalok, a felnőttek és az élsportolók támogatására. 
A 2022. évi költségvetésben az Önkormányzat 15 millió forint össze-
get biztosított sporttámogatásra. A megadott határidőig 18 pályázat 
érkezett be, és összesen több mint 29 millió forintot igényeltek az ok-
tatási intézmények, az egyesületek és a tehetséges egyéni sportolók. 
A beérkezett anyagokat a Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek 
Bizottságán belül létrehozott munkacsoport bírálta el, majd elkészí-
tette a támogatási döntésekre vonatkozó javaslatát. 
„Nagy örömünkre olyan egyesületek is pá
lyáztak, amelyek korábban nem. Ennek is kö
szönhető, hogy a rendelkezésre álló összeg 
kétszeresére lett volna igény – nyilatkozta a 
döntés hátteréről Rácz Miklós önkormány-
zati képviselő, a munkacsoport vezetője. 
– Nagyon sok jó, gondosan előkészített és 
sikeres pályázatot kaptunk, és bízunk benne, 
hogy ebben az évben is jó helyre kerül minden forint.”
A város az idén is öt kategóriában várta a pályázati anyagokat. Az óvo-
dai testnevelés és játékos sportfoglalkozások szervezett formáinak, 
programjainak támogatása kategóriában a Telepi Óvodásokért Alapít-

vány 500.000 forint támogatásban részesül. Az iskolai tanórán kívüli 
testnevelés és szabadidősport szervezett formáinak, programjainak 
támogatása az egészséges életmód kialakításáért, az egészség meg-
őrzéséért és az ifjúság életesélyeinek javításáért kategóriában a Szen-
tistvántelepi Iskola DSE 499.860, a Kalász Suli Diáksport Egyesület és a 
Kalászi Suliért Alapítvány 500-500 ezer forintot kap.
A város a sportegyesületek működését is segíti, a sportolni vágyók 
– különös tekintettel az utánpótlás-korúak – rendszeres sport-
tevékenységének támogatása és a tevékenységi feltételek javí-
tása érdekében a Budakalászi Munkás Sportegyesület 2.520.000, 
a Budakalászi SC 1.400.000, a Budakalászi Férfi Kézilabda Klub 
2.100.000, a VIDRA SE 2.520.000, a Csillaghegyi Mozgás és Sza-
badidő SE 1.260.000, a BÉKÉS HARCOS Sportegyesület 900.140, a 
Globe Sport Közhasznú Sportegyesület pedig 900.000 forint támo-
gatásban részesül.  
A település élsportolói közül, sporttevékenységük támogatására és 
a tevékenységi feltételek javítására Borsodi Orsolya íjász, Rugon-
falvi-Kiss Janka és Baráth Benjamin kajakozó, Szathmári Rebeka 
szinkronúszó, valamint Kókai Csilla és Káli András vívó egyaránt 
150-150 ezer forintot kap.
Budakalász területén, a helyi lakosok számára ingyenes szabadidős 
sportrendezvények megszervezésének támogatása kategóriában 
Taylor John Mark 500.000 forint támogatásban részesül, aki egy 
disc golf bemutató rendezvényt szervez majd a városban. 

A korábbi nagy sikert követően a világ egyik legnagyobb sport-
rendezvénye, a FINA Világbajnokság 2022-ben visszatért 
Magyarországra, a nyíltvízi úszóversenyeket pedig Budapest 
tengerpartján, a fantasztikus hangulatú Lupán rendezték meg 
június utolsó napjaiban. 
„A Lupa kristálytiszta vize 
már tavaly májusban is 
gyorsan elnyerte a teljes 
európai élvonal tetszését, 
bár a néhány hidegebb 
áprilisi hét miatti víz hő-
fok, illetve a pandémia 
miatt még teljesen zárt - 

körben tartott versenyek hűvösebb hangulatban teltek. Úgyhogy 
már csak ezért is vártuk nagyon, milyen pezsgő-vibráló atmosz-
férája lesz a vb-napoknak a klasszikus nyárban, immár hatalmas 
közönség előtt” – mondják a FINA szervezői.
Maga a verseny magyar éremmel kezdődött és magyar érem mel  
fejeződött be. A vasárnapi nyitó napon a magyar váltó könyvelhe-
tett el emlékezetes második helyezést: a Rohács Réka, Olasz Anna, 
Betlehem Dávid, Rasovszky Kristóf összeállítású váltó 1 óra 4 perc 
43 másodperces időeredménnyel végzett a második helyen a 
németek mögött, az olaszokat célfotóval megelőzve. A csütörtöki 
záró programban három sportolónk szállt vízbe a 25 kilométeres 
távon. A férfiak versenyében Gálicz Péter bravúros úszással, nagy 
meglepetésre bronzérmet szerzett.

VILÁGBAJNOKSÁGOT RENDEZTEK A LUPA-TAVON 

Budakalászi aranyérmesek az U16-os strandkézilabda Európa-bajnokságon!
Taroltak a magyarok a csehországi U16-os Európa-bajnokságon: a 
fiúk és a lányok is veretlenül végeztek az első helyen. A fiúcsapat az 
egyenes kieséses szakaszban, az ukránok elleni negyeddöntőben 
döntő szettre kényszerült, de utána a németeket és a spanyolokat 
is két játszmában múlta felül. A fináléban 18:15, illetve 15:14 volt a 
két szett eredménye.  A győztes csapat tagja volt a budakalásziak 
két fiatal játékosa, Hajdu Balázs és Knob Samu.

Nem csak a jövő reménysé-
gei remekeltek: Hajdu Tamás 
a felnőtt válogatott edzője-
ként, Priczel Bence pedig az 
együttes játékosaként volt 
részese az Európa-bajnoki 
selejtezőn megszerzett ezüs-
téremnek.

SPORT
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Újrapapír

Tombol a nyári szünet, az intézmények is felkészülnek 
a következő tanévre. A szülők ekkorra tartogatják a sza
badságuk javát, ilyenkor van lehetőségük arra, hogy utol
érjék magukat, hiszen senkit sem zavar, ha a gyerekek 
még ebéd után is pizsamában szaladgálnak a lakásban. 
Minden adott ahhoz, hogy teljesen kiszakadjunk a hét
köznapokból, magunk mögött hagyjuk a feladatokat és 
belevessük magunkat a nagy közös kalandba.

A hely kiválasztása
A tavaszi bágyadtság leküzdésére a legalkalmasabb időtöl-
tés a nyáriszünet tervezgetése, ez amolyan pislákoló fény az 
alagút végén a munkahelyi teendők, határidők tengerében 
és a tanév végi hajrá előtt. Azonban gyerekekkel a megfelelő 
úticél és a szállás kiválasztása nem egyszerű feladat. Fontos 
szempont, hogy legyen egy jól elszeparált, külön helyünk, ahol 
nem zavarunk másokat, mert biztosan a mi gyerekeink a leghan-
gosabbak. Nem szeretnénk továbbá magyarázkodni a rosszalló 
tekintetű szobaszomszédoknak, hogy 
kizárólag a környezetváltozás 
az oka annak, hogy szem-
telenek és szófogadat-
lanok a csemetéink. A 
nyaraló legyen tiszta, 
a berendezés legyen 
ízléses, de törésbiztos, 
bírják a gázcsövek a má-
szókázást és az ablakok 
a nekik repülő labdákat, homokozó-
szetteket. Lehetőleg legyenek nagyok a terek és a bútorok szélei 
lekerekítettek, hogy ne büntessen meg minket első nap a rendőr 
gyorshajtásért, amint a sürgősségire hajtunk a vérző fejű gyerekkel 
(akinek persze előre megmondtuk, hogy ez lesz ha a szálláson ro-
hangál alvás előtt). Miután kiválasztottuk és lefoglaltuk a megfelelő 
helyet, fellélegezhetünk egészen az indulás előtti hétig.

Indulás előtt
Amikor közeledik az utazás, hirtelen újra ránktörnek azok az érzések, 
amik szaporábbá teszik a pulzusunkat. Realizáljuk, hogy az autón-
kat még át kéne nézetni, nehogy cserben hagyjon minket, eszünkbe 
jut az a sok minden, amire szükségünk lesz az úton, de azt sem 
tudjuk, hol szerezhetjük be azokat. Elkezdünk fejvesztve listát írni és 
nekilátni a vásárlásnak, miközben végig tombol bennünk az aggo-
dalom, hogy mit fogunk elfelejteni, amire pont a legnagyobb szük-
ség lenne. Csomagolás közben rájövünk: ahogy nő a család, több 

bőrönd kell. Befogjuk az IKEA-s és DM-es szatyrainkat és 
miután az ötödiket is teletömtük, elégedetten megkérjük 
a családfőt, hogy pakolja be a csomagokat kocsiba. Az 
elégedettség azonban nem tart sokáig, mert a többedik 

forduló után kiderül, hogy három nagy pakk sehogy sem fér be és 
elkezdődik a családi perpatvar azon, mit kell és mit felesleges el-
vinni a nyaralásra? Miután mindenki jobb belátásra tért, elkezdjük 
kipakolni a polár felsőket, a vékony kabátokat és a gumicsizmákat, 
amiket arra az eshetőségre készítettünk be, ha a klímaválság miatt 
valami szélsőséges időjárás orvul megtámadná az üdülőhelyet. A 
háromfajta kullancs elleni szerből kiveszünk kettőt, megválunk az 

orrszívó porszívótól, aminek közelsége a téli időszakban 
elszenvedett traumáinkból fakadó szorongásainkat ol-

dotta volna. Másnap reggel ugyan két órával később, 
mint terveztünk, de végre elindulunk.

Az úton
Az út első felében negyed óránként meg 
kell állni valamiért, hiszen mindig valakinek 
mosdóra kell mennie, enni, inni kell, hogy fenn-

tartsuk a családi békét. A felnőtteknek be kell 
szereznie az éltető kávét a benzinkúton és be kell 

számítani az autó takarítását is, mert természete-
sen valami elkenődik és/vagy kiömlik a kárpiton. 
Biztosan megállunk egy gyógyszertárnál és egy 
bevásárlóközpontnál, mert a kávénak köszönhe-

tően eszünkbe jut, hogy mit felejtettünk el, 
majd amikor a hátsó ülésen abbamarad a 
csicsergés és beáll az ütemes szuszogás, 
akkor félreállunk, elmajszolunk egy-egy 
szendvicset és megöleljük egymást büsz-
kén, hiszen már majdnem megcsináltuk.

Hálidéj és a tanulságok
A szállás elfoglalása egy mérföldkő. Addigra leolvad-

nak rólunk a feszültségek, senki nem haragszik senkire és tombol 
bennünk az adrenalin, hogy együtt élvezzük a hely adta lehetősége-
ket. Egy családi nyaralás általában a legritkább esetben sikerül úgy, 
ahogyan azt elterveztük, de bármi is jön, növekszik a családi kötő-
dés. Semmin sem lehet olyan nagyokat közösen nevetni a karácso-
nyi szünetben, mint amikor apa nyáron a gumicsónak tologatása 
közben belegabalyodott a hínárba és anyát szidta, hogy miért rótta 
ki rá ezt a feladatot. Amikor már újra elegünk lesz a hideg szürke 
nappalokból a következő tél végén, akkor hálásan gondolunk majd 
vissza azokra az esős napokra, amikor a partmenti házban strando-
lás helyett társasoztunk és puzzle-t rakosgattunk együtt úgy, hogy 
senki nem szakította meg azt egy hirtelen beérkező munkatelefon-
nal. Örömmel nézegetik majd az unokáink is azokat a képeket, amit 
az otthon felejtett SD kártya híján csak mobillal sikerült lefotózni. 

Gulyás Rita

Vigyázat , nyaral a család!



Minden csütörtökön 14 – 19 
óra között Mentáskert őster-
melői piac a Faluház udvarán.

Július 28-án 19 órától Hang-
fürdő: Mészáros Tibor hang-
pásztor és Szabó Böbe 
közreműködésével. A medi-
tatív koncertek főszereplője 
a Hangdrum, de hallható lesz 
nyelvdob, hangtál, szélhárfa, 
gong és sok más érdekesség 
is. Belépő a helyszínen vált-
ható. 

Július 29-én 20:30-tól Egri 
Péter és a Mystery Gang: „Az örök értéket őrzi az idő…”. Így van 
ezzel a rockabilly nevű zenei műfaj is, ami az 1950-es években 
alakult ki és a mai napig világszerte népszerűsítik a zenekarok.  

Jegyek kaphatók a tixa.hu-n.

Augusztus 20-án 10 órától 
Szent István király ünnepe. 
Szentmise, az új kenyér meg-
áldása majd ünnepség a Szent 
István (Szentistvántelepi Plé-
bánia) római katolikus temp-
lom kertjében. 

Augusztus 23-án 14-18 óráig 
Véradás.

Augusztus 26-án 20 órakor  
JAMBALAYA koncert. A ze- 
nekar a nevét New Orleans 
híres ételétől kölcsönözte, hi-
szen az ottani hagyományos 
ze néből táplálkozik, arra az autentikus hang zásra törekszik.  
Szabadtéri program, jegyek kaphatók a tixa.hu-n. 

SZEPTEMBERI ELŐZETES:

Szeptember 2-án VI. Kalászi Sörfesztivál 
Sétálj Budakalászon - Városnap 
Szeptember 10-én Kalászi Kultúrpiknik 
Szeptember 12-18-ig Tour de Kalász - Autómentes Hét

A Faluház programjairól részletesen a 
koskarolymh.hu oldalon olvashatnak.

Hétfőnként 18 órától Zumba: Hampl Eszter fitness-wellness inst-
ruktor és zumba oktató nagy sikerű, táncos alapokra épülő, alapo-
san felpörgető edzése. Olyan táncos fitnesz edzés, ahol döntően 
a táncon van a hangsúly. Táncos előképzettségre nincs szükség, 
ami feltétlenül kell: edzőruha, táncos lábak és vizes kulacs. Az 
órák díja 1.500 Ft / alkalom.

Információ: Hampl Eszter +36 70 709 3848

Hétfőnként 19 órától Meditáció: Ellazult állapotban, csukott 
szemmel és kényelmes pozícióban végzett mentális tevékeny-
ség. Meditációban megszűnik minden, csak az itt és most van. 
Az órák díja 2.000 Ft / alkalom. Információ: Menyhárt Mónika  
parapszichológus és oktató +36 20/520-6160.

Csütörtökönként 18 órától Önismeret: Iránytű az élethez, meg-
oldókulcs az élet főbb területeihez. Hatékony és gyors módszer, 
mely segít megismerned, megértened, átformálnod önmagad. Az 
önismereti tréning segít abban, hogy kezedbe vedd sorsod irá-
nyítását. Életed főbb területein – párkapcsolat, gyermeknevelés, 
hivatás, egészség, társas kapcsolatok, karrier – sikeresen alkal-
mazhatod. Az órák díja 5.000 Ft/ alkalom. Információ: Balaskó 
Hajnalka coach +36 70 577 0609.

A Faluház júliusi-augusztusi programajánlója 

Nyáron is működő foglalkozások:
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Budakalász Város
Önkormányzata és a
Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár
szeretettel várja Budakalász polgárait

SZENT ISTVÁN ÜNNEPÉRE
a szentistvántelepi Szent István 
templomba és templomkertbe

10:00 Ünnepélyes szentmise 
 és az új kenyér megáldása

11:00 Városi ünnepség 

 dr. Göbl Richárd, Budakalász  
 polgármestere ünnepi  
 beszéde

 Fábián Zoltán zenés műsora

 Koszorúzás

„Magyarok fénye,
Ország reménye

Légy áldott, Szent István király,
Légy áldott, Szent István király.”

(Magyar Cantionale, XVII. sz.)


