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Új munkastílus, új struktúra, 
hatékony működés 

Az október 13-i önkormányzati 
választáson Budakalász lakói új ön-
kormányzati képviselőket és új polgár-
mestert választottak. Önök meggyőző 
többséggel hatalmaztak fel bennünket 
arra, hogy változtassunk az elmúlt ki-
lenc év városvezetési elvein és stílusán. 
Köszönjük a bizalmat! A következő 
öt évben Balogh Csaba, Czinke Zsu-
zsanna, Forián-Szabó Gergely, Gazda 
Géza, Kóder György, Nagel István, Rácz 
Miklós és Dr. Váli István képviselőtár-
saimmal és a mögöttünk felsorakozott 
szakértői csapattal közösen fogjuk váro-
sunkban sikerre vinni a 2011 Egyesület 
választási programját, amely legalább 
annyira a budakalásziak programja is, 
hiszen összeállításához több száz bu-
dakalászi polgár véleményét kérdeztük 
meg és fogjuk megkérdezni a további-
akban is.

Az egyéni mandátumokat elnyerő 
képviselőink mellett a Fidesz a saját 
kompenzációs listájáról további három 
képviselőt delegálhatott a testületbe. 
Eredetileg Mányai Zoltán és Rogán 
László mellett dr. Krepárt Tamás sze-
rezhetett volna így mandátumot, de  
dr. Krepárt Tamás a választások után 
visszalépett. A listán őt követő Ercsényi 
Tiborné és Kaltner Károly ugyancsak 
lemondtak mandátumaikról, így Tolo-
nics István kerül harmaddiként majd a 
képviselő-testületbe, miután a Helyi Vá-
lasztási Bizottság erről jogerős döntést 
hozott.

„Budakalász egy igazi polgáro-
sodott kisváros, ahol az emberek 
képesek önállóan gondolkodni és 
véleményt formálni.”

Budakalászon meglepően egyértelmű 
eredmény született, annak ellenére, 
hogy itt nem volt ellenzéki összefogás; 
a baloldali pártok zöme és a Mi hazánk 
mozgalom is külön-külön indult. Egye-
sületünk azonban tudatosan  valameny-
nyi országos politikai párttól egyenlő 
távolságot tartva önállóan igyekezett 
a budakalásziak többségének bizalmát 
elnyerni, mert ezt láttuk helyesnek, és 

mert bíztunk a programunk és jelöltje-
ink fogadtatásában. 

A kampány sajnos elég csúnyára si-
keredett. Miután a 2011 Egyesület csa-
patával határozottan a lakosság felé 
fordultunk, nagyon gyorsan a célkereszt 
közepébe kerültünk. Ellenfeleink ha-
zugságokkal és rosszindulatú feltétele-
zésekkel próbáltak minket hiteltelenné 
tenni. Számos csatornán öntötték a le-
járatási célú hazugságokat a normális 
közéletre vágyó kalászi lakosok számára. 
Az agresszív propaganda azonban Bu-
dakalászon csúnyán megbukott. Bebi-
zonyosodott, hogy Budakalász egy igazi 
polgárosodott kisváros, ahol az embe-
rek képesek önállóan gondolkodni és 
véleményt formálni. Erre mindannyian 
büszkék lehetünk.

„A választói jelzést megértettük: 
a budakalásziak a 2011 Egyesület 
programjában lefektetett elvek 
mentén alapvető változásokat 
szeretnének.”

A választók egyértelmű döntése szá-
munkra elegendő ahhoz, hogy a kam-
pányidőszak során szerzett személyes 
sérelmeinken túllépve a városépítő 
programunk megvalósítására fóku-
száljunk. A választói jelzést megértet-
tük: a budakalásziak a 2011 Egyesület 
programjában lefektetett elvek mentén 
alapvető változásokat szeretnének.  Vál-
tozást a zsúfoltságban, környezetünk 
megóvásában, a szakmaiságban, a sza-
vahihetőségben és nem utolsó sorban a 
városvezetési stílusban. Ezért a megkez-
dett utat végig kell járnunk, ahol szük-
séges, ott határozottan lépni fogunk. 
Ami viszont jó volt, azt megtartjuk, fej-
lesztjük, és mindenkivel együtt fogunk 
működni, aki Budakalász értékeit gya-
rapítani szeretné. 

„Az ellenzéki képviselők konst-
ruktív közreműködésére is számí-
tok.”

A zajos kampányidőszak után végre 
a munkás hétköznapok következnek.  

A hivatali átadás-átvétel befejeződött, a 
képviselő-testület megkezdte a munká-
ját. Megalakultak a szakbizottságok is, 
az eddigi négy helyett hármat, a Pénz-
ügyi-Gazdasági, Településfejlesztési és 
Környezetvédelmi, valamint a Társa-
dalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bi-
zottságokat hoztunk létre. A bizottságok 
vezetésére és a munkában való részvé-
telre felkészült szakembereket kértünk 
fel, mert a korábbinál sokkal nagyobb 
hangsúlyt fogunk fektetni a gazdálko-
dás, a városfejlesztés és -működtetés 
szakmai előkészítésére. Megismerked-
tünk a hivatal munkatársaival, velük és 
közvetlen kollégáimmal közösen fogjuk 
kialakítani az új működést.

Új struktúrában képzeljük el a kép-
viselő-testület és az önkormányzat 
vezetését is: Forián-Szabó Gergely és 
Nagel István alpolgármester barátaim-
mal közösen társadalmi megbízatásban 
töltjük be városvezetői tisztségeinket. Új 
munkastílusunk jól működő nemzetközi 
példákon és alapos műhelymunkán ala-
pul, amely hatékony és költségtakarékos 
önkormányzati működést eredményez 
majd. A képviselő-testületi munkában 
az ellenzéki képviselők konstruktív köz-
reműködésére is számítunk, mert mi itt 
nem ideológiákat, hanem egy otthono-
sabb várost és a kalászi közösségeket 
akarjuk építeni. Ebben pedig mindenki-
nek jut feladat. 

Kedves Kalászi Polgárok! Mi nem 
vagyunk megélhetési politikusok, Buda-
kalász vezetése számunkra elsősorban 
szolgálat. Azon leszünk, hogy az elkö-
vetkező évek szorgalmas és tisztességes 
munkája nyomán minden budakalászi 
lakos bizalmát elnyerjük. 

Friss levegőt Budakalásznak!

Dr. Göbl Richárd
polgármester

„Kedves Budakalászi polgárok!” 



BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

Dr. Göbl Richárd 
polgármester

Orvos, öt gyermek édesapja. Tősgyökeres budafoki családból származik, 1982-ben, felesége 
révén ismerkedett meg Budakalásszal és 1999. óta él itt családjával. Városvezetőként célja, 
hogy javítson Budakalász élhetőségén közösségi érdekek és szakmai elvek mentén. Az ehhez 
vezető út a közlekedési problémák kezelése, a további zsúfoltság megállítása és a természeti 
értékek megőrzése. Mottója: „Friss levegőt Budakalásznak!”

Kóder György 
a 2. számú egyéni választókerület képviselője

Közgazdász, biogazda, három gyermek édesapja. Régóta élnek rokonai Budakalászon, így 
a falut, a várost régóta ismeri, családjával pár éve ide is költözött. A 2011 Egyesülethez az 
alapítást követően csatlakozott, mert fontosnak tartotta a természeti és kulturális környezet 
megőrzését. Gyümölcstermesztőként és magánemberként is évtizedekre tervez. Célja, hogy 
Budakalász egy jó levegőjű, csendes kisváros maradhasson.

Forián-Szabó Gergely 
alpolgármester, a 6. számú egyéni választókerület képviselője

Közgazdász, hatgyermekes családapa. Családjával az ezredfordulón a barátságos falu-
sias környezet, a jó levegő és a sportolási lehetőségek miatt döntött amellett, hogy Budaka-
lászra költöznek. Az északi elkerülő út ügyében aktív részt vállalt abban, hogy a város többi 
részének érdekeit is szem előtt tartva Szentistvántelep lakói számára is megnyugtató 
megoldás szülessen. Fontosnak tartja, hogy a bő tíz évnyi ígérgetés után végre 
az MO-ás autópálya továbbépítésének ügyében is sikerüljön előrelépést elérni.

Rácz Miklós Benedek 
az 1. számú egyéni választókerület képviselője

Biomérnök, komolyzenei koncertszervező. Négy testvérével és szüleivel 1992-ben költözött 
a városba. Hét éves kora óta a Szent István Cserkészcsapat tagja, ahol az elmúlt két évben csa-
patparancsnoki teendőket látott el. Különleges élményként élte meg, amint egy kis csapatból 
egy több, mint háromszáz fiatalt megmozgató közösség vált. Képviselőként Budakalász jövőjét 
kívánja szolgálni, társaival közösen, hittel és tisztességgel.

Nagel István 
alpolgármester, a 7. szá mú egyéni választókerület képviselője

Közgazdász, három gyermek édesapja. Szüleivel és négy testvérével húsz éve költözött Buda-
kalászra. Szívügyének tartja a közösségek támogatását, továbbépítését, valamint a környezet-
tudatos életmóddal kapcsolatos szemléletformálást. Budakalász közösségének egyéni érdekek 
nélküli szolgálata, környezeti kincseink megőrzése, a város jövőjének valós párbeszéden ala-
puló alakítása a 2011 Egyesület fő vezérlő elvei, amelyek összhangban vannak saját belső mo-
tivációival, értékrendjével.

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

gobl.richard@budakalasz.hu

nagel.istvan@budakalasz.hu

koder.gyorgy@budakalasz.hu

forian-szabo.gergely@budakalasz.hu

racz.miklos@budakalasz.hu

Bemutatkoznak az újonnan megválaszto   önkormányza     
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Czinke Zsuzsanna 
a 4. számú egyéni választókerület képviselője

Édesanya, külkereskedelmi üzemgazdász és kulturális menedzser. Nyolc éve él Budaka-
lászon, a város természeti értékei sokat jelentenek számára.  Mielőbbi, határozott fellépést 
szeretne elérni a várost, ezen belül az Ófalut különösen fojtogató forgalom, lég- és zajszennye-
zés megszüntetésére. Véleménye szerint összefogó cselekvésre van szükség az elkerülő utak, 
valamint az MO-ás autópálya mielőbbi továbbépítéséért. Az egyesület tagjaival közösen tisz-
tességgel, szociális érzékenységgel kíván a városért dolgozni.   

Balogh Csaba 
a 8. számú egyéni választókerület képviselője

Pedagógus, 1971 óta él Budakalászon. Tizenhárom éve vesz részt önkormányzati képvi-
selőként a település közéletében, 2014 óta függetlenként. Képviselői munkáját nem politikai 
tevékenységnek, hanem közösségi szolgálatnak tekinti. Képviselőként továbbra is támogatni 
szándékozik minden olyan döntést, mely Budakalász város fejlődését segíti elő, megvalósítva 
az épített és természeti környezet egészséges egyensúlyát. Véleménye szerint elodázhatatla-
nul sok a tennivaló a zsúfoltság kezelése terén, hiszen pontosan azok az adottságok látszanak 
veszni, melyek miatt egykor érdemes volt Budakalászra költözni.

Dr. Váli István Frigyes 
a 3. számú egyéni választókerület képviselője

Építészmérnök, a Budapesti Műszaki Egyetem adjunktusa. Budakalászra idevalósi felesé-
gével költözött kilenc éve. A Faleronei Művésztelepet (Olaszország) 2006-ban alapította és 
azóta is vezeti. Családja igyekszik környezettudatosan élni, céljuk  a „zero waste”, azaz a hul-
ladékmentes életmód elérése. A 2011 Egyesület többi szakértőjével közösen az átgondolt és 
szakszerű várostervezésben, közösségi tervezésben kíván közreműködni.

Gazda Géza 
az 5. számú egyéni választókerület képviselője 

Építőmérnök, hobbikertész, családjával harminc éve él a városban. Örömmel vett részt a 
közösségi jégpálya és a cserkészház körüli önkéntes alkotómunkában. Saját bevallása szerint 
csodálattal töltötte el az, hogy az itt élő embereknek mekkora igénye van a közösségi tevékeny-
ségre, egymás segítésére, a közös környezet szépítésére. Ezt a szemléletet szeretné városunk-
ban is képviselni és erősíteni, gyermekeink és unokáink jövőjéért.

Mányai Zoltán
képviselő  

Feleségével három leánygyermeküket születésüktől Budakalászon nevelik, nagyon szeret-
nek itt élni. Hosszú ideje kommunikációs vezetőként dolgozik. Az ősszel negyedszerre lett ön-
kormányzati képviselő Budakalászon. Vallja, hogy városunk fejlődése megállíthatatlan, célja, 
hogy településünk mind jobban élhető legyen.

vali.istvan@budakalasz.hu

 gazda.geza@budakalasz.hu

manyai.zoltan@budakalasz.hu

czinke.zsuzsanna@budakalasz.hu

balogh.csaba@budakalasz.hu

  és nemze  ségi önkormányza   képviselők
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Rogán László 
képviselő

Budakalász polgármestere 2010-2019 között.  

Lávinger Ildikó 
elnök, Német Nemzetiségi Önkormányzat

Hidegkúti sváb családba született. Büszke a családjától kapott értékrendre, sváb szár-
mazására és hagyományaikra. Tervei között szerepel a német hagyományápoló 
csoportok: a Lustige Schwaben kórus, a Kamp János Kapelle fúvószenekar és az újonnan 
alakult Alpenrose Tanzgruppe táncegyüttes további népszerűsítése. A Német Nemzetiségi 
Önkormányzat továbbra is támogatni szeretné azokat az oktatási intézményeket, ahol német 
nemzetiségi nyelv tanítása folyik.

Harma  Lajos 
képviselő, Német Nemzetiségi Önkormányzat

Budafoki sváb családba született. Budakalászra nő sült, tősgyökeres német nemzetiségi csa-
ládba. Gyermekük is Budakalászon maradt, itt él. A hagyományőrzés igen fontos részét képezte 
a család életének: a házaspár harminc évig táncolt a vecsési német nemzetiségi tánccsoport-
ban, amelyért Vecsés városa „Pro Urbe” díjat adományozott számukra. 

Tolonics István
képviselő

Már nagyszülei is Budakalászon éltek, három fi úgyermek 
édesapja. Barátaival, ismerőseivel a nyolcvanas évektől 
természetesnek gondolták, hogy részt vesznek a helyi köz-
életben. A képviselő-testület tagja 2002. óta. Meggyőződése, 
hogy a közösségben gondolkodás hoz eredményeket.

Kamp Alfréd Antalné
képviselő, Német Nemzetiségi Önkormányzat

Tősgyökeres sváb családba született. Apai és anyai nagyszülei egyaránt a kitelepítés áldozatai 
lettek. Sváb gyökereivel, a családból hozott tapasztalataival, tudásával szeretne hozzájárulni a 
sváb hagyományok megőrzéséhez, megújulásához. Tervei között szerepel az ifjúság megszólí-
tása, meghívása a sváb közösségi életbe.

Mirkovits Katalin
elnök, Szerb Nemzetiségi Önkormányzat

A Mirkovits család ősei a legelső szerbek között telepedtek le Budakalászon, születése óta a 
városban él. Azon kíván dolgozni, hogy a szerb közösséget összetartsa, hagyományaikat meg-
őrizze. Fontosnak tartja a közösség idősebb tagjaival való szoros kapcsolattartást, valamint a 
szerb egyházzal való együttműködés megerősítését. Hitvallását Egry József festőművész sza-
vaival mutathatja be leginkább: „egy nemzetnél nem csak az a fontos, hogy vannak-e értékei, 
hanem az is, hogy vannak-e értékeinek megbecsülői”.

rogan.laszlo@budakalasz.hu

lavinger.ildiko@budakalasz.hu

harma .lajos@budakalasz.hu

tolonics.istvan@budakalasz.hu

kamp.alfred.antalne@budakalasz.hu

mirkovits.katalin@budakalasz.hu

Bemutatkoznak az újonnan megválaszto   önkormányza     
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Werte cs Szlobodán Szilárd 
képviselő, Szerb Nemzetiségi Önkormányzat

Budakalászon született an nak ellenére, hogy átmenetileg nem itt él, igazi budakalászi-
nak vallja magát. Szerb ősei a 17. században települtek a városba. Zenei életpályája is 
segíti abban, hogy őrizze és ápolja a magyarországi szerb kultúrát – közel harminc éve. 
A Szerb Nemzetiségi Önkormányzat tagjaként elsődleges célja, hogy a kalászi 
szerbség teljes minőségében megőrizze saját vallását, kultúráját és a nyelvét.

Roczkó István 
képviselő, Szerb Nemzetiségi Önkormányzat

1958 óta él Budakalászon, két gyermek édesapja. Nemzetiségi önkormányzati képviselőként 
a szerb hagyományok ápolását, a budakalászi szerb közösség rendezvényeiben való közremű-
ködést tűzte ki feladatául. 
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werte cs.szlobodan@budakalasz.hu

 roczko.istvan@budakalasz.hu

Választó-
körzet Név

Szava-
zatok 
száma

I .
Szentendrei 

út 9.

Rácz Miklós (2011 Egyesület) 266
Máté István (FIDESZ) 170
Dr. Miklósvári György (Független) 52
Nyalka Józsefné (MSZP-DK) 44
Pál Béla András (Mi Hazánk) 38

II.
Budai út 

10.

Kóder György (2011 Egyesület) 214
Tolonics István (FIDESZ) 211
Horváth Erzsébet (Független) 48
Költő-Szántó Ildikó Ezsébet (DK-MSZP) 21
Konczér Tamás (Mi Hazánk) 9

III.
Szalonka u. 

1/A.

Váli István Frigyes (2011 Egyesület) 334
Kaltner Károly (FIDESZ) 240
Hevesi Péter Benjámin (Mi Hazánk) 24

IV.
 Petőfi  tér 

1.

Czinke Zsuzsanna (2011 Egyesület) 270
Dr. Krepárt Tamás (FIDESZ) 221
Schnell O  ó (Mi Hazánk) 37
Láz József (DK-MSZP) 35

V. 
Pomázi út 

3.

Gazda Géza (2011 Egyesület) 376
Major Ede (FIDESZ) 187
Sámson Jánosné (DK-MSZP) 52

VI. 
 Mar  -

novics u. 9.

Forián-Szabó Gergely (2011 Egyesület) 425
Rogán László (FIDESZ) 231
Csuhaj Lászlóné (DK-MSZP) 20
Némethné Kormos Gabriella (Mi Hazánk) 15

Választókörzet Név
Szava-
zatok 
száma

VII.
 Mar  novics 

u. 9.

Nagel István (2011 Egyesület) 348
Ercsényi Tiborné (FIDESZ) 206
Márton András (DK-MSZP) 61

VIII.
 Mályva u. 1.

Balogh Csaba 
(2011 Egyesület) 405

Nádházi Zsolt (FIDESZ) 176
Pél Mária (DK-MSZP) 48
Schőnberger Ernő 
(Munkáspárt) 15

Polgármester Dr. Göbl Richárd 2464
Rogán László 1977
Lázár Péter 443

Nemze  ségi Önkormányza   Választás
Szava-
zatok 
száma

szerb

Feketéné Krunity Anica 21
Krucsay János 24
Krunity Péter 24
Mirkovits Katalin 46
Rockó István 47
Werte  cs Szlobodán Szilárd 41

német

Ferencziné Beck Adrienn 
Katalin 13

Harma   Lajos 40
Kamp Alfréd Antalné 35
Lávinger Ildikó 53
Pető-Wágner Ildikó Katalin 22

Az alábbiakban a választáson induló jelöltek neveit és az elnyert szavazatok számát olvashatják. 

  és nemze  ségi önkormányza   képviselők

forrás: valasztas.hu
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Önkormányza   hírek 

Választási eredmények 

Magyarország köztársasági elnöke 2019. október 
13. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képvi-
selők és polgármesterek általános választását. A 
Nemzeti Választási Bizottság ugyanezen napra tűzte 
ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános 
választását, így a két választás egy napon zajlott. 

A Helyi választási bizottság megválasztásra 2019. július 29-én került sor, a képviselő-testület döntése 
alapján. A Választási Bizottság az eskütételt követően még a megválasztása napján megtartotta alakuló 
ülését, amelyen megválasztották bizottság elnökét és helyettesét. A jelölő szervezetek ez alkalommal 
is delegálhattak a Helyi Választási Bizottságba, a 2011 Egyesület Dr. Csink Lórántot, a FIDESZ Nagy 
Endrénét delegálta. 

A Helyi Választási bizottság három polgármesterjelöltet és harmincegy képviselőjelöltet vett nyilván-
tartásba. Jelölő szervezetként a 2011 Környezet- és Értékvédő Egyesületet, a FIDESZ-t, a Mi Hazánk 
Mozgalmat, a Magyar Munkáspártot, valamint az MSZP-DK-t regisztrálták. Két független jelölt indult 
a választáson. 

Budakalászon 2019. október 13-án a választásra jogosult választópolgárok száma 8948 fő volt, ebből 
4946 fő élt választójogával, ez a választópolgárok 55,27 %-a, amely országos átlag fölötti részvételt je-
lent. A választási eredmény mind a polgármester, mind az egyéni képviselők, mind a kompenzációs lista 
tekintetében jogerőre emelkedett, fellebbezést nem nyújtottak be. A választási eredmény az alábbiak 
szerint alakult:

Polgármester Dr. Göbl Richárd (2011 Egyesület)
1. számú egyéni választókerület képviselője Rácz Miklós Benedek (2011 Egyesület)

2. számú egyéni választókerület képviselője Kóder György (2011 Egyesület)

3. számú egyéni választókerület képviselője Dr. Váli István Frigyes (2011 Egyesület) 

4. számú egyéni választókerület képviselője Czinke Zsuzsanna (2011 Egyesület)

5. számú egyéni választókerület képviselője Gazda Géza (2011 Egyesület)

6. számú egyéni választókerület képviselője Forián- Szabó Gergely (2011 Egyesület)

7. számú egyéni választókerület képviselője Nagel István (2011 Egyesület)

8. számú egyéni választókerület képviselője Balogh Csaba (2011 Egyesület)

Kompenzációs listáról mandátumot szerzett:
Név Jelölő szervezet

Rogán László FIDESZ Magyar Polgári Szövetség

Dr. Krepárt Tamás* FIDESZ Magyar Polgári Szövetség

Mányai Zoltán FIDESZ Magyar Polgári Szövetség

*Dr. Krepárt Tamás képviselői mandátumáról lemondott. A listán őt követő Ercsényi Tiborné és Kaltner Károly jelöltek 
ugyancsak lemondtak önkormányzati képviselői megbízatásaikról, így a képviselő-testületbe az őket követő Tolonics István 
kerülhet be – a Fidesz-KDNP jelölő szervezet nyilatkozata alapján. Tolonics István a Helyi Választási Bizottság jogerős dön-
tését követően a november 7-i, első képviselő-testületi ülésen vette át mandátumát.

Önkormányzati választások
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Településünkön szerb és német nemzetiségi önkormányzati képviselők választására is sor került és 
mindkét nemzetiség esetében megalakult az önkormányzat három-három fővel, a jogszabályoknak meg-
felelően. Mindkét nemzetiségi önkormányzat képviselői már átvették mandátumaikat és az alakuló ülé-
sek is lezajlottak. 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Tisztség Jelölő szervezet

Lávinger Ildikó elnök Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége

Harmati Lajos képviselő Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége

Kamp Alfréd Antalné képviselő Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége

Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Tisztség

Mirkovits Katalin elnök Krug Művészeti Egyesület

Roczkó István képviselő Krug Művészeti Egyesület

Wertetics Szlobodán Szilárd képviselő Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Egyesület, Srpski Forum 
Egyesület, Battonyai Szerb Kulturális és Hagyományőrző Egyesü-
let, Szerb Szövetség

A képviselő-testület alakuló ülésén három szakbizottság felállításáról döntött. A 2011 Egyesület képvi-

selői mindhárom bizottságban az ellenzéki képviselők számára is lehetőséget biztosítottak a munkában 

való részvételre. A bizottsági tagok több, mint felének önkormányzati képviselőnek kell lennie. A bizottság 

elnökeit és tagjait havi fi x tiszteletdíj illeti meg, függetlenül attól, hogy mennyi bizottságban dolgoznak. 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Tisztség Külsős tagok

Kóder György a bizottság elnöke Bernula Pál

Balogh Csaba bizottsági tag Ormándlaki Balázs

Gazda Géza bizottsági tag Simon Péter

Rogán László bizottsági tag

Településfejlesztési és Környezet-
védelmi Bizottság

Tisztség Külsős tagok

Dr. Váli István, elnök a bizottság elnöke dr. Hantos István

Czinke Zsuzsanna bizottsági tag Bokory Gábor

Gazda Géza bizottsági tag Gera Dóra

Rácz Miklós bizottsági tag Gubán Sándor

Rogán László bizottsági tag

Társadalmi Szolidaritás és 
Humán ügyek Bizottsága 

Tisztség Külsős tagok

Balogh Csaba a bizottság elnöke Dr. Tündik András

Czinke Zsuzsanna bizottsági tag Horváth Emese

Dr. Váli István bizottsági tag Lontai Istvánné

Mányai Zoltán bizottsági tag Horváth Emőke

Rácz Miklós bizottsági tag

VZ

forrás: valasztas.hu
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Az ünnepi alakuló képviselő-testületi 
ülés a törvény által meghatározott napi-
rend szerint zajlott október 23-án a Fa-
luházban. A képviselő-testület tagjai és a 
polgármester eskütétele után dr. Hajnal 
Zoltán, a Helyi Választási Bizottság elnöke 
átadta a megbízóleveleket. 

A megválasztott városvezetők és kép-
viselők új struktúrában képzelik el a 
képviselő-testület és az önkormányzat 
vezetését, működését. Dr. Göbl Richárd 
polgármester, Forián-Szabó Gergely és 
Nagel István alpolgármesterek társadalmi 
megbízatással töltik be tisztségeiket, ezért a 
bizottságokban zajló szakmai munka a ko-
rábbiaknál sokkal nagyobb hangsúlyt kap. 
Az új munkastílus az előkészítő szakmai 
műhelymunkán alapul, új, egyben költ-
ségtakarékos önkormányzati működést is 
jelent.

Az eddigi négy helyett három szak-
bizottság alakult. A Pénzügyi-Gazdasági 
Bizottság elnöke Kóder György közgaz-
dász; a Településfejlesztési és Környezet-
védelmi Bizottság elnöke Dr. Váli István 
építészmérnök, a Társadalmi Szolidaritás 
és Humán Ügyek Bizottságának vezetője 
Balogh Csaba pedagógus.

Dr. Göbl Richárd az ünnepi alkalmon 
elmondott beszédében hangsúlyozta: „a 
szabadságot ma sem adják ingyen. Most 
nem a tankok ellen kell harcba szállnunk, 
nem Molotov-koktélt kell célba juttat-
nunk. Az önzés, a hazugság, a becstelen 
gazdagodási vágy, a településeinket sújtó 
civilizációs problémák állítanak falat 
elénk. Ezek ellen más fegyvereket kell be-
vetnünk. A szabadságot most becsületes 
munkával, egyenes beszéddel, tudással, 
kitartással tudjuk megvédeni. Önök, a vá-
lasztás során a neveink elé rakott X-szel 
felhatalmaztak minket, hogy így, és ezért 
dolgozzunk.”

Az alakuló képviselő-testületi ülést kö-
vetően kiállításmegnyitón vehettek részt 
az érdeklődők. A „Törött rácsok” címmel 
kiállított tárlat képanyagát Lehel Jenő ké-
szítette. Az amatőr fotós korabeli felvételei 
több, mint harminc évig egy láda mélyén 

pihentek. Az ünnepi műsoron fellépett 
Lázár Csaba, Kazinczy-díjas színművész, 
Kiss László, népzenész, valamint a Lenvi-
rág táncegyüttes művészeti vezetői: Mo-
hácsy-Kisfalusi Renáta és Husvéth Csaba. 
Végezetül a résztvevők egy korabeli Cse-
pel teherautó felvezetésével, fáklyákkal az 
Omszk parkba vonultak a József Attila és 
Tanító utcákon át. A kopjafánál az ’56-os 

hősök tiszteletére koszorút helyezett el 
Dr. Göbl Richárd polgármester, valamint 
Forián-Szabó Gergely és Nagel István al-
polgármesterek. A Német Nemzetiségi 
Önkormányzat részéről Lávinger Ildikó és 
Harmati Lajos képviselők, a Szerb Nemze-
tiségi Önkormányzat képviseletében pedig 
Mirkovits Katalin és Roczkó István képvi-
selők helyezték el a megemlékezés virágait.

Ünnepi megemlékezés és alakuló testüle   ülés

Önkormányza   hírek 

Szerkesztette: VZ
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Közmeghallgatások

A közmeghallgatás a helyi közaka-
rat-nyilvánítás és formálás egyik legfon-
tosabb, törvényben szabályozott fóruma. 
A közmeghallgatás a lakosság közvetlen 
bevonása az önkormányzati feladatok 
meghatározásába és végrehajtásába. 
Határozatképes testületi ülés, amelyen 
a budakalásziak, valamint az önkor-
mányzat illetékességi területén működő 
társadalmi, és egyéb szervezetek képvi-
selői közvetlenül a képviselő-testülethez 
intézhetik közérdekű kérdéseiket és ja-
vaslataikat. A közmeghallgatás egyfajta 
„falugyűlés” is, amely lehetőséget ad 
arra, hogy a képviselő-testület a település 
életében alapvető jelentőségű kérdéseket 
a megjelentek elé terjesszen, és a lakos-
ság közvetlenül állást foglaljon ezekről. 
Az új képviselő-testület fontos fórumnak 
tekinti a közmeghallgatásokat.

November 20-án a Faluház nagyter-
mében két közmeghallgatáson vehet-
nek részt Budakalász polgárai. Az 14.00 
órakor kezdődő első közmeghallgatást a 

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási 
Hivatal Környezetvédelmi és Természet-
védelmi Főosztálya tartja. Ennek témája 
a Lupa strand mellett épített parkoló, 
illetve a vele kapcsolatos környezetvé-
delmi eljárás. 

Amint arra jól emlékezhetünk 2017 
nyarán, a Lupa strand első szezonjának 
megnyitásakor vízbázisvédelmi védett 
területen hatalmas parkoló létesült. A 
parkolót két éven át a Lupa strand Kft., 
ettől az évtől pedig a Star Park Holding 
Zrt. üzemeltette. A területen parkoló 
gépjárművekről származó káros anya-
gok veszélyt jelentenek a vízbázisra, 
ezért fontos, hogy a parkoló műszaki tar-
talma a vonatkozó jogszabályokban előírt 
módon épüljön meg. A hatósági engedé-
lyek megléte erre adna garanciát. 

A biztonságos parkolóüzem nem csu-
pán a budakalásziaknak fontos, hiszen a 
vízszolgáltató DMRV Zrt. rajtunk kívül ti-
zenhárom másik települést is erről a víz-

bázisról lát el a Dunakanyarban. Bár idén 
már a harmadik szezont zárta a strand, a 
parkoló a mai napig nem rendelkezik a 
szükséges hatósági engedélyekkel. A köz-
meghallgatást a jelenleg zajló környezet-
védelmi eljárás részeként hirdette meg a 
Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási 
Hivatal Környezetvédelmi és Természet-
védelmi Főosztálya.

Még aznap, 17.00 órai kezdettel sor 
kerül az éves önkormányzati közmeghall-
gatásra is. A korábbi városvezetés évente 
egyszer tartott közmeghallgatásokat, ál-
talában az év vége felé. Budakalász pol-
gárai és a helyben érdekelt szervezetek 
képviselői itt, a helyi közügyekben kérdé-
seket tehetnek fel, javaslatokat fogalmaz-
hatnak meg. Erre nemcsak a helyszínen 
adunk lehetőséget, hanem kérdéseiket, 
javaslataikat elküldhetik 2019. november 
15-ig  a kozmeg hallgatas@budakalasz.hu 
e-mail címre.

Közmeghallgatás a Luppa-tó melle    parkoló ügyében
A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztálya közmeghallgatást tart a Star Park Holding Zrt. által Budakalász, Luppa-tó környe-
zetében a 4191 és a 4192 hrsz.-ú ingatlanokon létesített parkolóhelyre vonatkozó környezet-

védelmi teljesítményértékelési eljárás kapcsán a környezet védelmének általános szabályairól 
szóló 1995. évi LIII. törvény alapján.  

Időpont: 2019. november 20. (szerda) 14:00 
Hely: a Faluház nagyterme

Önkormányza   közmeghallgatás
Budakalász Város Önkormányzatának éves, rendes közmeghallgatására kerül sor.

Időpont: 2019. november 20. (szerda) 17:00 
Hely: a Faluház nagyterme

Mindkét eseményre szeretettel várjuk a budakalászi polgárokat!

November 20-án két közmeghallgatáson is elmondhatják 
véleményüket a budakalásziak



Az első rovat vendége Nagel István, 
aki nem csak a 7. választókörzet kép-
viselőjeként, de alpolgármesterként is 
dolgozik a Polgármesteri Hivatalban. 
Részt vett a Patakpart Általános Iskola 
legutóbbi tájékoztató bejárásain és a 
tankerületi központtal történő egyezte-
tésen. Ennek kapcsán kérdeztük, hogy 
mit látott, mit tapasztalt kint a helyszí-
nen, miről tárgyaltak a tankerülettel és a 
kivitelező Swietelsky Építő Kft.-vel.

Nagel István, alpolgármester:  
„Az új városvezetés kiemelt fi gyelmet 

fordít az új iskolával kapcsolatos teen-
dőkre, hiszen 2020 szeptemberében, a 
törvényi változás következtében, a ko-
rábbi éveknél is több, legalább hét elsős 
osztály indulása várható Budakalászon. 
Ekkora évfolyamhoz a jelenlegi intézmé-
nyekben nincs elegendő hely. A munka 
két fronton zajlik párhuzamosan: az 
iskola épületének és a pedagógiai elő-

készítésnek is meg kell valósulnia jövő 
szeptemberre. Az utóbbi ügyben októ-
ber végén az iskoláink igazgatói, vala-
mint oktatási szakértőink társaságában 
felkerestük a Váci Tankerületi Központ 
igazgatóját, ahol áttekintettük a követ-
kező hónapok feladatait. A Tankerület 
vezetője, Verebélyi Ákos biztosított min-
ket a támogatásáról, örömmel fogadta 
aktív részvételi szándékunkat mind a 
pedagógiai program előkészítésében, 
mind pedig a szülők és az iskolák közötti 
kommunikációban. A feladatok átfutási 
ideje alapján még idén novemberben 
meg kell bizonyosodnunk az épület ha-
táridőre való elkészüléséről, ellenkező 
esetben a tanítás szeptemberi megkez-
dése veszélybe kerül.

Az épület kivitelezésének előrehala-
dását heti szintű egyeztetéseken követ-
jük nyomon. A tavaszi esőzések miatt 
elhúzódó régészeti munkálatok egy hó-
nappal késleltették az építkezés megkez-
dését, az elmúlt hónapokban azonban 

a lemaradás szakértőink véleménye 
alapján  jelentősen nőtt. A Swietelsky 
Építő Kft.-t felszólítottuk a frissített tel-
jes ütemterv azonnali átadására, ame-
lyet az építkezés nyári megkezdése óta 
– a műszaki ellenőrök többszöri kérése 
ellenére – nem készítettek el. Az aktua-
lizált tervek ismeretében és a következő 
hetek egyeztetései alapján tudjuk majd 
megítélni, hogy tartható-e a szeptem-
beri kapunyitás. További kihívást je-
lent az iskolához kapcsolódó úthálózat 
kialakítása, mert ehhez sem részletesen 
kidolgozott terv, sem pedig a becsült 
több százmilliós anyagi forrás nem 
áll rendelkezésre. A tervezési munkát 
elindítjuk, a fi nanszírozás biztosítása 
érdekében a városvezetés intenzív lob-
bitevékenységet folytat. Elkötelezettek 
vagyunk a Patakpart Általános Iskola 
megépítésében, mindent megteszünk, 
hogy a kialakult helyzet ellenére új isko-
lánk jövőre megnyithassa kapuit.”

Középpontban az épülő Patakpart Iskola

A Téglási András-Szegfű utcák ke-
reszteződésében található gyalogátkelő-
helyhez felszerelték a nyomógombos 
lámpákat. A Szentendrei út felől érke-
zőket napelemről működtetett „VJT”, 
azaz változtatható jelzésű tábla fogadja, 
az 50 km/h-nál gyorsabban hajtó autók 
vezetőit lassításra figyelmeztetve. A 
rendszer kiépítését követően a gyorsan 
hajtó autók automatikusan piros jelzést 
kapnak majd a zebra előtti lámpánál. 

A Szentendrei út mint az országos 
főúthálózat része a Magyar Közút kezelé-
sében áll. A sebességmérő radar az útkez-
elő hozzájárulását követően telepíthető a 
területre. A gyalogátkelőhely tervezési és 
telepítési költségeit – bár azok a közút-
kezelőt terhelnék – a város önkormány-
zata vállalta magára. A gyalogátkelőhely 
a forgalom-biztonságtechnikai költsé-
gekkel, valamint a közlekedési lámpa és 
sebességmérő telepítésével együtt bruttó 
13,7 millió forintból épült ki. 

Nyomógombos lámpa a Téglási utcánál

Fogadóóra, Önkormányza   hírek 

Fogadóóra című új rovatunkban aktuális témákról kérdezzük 
a képviselőket. A testület mind a  zenegy képviselőjének és a polgár-
mester úrnak megszólalási lehetőséget biztosítunk e rovatban. Fontos 
szerkesztési elvnek tartjuk, hogy mostantól a Budakalászi Hírmondó 
valóban minden budakalászi polgár lapja legyen és ne csupán a több-
séget szerze   képviselők szólhassanak benne a rájuk szavazókhoz.

A budakalászi Német Nemzetiségi Önkormányzat 
és a Német Nemzetiségi Egyesület 

2019. november 29-én tartja 
hagyományos adventi traccspartyját 
a Faluházban, 18 és 22 óra között. 

Fellépnek 

a Kalász Suli 2. osztályos 
német nyelvet tanuló diákjai,
zenél a Kamp Kapelle zenekar. 
Szeretettel várnak minden érdeklődőt! 

A belépés díjtalan! 

Nachrichten/Hírek
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Kék hírek

MUNKAERŐPIACI WORKSHOP 

Kereskedelmi workshopot rendeznek a Faluházban 
2019. november 15-én, 16:00 és 18:00 óra között. 
A szervezők várnak minden érdeklődőt, akik álláslehető-
séget keresnek.

Kajakost mente  ek

Kajakost mentettek a búvárok a Duná-
ból a Luppaszigeti út végén. A Pest Me-
gyei Búvárszolgálat munkatársai rövid 
keresést követően megtalálták az eltűnt 
személyt, majd átadták a rendőröknek 
– számolt be róla Csámpai Attila, a Pest 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
szóvivője. 

Nem hivatalos információk szerint 
a sérült feltehetően egyedül volt, men-
tőmellényt nem viselt. Az eset szemta-
núi arról számoltak be, hogy több, mint 
egy óra telt el a személy elmerülése és 
megtalálása között. A sportolót végül a 
Megyeri híd budai hídfőjétől pár száz 
méterre, északra találták meg. Legyünk 
óvatosak sportolás közben is, a vízben 
mindig viseljünk mentőmellényt!

Fakivágás
Zöldkarbantartóink egy veszélyessé 

vált fát távolítottak el az Omszk park-
ban, a József Attila utcával párhuzamos 
szakaszon. Ha Ön is veszélyes fát, vagy 
faágat lát, értesítse a Rendészetet. 

Tilos az avarégetés
A Helyi rendelet tiltja a száraz kerti 

növényzet égetését, szemetet égetni 
pedig bűncselekmény. A rendészeknek 
október elején a Duna-parton kellett in-
tézkedniük tiltott égetés miatt. Az égetés 
egészségkárosító, környezetszennyező, 

saját magát és a többi polgárt is bünteti 
az, aki ilyet tesz. Kérjük, mindenki tar-
tózkodjon az égetéstől, komposztáljon 
vagy a megfelelő tárolóban helyezze a 
háza elé a kijelölt napokon a hulladékát. 
Aki pedig égetést észlel, azonnal jelezze 
a 06 (70) 314-6104-es telefonszámon.

Balesetveszélyessé vált a szelfi -
bútor

Az Omszk-tó partján álló szelfi bú-
tor balesetveszélyessé vált, a rendészek 
ezért körbekerítették, várjuk, hogy 
elszállítsák és megjavítsák. Amint ez 
megtörténik, újra készülhetnek képek a 
szelfi bútornál. 

A kutyus visszakerült a gazdihoz
Egy németjuhász kutyát találtak a 

rendészek a Széchenyi utcában, aki 
Pomázról kóborolt el. A chipleolvasós 
beazonosítás után a kutyus hamar visz-
szakerült a gazdájához. Ha elveszett ál-
latot lát, értesítse a Rendészetet, akik a 
chipleolvasó segítségével igyekeznek az 
állatot visszajuttatni a gazdájához. 

Vigyázzunk gyermekeinkre
A szentistvántelepi iskolához az el-

múlt napokban két jelzés is érkezett, 
hogy az utcán, autóból kiszólva isme-
retlen személy gyerekeknek felaján-
lotta, hogy elviszi őket autóval. Bár nem 
tudhatjuk, hogy a történtek mögött ártó 
szándék volt-e, de kérjük, hogy hívják fel 
a gyerekeik fi gyelmét arra, hogy isme-
retlen személytől ne fogadjanak el ilyen 
felajánlást. Ha hasonló dolog történik, 
kérjük, jelezzék a Városrendészetnek! 
Telefonszám: 06 (70) 314-6104 (hívható 
minden nap 6 és 22:00 óra között) vagy 
06 (26) 340-266.

A telepi iskola környékén a rendőrök 
mellett a rendészek is sűrűbben járőröz-
nek az őszi szünet letelte után.

Megtalálták az idős férfi t

Megtalálták az október 24-én eltűnt 
idős budakalászi férfi t, T. Józsefet, aki 
Budapesten élő testvéréhez indult el ott-
honról, de oda már nem érkezett meg és 
életjelet sem adott magáról.
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Zöld ZónaZöld hírek 

I. Családi ház kategóriában az 
első helyezett Holló András és 
kertje.

Holló úr húsz évnyi kerttervezéssel, 
rengeteg kinti munkával és kertész-
mérnöki szakértelmével vívta ki az első 
helyezettnek járó elismerést. A kertben át-
gondoltan, esztétikusan helyezték el a nö-
vényeket, a terasz kaktuszgyűjteménnyel 
és cserepes növényekkel büszkélkedik. A 
gyep fűmagjait még a dédnagyapa ültette, 
pázsitot már a mostani generáció vará-
zsolt belőle. A kert közepén nyolcvanéves 
barackfa áll, a tulajdonos a zöldségeket 
komposzttal feltöltött magaságyásban 
neveli. Növényei kicsattanó egészségnek 
örvendenek: a titok Holló úr szerint nem 
más, mint a komposztálás és a talajtaka-
rás. A büszke győztes első alkalommal ne-
vezett a versenybe.

II. Második helyen Megyesy-De-
meter Dorottya végzett Iskola utcai 
kertjével.

A modern és természetes elemek 
gyönyörűen keverednek a területen. 
Kb. 100 négyzetméternyi terület funk-

cionális: pihenőt, üvegfalú medencét és 
teraszt helyeztek el a kertben. A terméskő 
több helyen megjelenik a szépen felújított 
védett ház tövében. A tulajdonosok öt éve 
laknak a házban és gondozzák a kertet. 
Gyakran alkalmaztak honos futónövénye-
ket, amelyek remekül illeszkednek a ház 
és a kert hangulatához.

III. A harmadik díj, egyben a 
legszebb előkert is Farkasné Sági 
Beatrixé, aki a Jankovics utcában 
gondozza csodaszép kertjét.

A területen rózsák illatoznak, a cso-
bogóval ellátott kerti tó különösen kelle-
mes látványt nyújt. A szépen átgondolt 
területen mulcsként, azaz talajtakaróként 
alkalmazzák a növénynyesedéket. Az 
ágyásokat és a kerti pihenőt kaviccsal bo-
rított sétány köti össze, szépen keretezve 
ezáltal a kertet.

Társasház kategória: A Tanító ut-
cából három társasház pályázott, a zsűri 
mindhárom nevezést díjazta emléktáb-
lával, ajándékutalvánnyal és oklevéllel. 
Az ápolt kertet balkonládákkal díszített 

erkélyek ölelik körbe, a társasház lakói 
sajátjukként gondozzák a kertet és az ut-
cafrontot egyaránt.

A zsűriben szakértőként megbízott ker-
tészmérnök, valamint az önkormányzat 
környezetvédelemmel foglalkozó kollégái 
vettek részt. A szakemberek a három-há-
rom nyertes pályázó kiválasztása mellett 
különdíjakat – emléktáblát – is megítéltek 
több nevezőnek:

• A legszebb haszonkert külön-
díja Szabó Antal Istváné. A meg-
termelt gyümölcsökkel, befőttekkel 
roskadásig pakolták a Diófa utcai ház 
kamráját.

• Különlegesség a „Senior ker-
tész-különdíj”, a cím birtokosa Kugler 
Ferenc. A tulajdonos házaspár tagjai 92, 
illetve 88 évesek, ötven éve önállóan gon-
dozott kertjükben többek között hatvan tő 
rózsát és harminc tőke szőlőt gondoznak.

• A legszebb közterületi tavaszi 
kiültetés Kurdics Sándor érdeme, 
akit szomszédja nevezett a Hajnalka utcai 
kerttel. A kertben rengeteg szőlő, évelő 
virág és szeder nő.

• A legszebb tavaszi hagymás ki-
ültetésekért Árvai Lászlóné kapott 
különdíjat, a kert legrégebbi büszkesége a 
hátsó kertbe ültetett, kordonra nevelt két 
körtefa.

• Biogazdaság-különdíjat kapott a 
Batthyány utcai nevező, Németh Lász-
lóné, a jól működő növénytársításokért 
és a természetes növényvédelemért. A 
kertben rengeteg kreatív megoldással ta-
lálkozhatunk, például újrahasznosított, 
növénytartóként használatos kerékpárral. 
A tulajdonos egy alkalommal, 2008-ban 
már nyert a pályázaton.

• A Szentendrei útról nevezett kert lett 
idén a legszebb „Állatbarát kert”, ahol 
a kis házi kedvenc tacskó közlekedését 
külön rámpa segíti. A kertet magát sok 
tuja, hortenzia és egy megmentett vörös-
tölgy díszíti.

Szeretettel gratulálunk minden részt-
vevőnek! 

Szöveg: Vertse Zita

Eldőlt, kié a legszebb kalászi kert!
Idén is megmérkőztek egymással a legszebb budakalászi kertek tulajdonosai a „Szép kert, gondozo   kör-
nyezet – 2019” önkormányza   pályázat keretein belül. Az idei évben az első három-három helyeze   az 
emlékplake   melle   ajándékutalványban is részesült. A győztes hat nevező összesen 400.000 Ft értékben 
vásárolhat új növényeket és tehe   így még szebbé ágyásait, kertjét. A versenyre jelentkezők mind szebb-
nél-szebb növénykompozíciókat és ker   ötleteket muta  ak be a zsűrinek, így idén igazán nehéznek bizo-
nyult a döntés. Lássuk a neveket és a helyezéseket! 
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Mint arról már beszámoltunk, si-
kerrel zárult „Budakalász Város Ön-
kormányzatának pályázata lakossági 
komposztládákra és barna zöldhulla-
dék gyűjtőedényekre.” Ez azt jelenti, 
hogy minden budakalászi háztartásba 

ingyenesen kerül majd komposztáló és 
új hulladéktároló, amelyekben a zöld-
hulladékot lehet újrahasznosítani, illetve 
kihelyezni elszállításra az ingatlan elé. A 
sikeres KEHOP pályázat értelmében a 
gyűjtőedények beszerzése kizárólag ál-
lami források felhasználásával történik: 
közel 150 millió forint áll rendelkezésre 
eszközbeszerzésre, amelyből a lakosság 
részére közel 5000 db házi komposztáló 
edényt tervezünk kiosztani. A hulladék-
szolgáltató természetesen továbbra is 
elviszi azt a biohulladékot, amely nem új-
rahasznosítható (például diófa levelek), 
vagy amelyektől szeretnénk megválni. A 
programnak köszönhetően a műanyag 
zsákokat a barna színű hulladéktárolók 
fogják felváltani, ez igen fontos hosszú-
távon környezetvédelmi szempontból.

A közbeszerzést a hulladéktárolók és 

komposztálók beszerzésére az önkor-
mányzat konzorciumi partnere kiírta, 
az eszközök átvételére várhatóan a jövő 
év májusától lesz lehetőség. Addig is, 
akinek nincs komposztálási lehetősége, 
akár megmaradt faanyagok vagy rakla-
pok felhasználásával is készíthet magá-
nak házi komposztálót. 

Komposztládák tavasszal

Azon téli rezsicsökkentésben ko-
rábban nem részesült háztartások, 
amelyek nem vezetékes gázzal, vagy 
távfűtéssel fűtenek és 2018. október 
15. napjáig benyújtották kérelmüket 
egyszeri, természetbeni támogatás-
ban részesülnek a Magyar Kormány 
részéről. A támogatottak 12.000 Ft 
értékben kapják meg a tűzifát, sze-
net, brikettet és PB gázpalackokat a 
korábban beérkezett igények alap-
ján. Fontos és jogvesztő határidő a 
2019. december 15-e, mivel eddig a 

dátumig lehet átvenni, a 
korábban megküldött ha-
tósági bizonyítványokkal 
a tüzelőanyagokat Pomázon, 
a Budakalászi út 16. szám 
alatt. Az átvételi helyen ház-
hozszállítás külön összegért 
vehető igénybe. Indokolt esetben – 
például mozgáskorlátozottak, rászo-
rulók részére az önkormányzat egyedi 
kérelem alapján közreműködik a fuva-
rozásban. Az erre vonatkozó kérelmet 
december 13-áig lehet benyújtani a 

Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgá-
latán. Az általános kérelem nyomtat-
vány átvehető az ügyfélszolgálaton, 
vagy letölthető a www.budakalasz.
hu oldal Ügyfélszolgálat menüpontja 
alatt.

Az önkormányzat a közterületeken álló veszélyes fák kivágásakor keletkező faanyagból idén is juttat tüzelőt a rá-
szorulóknak a készlet erejéig. Igényt benyújtani a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán van lehetőség, félfogadási 
időben. Első körben a jelenleg rendelkezésre álló faanyag függvényében áll módunkban segíteni, de amennyiben a 
a készlet mennyiségét meghaladóan jelentkezik igény a tüzelőre, megvizsgáljuk az igények teljesítésének pénzügyi 
lehetőségeit A kérelem a www.budakalasz.hu oldal Ügyfélszolgálat menüpontja alatt, vagy személyesen a Polgár-
mesteri Hivatal ügyfélszolgálatán érhető el.

Állami tüzelőanyag-támogatások: 
az átvételi határidő december 15.

Segítünk, ahol tudunk

Zöldhulladék-szállítási 
időpontok 

–  november 23: korlátlan zöld-
hulladék szállítás

–  november 23: veszélyes- és 
elektronikaihulladék-gyűjtés 
a Hulladékudvarban 8:00 és 
14:00 óra között

További információk: 
a www.budakalasz.hu oldalon
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2019. NOVEMBERI PROGRAMOK

ISMERETTERJESZTÉS

November 21. csütörtök 18.00
Magyar Vándor: 
Végvári Tamás: 
Kajakkal Európa körül 

ZENE, ÉNEK, KONCERT

November 30. szombat 10.00
Adventi Kolompos Mulatság – 

November 30. szombat 18.00
Kelta Advent a M.É.Z. zenekarral

KIÁLLÍTÁS

November 7. csütörtök 18.00

vésve

Szabó Zsuzsanna – Háttérképek – 
Hommage à Nyolcak 

TÁNC, MOZGÁS

November 15. péntek 10.00
Dúdolj! Ringass! Táncolj!

November 16. szombat 21.00
Nosztalgia Retro Party – Slágerek 

Mercury

November 22. péntek 17.30
Aprók Tánca

November 23. szombat 19.00
Katalin Bál

PROGRAM

-

Kós Károly
Művelődési Ház
és Könyvtár

November 29. péntek 10.00
Dúdolj! Ringass! Táncolj!

November 29. péntek 17.00
Adventi Traccsparty

EGYÉB

November 12. kedd 19.00
Laár András: Hogyan ne 
dögöljünk meg? – a buddhizmus 
tükrében

November 14. csütörtök 
15.00-19.00
Diabétesz világnap
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November 21. csütörtök 19.00

November 30. szombat 16.00
Adventi 
gyertyagyújtás – 
Nyitnikék Óvoda 

Dudits Dénes könyvbemutatója

December 3. kedd, 17.00-18.30

zene. 

December 5. csütörtök 16.30
Mikulás napi ünnepség

16.00 és 17.00 

16.30 és 18.00 

December 6. péntek 18.00
Borklub

December 6. péntek 21.30
Rockház – Junkies koncert

December 7. szombat 16.00
Adventi gyertyagyújtás – 
Kalász Suli Általános 

December 7. szombat 15.00

December 13. péntek 17.00
Aprók Tánca

December 14. szombat 16.00
Adventi gyertyagyújtás – 
Szentistvántelepi 
Általános Iskola ünnepi 

December 20. péntek 10.00
Dúdolj! Ringass! Táncolj!

December 21. szombat 16.00
Adventi gyertyagyújtás – 
Telepi Óvoda ünnepi 

December 27 – 29. péntek – 
vasárnap 13.00-tól

:
+36 (26) 401-069 

www.facebook.com/varjutar
www.koskarolymh.hu

VARJÚTÁR KÖNYVTÁR 

Nyitva tartás:

30

–
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Sürgető időszerűsége van annak, 
hogy mind többen a fenntartható fejlő-
dés jegyében szervezzük háztartásun-
kat, neveljük gyermekeinket. A Karitász 
csoport is felismerte ennek jelentőségét, 
ezért az idei év fókuszának a teremtés-
védelmet választotta. Gyakorlati, kéz-
zel fogható, az egyén és kisközösségek 
szintjén helyben megvalósítható lehe-
tőségeket, jó gyakorlatokat kerestek és 
keresnek továbbra is, melyhez szeretet-
tel várnak minden csatlakozni vágyót, 
hogy ezeket megosztva, népszerűsíteni 
tudják a budakalászi közösségeinkre tá-
maszkodva.

Október 6-án egy év szervező munka 
eredményeként, közel száz helyi önkén-
tes csatlakozásával, „A ma ajándék, 
legyen (a) holnap is!” szlogennel 
rendezte meg első Családi Ökonapját.

A rendezvény a Szentistvántelepi 

Általános Iskolában került megrende-
zésre, ahol több, mint nyolcszáz részt-
vevővel kalandozott együtt a különböző 
foglalkozásokon. A tornateremben egy 
hatalmas ökolabirintus óriásjátékait 
próbálhatták ki a gyerekek, az étkezőben 
pedig a Zöld Otthon interaktív vándor-
kiállítás és a helyi kedvenc ökotudatos 
tárgyainkat bemutató kiállítás adott 
számtalan praktikus ötletet a további 
környezettudatos életvitelhez. A kiál-
lításokon látott információk alapján a 
gyerekek egy izgalmas kvíz kérdéseire 
válaszolva nyereményeket is kaptak. 
A nyeremények tulipán hagymákból, 
kies vidéken eldobandó maglabdákból 
és újrahasznosított papírból készült 
ceruzákból álltak. A tantermekben sok-
féle kreatív ökoműhely keretében, papír 
hulladékokból és csuhéjból készítettünk 
ötletes ajándékokat, maradék fonalak-
ból kötelet vertünk, papírmerítéssel 

újrapapír készült, tartós használatú 
textilzsákokat varrtunk közösen, illetve 
megismerkedhettünk a madárodú-ké-
szítés rejtelmeivel is. Az elkészült ötven 
odút a lelkes családok haza is vihették, 
ezzel is elősegítve, hogy minél több ma-
dárbarát kert lehessen Budakalászon. 

A kisebb gyermekeknek külön játszó-
szobát alakítottunk ki, ahol a NÉBIH 
„Maradék nélkül” programjához kötődő 
szemléletformáló kisfi lmekkel és társas-
játékkal vártuk a legkisebbeket. 

A felnőtt érdeklődők három izgalmas 
előadást hallhattak, számtalan gyakor-
lati tanáccsal a hulladékmentes életmód 
kialakításához, a tudatos vásárláshoz 
és a helyi kisközösségekben szerveződő 
ÖkoKörökről, amelyekből nagy örö-
münkre októberben hármat is el tudunk 
indítani. Az egyik teremben a „Holnap” 
című fi lmet vetítettük az érdeklődőknek, 
ezzel is bemutatva a közösségi összefo-
gásban rejlő rengeteg lehetőségből né-
hány nagyon szépet. 

Volt Ökobüfé is, ahol a friss víz mellett 
házi kenyerekből készült szendvicsekkel 
és helyi termésből készült lekváros ka-
láccsal, friss, idényzöldségekkel és gyü-
mölcsökkel ill. további édes és sós házi 

süteményekkel várták a látogatókat. 
Az esemény ideje alatt teremtésvé-
delmi- és más öko-könyveket, valamint 
a helyiek által adományként varrt tartós 
vászon zsákokat és horgolt bevásárlótás-
kákat is beszerezhettek az érdeklődők. 

A rendezvénnyel párhuzamosan az 
öko-témát támogató helyi pékségekben 
és zöldségeseknél „Hello saját szatyor, 
viszlát nejlonzacsi!” szemléletformáló 
matricákat helyeztek el a szervezők, 
ezzel is bátorítva a vásárlókat a tartós 
saját szatyor használatra. A résztvevőket 
a NÉBIH felajánlásának köszönhetően 
meglephettük egy értékes mesekönyvvel 
és egy nagyon hasznos és aktuális infor-
mációkat tartalmazó ismeretterjesztő 
kiadvánnyal is.

A rendezvényen fontos szempont 
volt, hogy minél kevesebb hulladék kép-
ződjön, így még a nyolcszáz látogató 
mellett is összesen alig egy zsákocska 
szemét keletkezett, melynek egy része 
a szelektív gyűjtőkbe, más részük pedig 
komposztálóba került. 

A szervezők most sem hagyták ki a 
jótékonykodás lehetőségét; az Ökonap-
hoz kapcsolódóan jó állapotú, őszi-téli 
gyermekcipőket és homokozó játékokat 
gyűjtöttek a Kurityáni Nevelőotthonban 
élő gyerekeknek.

Hisszük, hogy együtt sokat tudunk 
tenni egy jobb világért és ebben na-
gyon nagy szükség van MINDENKIRE! 
Örömmel várjuk a szentferenckaritasz@
gmail.com e-mail címen mindenki je-
lentkezését, aki ebben a közös munká-
ban bármilyen módon szívesen részt 
venne!

Januártól újabb ökokörök indulnak, 
jelentkezni a kalasziokokorok@gmail.
com címen lehet.

Szent Ferenc Karitász Csoport

A Szent Ferenc Karitász csoport 
első Ökonapján jártunk

Zöld hírek 
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 Mi jut eszébe, ha meghallja azt 
a kifejezést, hogy felelős állattar-
tás?    

Egy olyan ember – állat kapcsolat, 
amiben az ember felelősséget vállal azért 
az állatért, akit, akiket magához vesz. 
Nemcsak fizikai értelemben, hanem 
érzelmi értelemben is. Egy állatot nem 
csak etetni kell, fontos, hogy foglalkoz-
zunk is vele. Nemcsak ma, hanem az el-
következő 14-16 év alatt végig. Közben 
a kedves pajkos kölyökből felnőtt, majd 
öreg állat lesz. Miközben persze a mi 
életünk is változni fog. Nagy felelősség 
ez, de pont ez a szép is benne!

  Mindez mennyire van össz-
hangban a gazdik vagy a még 
csak állatra vágyók elképzelése-
ivel, gyakorlatával? Lát javulást 
ebben az elmúlt évek alapján?   

Vannak, akik nem látják előre, hogy 
mivel jár egy állat tartása, nevelése. 
Sokan csak arra rendezkednek be, ami-
kor minden ideális: az állat egészséges, 
nincs vele gond, nem ugatós, jól szoci-
alizált. Sokszor akkor jönnek a megle-
petések, amikor kiderül, hogy egy állat 
kissé nehezebb természet, ezért többet 
kell vele foglalkozni, kutyaiskolába kell 
vinni, esetleg megromlott az egészsége, 
akkor meg állatorvoshoz kell vele járni. 

Mindezzel együtt azonban optimista 
vagyok: a kutyatulajdonosok körében 
nagyon sok javulást látok az elmúlt 
években. Most már a gazdik nagy több-
sége tisztában van azzal, hogy mivel 
jár egy állat tartása, sok nagyon jó gaz-
di-állat kapcsolatot látok nap, mint 
nap. Olyan is egyre gyakrabban előfor-
dul, hogy még a kutyus beszerzése előtt 
megkérdeznek, hogy milyen fajtát java-
solok a családnak, milyen költségekre 
kell számítani az első évben (oltások, 

ivartalanítás parazitaellenes kezelések 
stb.) Arról is egyre többen tudnak, hogy 
a felelős állattartáshoz hozzátartozik az 
állat ivartalanítása. Egyre többen járnak 
kutyaiskolába, ami azon túl, hogy remek 
időtöltés és segít abban, hogy a kutya jól 
szocializált legyen és az alapvető fegyel-
mezési feladatokat végre tudja hajtani, 
kiváló alkalom a kutya-gazda kapcsolat 
elmélyítésére. 

A cicatulajdonosokkal sajnos még 
nem ennyire rózsás a helyzet. Ott még 
mindig sokan nem látják be az ivarta-
lanítás fontosságát. Sok cica ellik még 
mindig, aztán a kiscicák egy része va-
lahogy „eltűnik”. Az ilyen eltűnt cicák 
alapítják aztán pár év alatt ki azokat a 
kolóniákat, ahol több tucat macska él. 
Sajnos azonban a gondoskodás csak 
addig tart, míg ki kell tenni a cicáknak 
pár falatot. Ha a cica megbetegszik és 
felmerül az orvosi ellátása, vagy egy 
napon leellik, mindenki csak széttárja a 
kezét, mondván „nem az enyém, én csak 
etetem!” Ebben is felelősebb és előrelátó 
magatartásra lenne szükség. De ezért is 
dolgozunk mi állatorvosok és megkö-
szönjük a sajtó segítségét az informálás-
ban, edukálásban.  

 Milyen az optimális ember-állat 
együttélés, főleg olyan szempont-
ból, hogy mik révén tud a gazdik, 
a kutyák és a nem állattartó tár-
sadalom viszonya minél harmo-
nikusabb lenni? 

Azt hiszem ebben a kérdésben is 
alapvetően az a fontos, hogy bele tudjuk 
képzelni magunkat a másik fél helyébe. 
Én szeretem a kutyákat, nem bánom, ha 
körülöttem vannak, de más nem szereti 
ezt. Kutyák esetében nagyon fontos, 
hogy a kutya csak a gazdája kíséretében 
legyen közterületen. A kutya ugatása a 

természetéhez tartozik, de egy extrém 
ugatós kutyánál meg kell találni ennek 
okát: például ha fél a viharban, enged-
jük be, vagy ha a szomszéd macskáját 
ugatja, helyezzük át a kenneljét, házát.  

A másik dolog a kutyaürülék kérdése. 
Alapvetőnek kell lennie, hogy egy gazdi 
ürülékgyűjtővel sétáljon, és azonnal 
szedje össze a kutyája piszkát. Ehhez 
városszerte ürülékgyűjtő kukákra lenne 
szükség. 

A macskák szabad állatok, sokszor 
kijárnak, és nem várható el a gazdiktól, 
hogy állandóan a nyomukban legyenek. 
Az ivartalanítás azonban a nem kívánt 
szaporulat mellett a macskások-nem 
macskások közötti békét is segítheti: 
egy nem ivartalanított macska – különö-
sen, ha kandúr – jelöl a vizeletével. Ez 
rendkívül átható szagú, aminek érthető 
módon nem örül a szomszéd, de még a 
gazdi sem. A macskaürülék kapcsán fon-
tos megjegyezni, hogy kifejezetten sze-
retik puha földbe elásni az ürüléküket. 
Emiatt, ha kerti homokozó, sóder, ho-
mokkupac, frissen fellazított virágágyás  
van valahol, a macska nagy valószínű-
séggel ott végzi majd a dolgát. Érdemes 
ezeket lefedni, vagy ha a macskánk átjár 
a szomszédba, magunkhoz telepíteni 
egy nyitott homokozót, földkupacot, 
hogy állatunk a telekhatáron belül vé-
gezze el a dolgát. 

Mindenképp nagyon fontos, hogy az 
állattartók és az állatot nem tartók kom-
munikáljanak egymással, és ne hagyják 
elmérgesedni a helyzetet. Sok mindenre 
lehet megoldást találni úgy, hogy az 
mindkét félnek elfogadható legyen.

Az interjút készítette: 
Hollósi-Györgyei Nóra

„Nagy felelősség az álla  artás, 
de pont ez a szép benne.”

Felelős álla  artás

Dr. Kovács Mártával, a szen  stvántelepi Főnixvet rendelő állator-
vosával az október 4-i Állatok Világnapja kapcsán beszélge  ünk 
a felelős álla  artásról, a kutyák és a nem álla  artó társadalom 
viszonyáról. Hamarosan egy sorozatot is indítunk, melyben igyek-
szünk körbejárni az álla  artás olyan módjait, melynek révén 
gazdi és kutya harmóniában élhetnek, mindezt a nem álla  artó 
társadalom igényeinek fi gyelembevételével.
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Interjú

Elfoglalt ember, az interjúra is telefo-
non, a HÉV-en utazva és hazafelé sétálva 
kerítünk sort. Az interjú előtt pár nappal 
érkezett haza Kanadából, de mire a kész 
anyagot ellenőrzésre megküldöm neki, 
már Spanyolországban lesz. Miért Bu-
dakalászt választotta otthonául? Milyen 
volt Los Angelesben a vörös szőnyegen 
végigsétálni? Miért nincsenek szülei 
Bogyónak és Babócának? Interjúnkban 
többek között ezekre is választ kapnak 
M. Tóth Gézától. 

 Miért Budakalászt választotta 
otthonául? 

Veszprémből kerültem el a közép-
iskola után, Budapesten jártam egye-
temre, és családalapítás után szerettünk 
volna egy olyan helyen otthont találni, 
ahol egy családnak, főleg a gyerekeknek, 
úgy gondoltuk, jobb lenni, mint bent a 
városban. Fontos szempont volt, hogy 
megközelíthető legyen minél könnyeb-
ben közforgalmú járművel (lehetőség 
szerint kötöttpályással, vonattal vagy 
HÉV-vel). Apósomék akkor már Buda-
kalászon laktak, ez fontos családi szem-
pont volt, ami miatt végül Budakalászra 
esett a választásunk. Több, mint húsz 
éve ennek. Az akkor még falu, Szentist-
vántelep része különösen megtetszett, 
mert olyan időben látogattunk ki, mikor 
a cseresznyefák virágoztak.

 Megindító hangvételű beszédet 
mondott a 2011 Egyesület kam-
pányzáró rendezvényén, a Kálvá-
ria-dombon. Mit jelent Önnek a 
közösség, azon belül is a budaka-
lászi emberek kapcsolódása?  

Az emberiség történelmének na-
gyobb részében nem az egyének, hanem 
a különböző méretű közösségek voltak a 
társadalmi szerveződés legkisebb egysé-
gei. Ez ma már nem így van, az egyén, 
az individuum fontossága felértékelő-
dött a mi kultúránkban, de azt hiszem, 
számomra a közösségek továbbra is a 
legfontosabbak. Nem lehet közösség 
nélkül létezni. Itt, Budakalászon sok, és 
kimondottan izgalmas, komplex közös-
ség működik. Van olyan, hogy csak egy 
utcának a közössége, összejáró szom-
szédok, kártya-barátságok, dalárdák, 
különböző egyházi gyülekezetek, hagyo-
mányőrző közösségek, Faluház, cserké-
szek…ezeknek ilyen, vagy olyan módon 
valahogy mind részese vagyok. Elsősor-
ban a családon keresztül. Feleségem, 
egy erős budakalászi közösség tagja, ta-
nítónő. Gyerekeink pedig kicsi koruk óta 
a cserkészethez kötődnek erősen.

 Mit jelentett Önnek a legjobb 
animációs rövidfi lm Oscar-jelö-
lése és mit jelent most, az azóta 
eltelt idő távlatából? 2007-ben 
ilyennel még csak Jankovics Mar-
cell és Rófusz Ferenc büszkélked-
hetett.

Ez egyrészt jó visszajelzés volt arra, 
hogy amit csináltunk, az szakmailag 
magas nívót ér el, másrészt pedig presz-
tízsszempontból is van jelentősége ezek-
nek a szakmai díjaknak. Lényegében 
ugyanúgy dolgozunk az Oscar-nominá-
ció óta is, mint előtte. 

 Vácz Péter, sikeres fi atal animá-
ciós filmrendező is a mentorjai 

között említi Önt. Mit ad Önnek a 
feltörekvő generáció terelgetése? 

A tanítás elsősorban szakma, nekem 
legalábbis az elsődleges szakmai identi-
tásom az, hogy tanár vagyok. 1994 óta 
tanítok a művészeti felsőoktatásban, 
vagyis már 25 éve, és szeretnék is min-

dent megtenni annak érdekében, hogy jó 
tanár legyek. Sőt, úgy veszem észre ma-
gamon, hogy tanárként szívesebben va-
gyok sikeres, mint alkotóként. Élvezem, 
amikor jók, amikor eredményesek a hall-
gatóim, amikor látom, hogy jó helyre ke-
rülnek az életben, és a saját maguk által 
vagy a közösen meghatározott útjukon 
sikeresen tudnak menni előre. Az első 
időszakban a Moholy-Nagy Művészeti 
Egyetemen, korábbi nevén Iparművé-
szeti Egyetemen vezettem közel tíz évig 
az animáció szakot. Aztán átcsábítottak 
egy érdekes másik feladatra a Színház- 
és Filmművészeti Egyetemre, ahol a lát-
ványtervező tanszéket alapítottuk meg, 
és azt vezettem, jelenleg is ott tanítok. 
Volt egy ötéves időszaka az életemnek, 
amikor a rektori feladatokat is én láttam 
el az egyetemen. Ezen kívül a kolozsvári 
Babeș–Bolyai Tudományegyetemen 
vagyok állandó alkalmazásban. Hosz-
szabb-rövidebb időre különböző külföldi 
iskolákban dolgoztam vendégtanárként, 
illetve a tanári pályám legelején, párhu-
zamosan az Iparművészeti Egyetemmel 

„Az individum fontossága felértékelődö   
a mi kultúránkban, de számomra a 
közösségek továbbra is a legfontosabbak.” 

M. Tóth Géza a Maestro című animációs fi lmje rendezéséért Oscar-díj jelölt 
fi lmrendező, producer, a KEDD Krea  v Stúdió alapítója és vezetője, 2014 és 
2019 közö   ő irányíto  a rektorként a Színház- és Filmművésze   Egyetemet 
és jelenleg is az SZFE és a Babeș-Bolyai Tudományegyetem egyetemi tanára, az 
Interna  onal Academy of Television Arts and Sciences és az Academy of Mo  on 
Picture Arts and Sciences tagja.

Interjú – M. Tóth Géza

M.Tóth Géza az Oscar-gálán

Szen stvántelepi cseresznyefasor
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1994-től 1998-ig a Pető intézetben is dol-
goztam, ott a konduktori és tanítóképzé-
sen vettem részt. Nekem a tanárság az 
első számú szakmám, miközben persze 
a második számút, tehát az alkotást is 
szívesen és elég intenzíven művelem.

 Önnek van példaképe? 
Van. Sok. Tanári szempontból talán 

Bartók Bélát mondanám, ámbár ő alko-
tói és emberi szempontból is nagy pél-
daképem. Zseniális művész, kivételes 
morális értékrendű ember volt. Szíve-
sen foglalkozom a műveivel, az összes 
színpadra írt darabját több változatban 
is megrendeztem már. De nagyon sze-
rencsés vagyok abból a szempontból 
is, hogy a családomban is bőven talá-
lok olyan embereket, akik példák szá-
momra. Nem akarok senkit kiemelni, 
mert ha édesapámat mondanám, nem 
mondanám édesanyámat, ha a bátyámat 
mondom, akkor nem mondom a húgo-
mat. Ha lehet példakép egy közösség, 
vagy egy közösség által generációkon 
keresztül képviselt szemlélet, akkor leg-
inkább a családomat tekinteném példa-
képnek.

 2010-ben azt nyilatkozta, hogy 
„nincs is saját stílusom: az összes 
fi lmem nagyon különbözik egy-
mástól”. Változott valami ebben 
az elmúlt majd tíz évben? A fi lmek 
nyilván nem lettek ugyanolya-
nok, de Önben mit okozott a sok 
siker, nézői visszaigazolás, belső 
változás? 

Ha egy alkotó embernek fontos, hogy 
a munkáiban alkalmazott formai sajá-
tosságok állandóak legyenek, és így a 
stílusa alapján be lehessen azonosítani 
őt magát, annak sok előnye lehet, de 
engem ez az út nem vonz. Egyrészt szá-
momra nem lenne elég érdekes, félnék, 
hogy magamra unok, és zavarna, hogy 
az alkotás szellemi izgalma helyett az 
egész valamiféle ön-márka-építésről 
szólna. Soha nem akartam megcsinálni 
kétszer ugyanazt a rajzot, ugyanazt a je-
lenetet, ugyanazt a fi lmet. Mindig abban 
a produkcióban próbáltam megtalálni 
az optimumot, amin éppen dolgoztam, 
és ha azzal végeztem, akkor a következő-
nél más formai elemektől vártam, hogy 
az adott tartalmat az adott közönség 
számára optimálisan kifejezzék. A fi lm 
és a színház mindig nagyon intenzíven 
kommunikál a közönséggel, és a kö-
zönség legalább annyira sokféle, mint 
amennyire sokféle lehet a produkció 

maga. Ebben a viszony-
rendszerben engem na-
gyon érdekel a közönség, 
nagyon érdekel az alkotás, 
érdekel a köztük létrejövő 
kapcsolat is, de én magam, 
az, hogy az én stílusom 
megjelenjen, és felismer-
hető legyen, egy cseppet se 
érdekel. Mondok néhány 
példát. Két-három hete 
jelent meg a mozikban 
az új rajzfilmünk, a „Mi 
újság, Kufl ik?”; az elmúlt 
években sokat dolgoztam 
az Operaház felkérésére 
Wagner Ring-tetralógiájá-
nak a rendezésével; és ott 
van a legújabb kisfi lmünk, 
a Matches, ami a nemzet-
közi fesztiválokon kerül a 
közönség elé. Értelmetlen 
dolog lenne, ha összekever-
ném a Wagner közönségét a fesztiválok 
közönségével, vagy a Kufl ik gyerekkö-
zönségével.

 Ha már gyerekek. Szinte min-
den kisgyermekes családnál 
megtalálható legalább egy mese, 
melyet az Ön kreatív stúdiója, a 
KEDD készített. Én pont a Kufl i-
kat és a Bogyó és Babócát hozom 
itt példának. Milyen szerepe volt 
pontosan abban, hogy ezeket a 
történeteket a kisgyermekek és 
szülők abban a formában ismerik 
ma, ahogy?

Ez olyan felelősség, amit nem tudok 
megosztani mással. Producerként és a 
stúdió vezetőjeként én döntöm el, hogy 
mikor milyen produkciókon dolgozunk. 
A Bogyó és Babócából eddig elkészítet-
tünk 3 évadot, azaz 3x13 epizódot és ha 
Isten éltet minket, akkor év végére el-
készülünk a következő évaddal, így ösz-
szesen 52 epizód lesz kész animációban. 
Az új évad fi lmjei, a korábbi évadokhoz 
hasonlóan, először moziban lesznek 
láthatók. A Kufl ik eddig elkészült 26 
epizódját is szeretném, ha folytatni tud-
nánk. Annak a sorozatnak is én végzem 
a produceri és társrendezői feladatait. 
Mindkét esetben volt egy-egy nagyszerű 
rendező kollégám. Antonin Krizsanics 
a Bogyó és Babócánál, és Jurik Kristóf, 
korábbi hallgatóm, a Kufl ik esetében. 

  Utoljára pedig engedjen meg 
egy amolyan bónusz kérdést, 
mely magánemberi, anyai kérdé-

sem: Miért nincsenek Bogyónak 
és Babócának szülei? A Rokonok 
című könyv két meséje is amolyan 
unokatestvérekről szól. Én azt a 
kötetet abban a reményben vet-
tem meg a gyermekeimnek, hogy 
majd most lelepleződnek, de nem. 

(nevet) Szerintem ez egy nagyon szel-
lemes megoldása a szerzőnek, Bartos 
Erikának, hogy több szerepet gyúr egy 
fi gurába. Ebben az esetben az önmagá-
ról gondoskodó felnőtt szerepet (a fi gu-
ráknak saját házuk van , stb.), és azokat 
a tulajdonságokat, amelyek a gyerekekre 
jellemzőek, hogy mást ne mondjak, 
óvodába járnak Dongó néni felügyelete 
alatt. Én ezt végtelenül bájosnak tar-
tom. Ettől van az egészben egy olyan 
szép szent komolyság, mint amikor a 
gyerekek papás-mamást játszanak, és a 
homokban megrajzolják a ház körvona-
lait és azok a vonalak, mint falak, olyan 
érinthetetlenek, hogy ha valaki ezeken a 
vonalakon át találna menni, hát annál 
nagyobb skandalum nincsen. Azt hi-
szem, ez a magyarázat arra, hogy még ha 
a felnőttekben fel is merülhetnek ilyen 
kérdések, hogy miért nincsenek szülők 
ebben a mesében, az igazi közönségünk, 
azaz a kicsi gyerekek számára ez semmi-
féle problémát nem jelent. 

Az interjút készítette és szerkesztette: 
Hollósi-Györgyei Nóra

(Az interjú teljes szövegét a 
www.budakalasz.hu oldalon olvashatják.)

A Bogyó és Babóca című animációs film plakátja
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„Harangozó Terinek is szerepe van abban, 
hogy Budakalászra költöztünk.”
Vendéglátónk, Karmó Ferenc házának földszintjén kialakíto   cukrászdában ülünk 
le beszélgetni. A mesélés során nem csak a történetekben jönnek elő a sütemé-
nyek, hiszen a műhelyből nem zavaróan, de folyamatosan érezzük azt a fi nom édes 
illatot, mely a cukrászdák közelében mindig jelzi az embernek cégér nélkül is, hogy 
mi melle   halad el.

 Hol született, hol kezdte életét? 
Baján születtem 1951-ben és ott is 

jártam általános iskolába. Édesanyám 
háztartásbeli volt, édesapám pedig 
ugyan egy szemsérülés miatt hadirok-
kant lett, de dolgozott. A Ferenc csator-
nánál volt egy ponton híd, ott volt hídőr 
és a nagybaracskai halász szövetkezet 
bárkáinál horgászott  és árulta a hala-
kat. Két öcsém közül az egyik az állami 
gazdaságban volt lakatos, másik pedig 
villanyszerelő. Én 1965-ben felkerültem 
Pestre a nagynénémhez.  

 Mit csinált Pesten? 
Édesanyám nővére a Gundel csa-

ládnál dolgozott, de több vendéglátó-
helyen voltak ismerősei, így kerültem a 
vendéglátás közelébe. Először a Mátyás 
Pincében, majd a Belvárosi Kávéház-
ban dolgoztam. Másodikos szakácsta-
nulóként aztán szabadnapjaimon vagy 
délutánonként átjártam másodállásba 
a közeli Tiszti Klubba. Először szakács 
voltam, később fel is szolgáltam, így 
többet tudtam keresni. 1968-tól a kar-
hatalomnál voltam katona, konyhafő-
nök-helyettes voltam. A nagybátyám 
révén itt is volt ismeretségem, jó sorom 
volt. Miután leszereltem, visszatértem a 
vendéglátáshoz az 5. kerületben. Meleg- 
és hidegkonyhai versenyekre is jártam 
ipari tanulóként, Benke Lászlóval is itt 
ismerkedtünk meg. Ekkor lehetőségem 
lett volna Nyugat-Berlinbe vagy Bécsbe 
menni dolgozni, de mivel édesanyám 
egyik nővére, a Nagy Imre kormány 
titkárnője és férje, a gödöllői egyetem 
rektora 1968-ban disszidált Svájcba, a 
leszerelés után bevonták az útlevelemet 
két évre, így nem mehettem. Amikor jött 
a gebines rendszer (bérelt vállalkozás), 
akkor kaptuk meg a Spaten Sörözőt, 
majd a pomázi Pipacs Vendéglőben dol-
goztam egy évig. Ellőtte a Lupa Csárdát 
csináltuk egy szezonban. 1979-ben jöt-
tünk Budakalászra.  
 Budakalászra a munka kapcsán 
érkeztek? 

Egyszer volt egy rendezvény a pomázi 
étteremben, arra siettem az Ecseri útról. 

Gyorshajtási ügy lett belőle, jött is a fel-
jelentés és emiatt be kellett mennem a 
rendőrségre. Harangozó Teri és Kabos 
László, akiket a vendéglátás kapcsán 
ismertem meg, sokszor eljöttek ilyen 
ügyekben is segíteni, mert ugye nekik 
volt nevük. Most is így történt és együtt 
mentünk be egy főhadnagyhoz, aki itt la-
kott a budakalászi Szent László utcában. 
Őt aztán később párszor hazahoztam ko-

csival és az egyik ilyen alkalommal mu-
tatott be a koszorúkészítő Sipos Bandi 
bácsinak, és ő vetette fel, hogy költöz-
zünk ide. Tetszett az ötlet, így eladtuk 
meglévő ingatlanjainkat és 1979-ben 
megvettük tőle a telket és megkezdtük 
az építkezést, amely tíz hónapig tartott. 
Az utcában élő Demes András és egy po-
mázi ismerőse, Kadlec Olivér építették a 
házat. Én is besegítettem az építkezésbe 
a sógorommal munka után és hétvé-
gente, csináltuk, amit kellett; hordtuk 
a téglát, maltert… Aki az utcában lakott 
és kedve, lehetősége volt, szintén kivette 
a részét a munkából, jó kis ismerkedési 
lehetőség volt.  
 Rögtön itt a házban alakítottak 
ki egy cukrászdát?   

Nem, először az Omszk-tó partján, 
a mostani élelmiszerbolt helyén volt a 
cukrászdánk. Nagy forgalom volt, sokan 
szerettek oda járni. Nemegyszer meg-
történt, hogy délutánra elfogyott min-
den. Aztán ezt eladtuk és kialakítottuk a 

cukrászműhelyt a pincében és mellette 
a cukrászdát. Több mint tíz évig nagyon 
jól ment minden, folytatódott az, amit a 
tó partján elkezdtünk. A rendszerváltás 
után vállalkozók lettünk, mikor azonban 
megnyitottak a nagy üzletláncok,,mint 
például a Cora, hirtelen megcsappant a 
forgalom. Az utóbbi tíz év nagyon nehe-
zen telik, munkaerőhiány van, emellett 
a betérő vendégek száma is csökken. 

Míg régen beszállítottunk 
süteményeket a Jégcsillag 
üzleteibe, sőt, Zamárdira, 
Siófokra is, addig ma a be-
vétel legnagyobb részét a 
Groby lánccal való együtt-
működésünk teszi ki.

 Önnek és a család-
jának milyen kap-
csolódásuk van a 
budakalászi közössé-
gekhez? 

Sándor atyával év-
tizedeken keresztül jó 
kapcsolatban voltunk, 
sokat adományoztunk, 

hosszú időn át hozzájárultunk például 
a szüreti bálokhoz is. Különböző falu-
házas rendezvényeket is rendszeresen 
látogattunk, ismerkedtünk, ápoltuk 
kapcsolatainkat, de sokszor vittük mi a 
cukrászipari termékeket, így ezek az al-
kalmak nekünk is munkával teltek. 

 Szabadidejében mi az, ami ki-
kapcsolja? 

 1965-től mindig van focibérletünk, 
főleg a Fradi-meccsekre és kettős rang-
adókra jártunk. Most is van bérletünk 
és megyünk, ha van időnk. A televízi-
óban is szívesen nézzük a sportesemé-
nyeket. Régen sokat jártunk kirándulni 
Ausztriába, Németországba, Svájcba, 
Spanyolországba, persze országon belül 
is. A mai napig szeretünk sétáink során 
gyönyörködni Budakalász szépségeiben. 

Az interjút készítette és szerkesztette: 
Hollósi-Györgyei Nóra

Időseink emlékeznek

Karmó cukrászda
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Egészség

Évente átlagosan 4500 férfi t diag-
nosztizálnak prosztatarákkal Magyar-
országon, közülük körülbelül 1500-an 
életüket is vesztik ebben a betegség-
ben, pedig ha időben diagnosztizálják, 
a prosztatarák az esetek 90%-ában 
teljesen gyógyítható. Ezért, és mert a 
prosztatarák a korai stádiumban általá-
ban tünetmentes, kiemelten fontosak a 
bajmegelőző szűrések, amelyekkel meg-
előzhető a tragédia.

Az erre való fi gyelemfelhívást és a 
szűrések fontosságának hangsúlyozását 
tűzte ki céljául 1994-ben a Movember 
mozgalom Ausztráliában. Hazánkban 
2009-ben növesztettek először töme-
gesen bajuszt emiatt a férfi ak. 2015. óta 
működik egy szervezet is, a Movember 
Magyarország Egyesület, amely a szű-
rővizsgálatok fontosságát hirdeti, az 
egyesülethez beérkezett movemberi 
adományokból pedig a szűrővizsgála-

tokhoz elengedhetetlen PSA mérőké-
szülékeket vásárolnak és szűrőnapokat 
tartanak. A vizsgálat egyszerű, gyors, és 
legfeljebb kellemetlen, de nem fájdal-
mas. Férfi aknak azt tanácsoljuk, hogy 
járjanak rendszeresen szűrővizsgála-
tokra, a hölgyek pedig fi gyelmeztessék 
férfi  szeretteiket minden évben. 

Hogyan csökkenthetjük a prosz-
tatarák kialakulásának esélyeit?

•  Kerüljük a zsíros ételeket, táplálkoz-
zunk, változatosan!

•  Építsük be étrendünkbe az olajos 
magvakat, mint például a tökmagot, 
diót, illetve mogyorót. Ezek csökken-
tik a koleszterinszintet, a daganatok 
kialakulásának kockázatát, emellett 
antioxidáns és gyulladáscsökkentő 
hatással bírnak.

•  Mérsékeljük a kávéfogyasztást, kerül-
jük az erős teákat, és mértékkel fogy-
asszunk alkoholt.

•  Figyeljünk a rendszeres testmoz-
gásra! Egy kiadós séta, futás, vagy 
éppen kirándulás a testnek-léleknek 
egyaránt jót tesz.

•  Igyunk minél több vizet! Jót tesz az 
anyagcserének és megelőzhetjük a 
hólyag- illetve vesefertőzés kockáza-
tát.

AZ EGÉSZSÉGKLUB PROGRAMJAI

www.bkegeszsegklub.hu
bkegeszsegklub@gmail.com

november 14–én  16-tól 18 óráig
a Kós Károly M vel dési Házban

Ha érintett, feltétlenül jöjjön el, ha nem,
azért jöjjön, hogy megel zzük!
- El adások - családorvos és dietetikus 
- Egészségfejlesztési Iroda állapotfelmé-
rés,  INBODY testösszetétel, kérd ívek
- Praxisközösség: vérnyomás, vércukor-
mérés
- Smoothie készítése diabéteszeseknek 
Miháldy Kinga dietetikussal.
- Cukor nélkül édesen - Sütött süti süti
verseny. Hozzon süteményt, hozza el a re-
ceptjét, és megkóstoljuk. 
- Kóstolás - Csevegés - Tanácsok
Pontos információk a www.bkegeszseg-
klub.hu oldalon és plakátokon.

KREATÍV FOGLALKOZÁS

KLUBNAP

Ezután a programok alatt mindig megje-
lenítjük mindazon intézmények logóját,
amelyek támogatása nélkül az Egészség-
klub közel sem tudna ilyen szervezetten
és aktívan m ködni.
Budakalász Város Önkormányzata évek
óta támogatja szakorvosi sz réseinket.
Egy évvel ezel tt egyesületünk klub cél-
jára használatba kapta a Szentendrei út 24.
alatti faházat úgy, hogy annak rezsijét is
(f tés, víz, világítás) átvállalta az önkor-
mányzat. Így tudunk mi is helyet biztosí-
tani a Praxisközösségnek és az EFI-nek a
budakalásziak részére szervezett foglal-
kozásaikhoz.
A Faluház megalakulásunk óta térítés
nélkül ad helyet klubunk el adásainak,
klubnapjainak, sz r napunknak.
Október 4-én értesítést kaptunk a Bethlen
Gábor Alapkezel  Zrt-t l, hogy a Nem-
zeti Együttm ködési Alaphoz 2019 janu-
árjában beadott, de els  körben forrás-
hiány miatt elutasított pályázatunkra
mégis tudnak 400 ezer Ft vissza nem
térítend  támogatást utalni,  melyet m -
ködésre és szakmai programokra fordít-
hatunk.
Köszönet minden támogatónknak!

MOZGÁSLEHET SÉG

KIRÁNDULÁS

  
ként a 9-10 óra között a klubházban.    

A szokásos és rendszeres tornaóránkon
kívül bottal vagy bot nélkül gyalogló, sétá-
ló csoport indult. Találkozás: keddenként
9-kor a Tanító utca déli végénél a tóparton. 

Keddenként 14-16-ig Szendrényi Julikával
és 16-18-ig Lukácsné Klárival. Bellovits Klári
kézm ves csapata is elkezdte készíteni az
adventi koszorúkat, ajtódíszeket. Mind-
három csoportban fejleszthet  a kézü-
gyesség, a kreativitás, ami örömforrás!
KARÁCSONYI VÁSÁR a klubházban: no-
vember 22-én, pénteken, 14-18h között.   

November 21-én 17 órakor KLUBNAP a
klubházban. Téma: VERSEIMB L - Egy
óra Stréhli Gittával
December 5-én 17 órakor a kulturális
szekció el adása a Faluházban.  Dr. Fa-
ragó Eszter el adás sorozatának követ-
kez  témája: Az arisztokrácia a mai  Eu-
rópában.
December 10-én 16 órakor KLUBKARÁ-
CSONY a Faluház báltermében. Megle-
petésm sorral készülünk. Az ételt, italt
mindenki maga varázsolja az asztalra.

Kecskés Éva téli üzemmódban szervezi
a szerdai kirándulásokat, azaz a sza-
badtéri  séták  helyett  inkább  múze -
umlátogatásokat  tervez. Az úti célokat
és id pontokat a levelez listán teszi
közzé. Tel.: 341 358, 70/2542906, e-mail:
kecskes.eva@t-online.hu.

A DIABETESZ VILÁGNAPJA

BARÁTKOZÁS A SZÁMÍTÓGÉPPEL

A Szentendrén elérhető uru-
lógiai szakrendelés a budakalá-
sziakat is várja. A vizsgálathoz 
beutaló nem, de előjegy zés szük-
séges. Foglaljanak időpontot 
még ma! https://szei.szentendre.
hu/urologia/

Ha november, akkor Movember 
– Középpontban a férfi egészség
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Közösségek

 Az elmúlt évek hagyományait foly-
tatva idén is élelmiszereket tartalmazó 
csomagot vehetnek át a budakalászi 
idősek a Kós Károly Művelődési Ház-
ban. A csomagok összetétele a Szent Fe-
renc Karitász csoporttól és időseinktől 
kapott visszajelzések alapján módosul, 
de értéke nem változik. Az át nem vett 
csomagokat rászorulóknak juttatjuk el, 
így aki úgy érzi, hogy máshol jobb helye 
lenne a neki járó csomagnak, az a távol-
maradásával is tud segíteni.

A csomagok átvételének helye:
Kós Károly Művelődési Ház (Buda-

kalász, Szentendrei út 9.), a tavalyi évhez 
hasonlóan a helyszín a hátsó parkoló felőli 
bejáraton keresztül közelíthető meg az aulá-
ban. (Parkolási lehetőség a hátsó udvarban).

Az átvétel időpontjai:
– december 3. kedd,
– december 4. szerda, 
–  december 5. csütörtök. 
Az átvételre mindhárom napon 8 és 15 
óra között van lehetőség.

Felhívjuk szíves fi gyelmüket, hogy a 
csomagok átvétele kizárólag a megadott 
időpontokban lehetséges, a kijelölt na-
pokat követően utólagos átvételre nincs 
lehetőség.

További fontos tudnivalók: 
Az ajándékcsomagra a jogosultságot 

a személyi igazolvány, a budakalászi ál-
landó lakcímet tartalmazó lakcímkártya, 
és a nyugellátásról szóló igazolás együt-
tesen igazolja. Kérjük tehát, hogy ezeket 
az okmányokat mindenképpen hozzák 
magukkal, mert a csomagok átvétele 
csak ezek megléte esetén lehetséges. 
Más személy csak a jogosult által aláírt 
meghatalmazás ellenében veheti át a 
csomagot.

Kérjük továbbá, hogy a 2019 októbere 
óta nyugdíjazott lakosokat, hogy még a 
csomag átvétele előtt jelentkezzenek a 
Polgármesteri Hivatalban nyugdíjas stá-

tuszuk igazolása érdekében (nyugdíjas 
törzsszám igazoló lap bemutatásával).

Kérjük, hogy akik egészségi állapotuk 
miatt nem tudják az ajándékcsomagot a 
a Faluházban átvenni, hívják a lenti tele-
fonszámot, hogy a kiszállításról gondos-
kodhassunk!

Az ajándékcsomag átvételével kap-
csolatosan felmerülő bármilyen kérdés 
esetén hívják a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatát a + 36 (26) 340-266-
os telefonszámon.

Ajándékcsomag városunk időseinek

Anyakönyvi hírek

Szeretettel köszöntjük 
Budakalász októberben 
született legifjabb polgárait:

Újszülöttek

Baumann Bátor
Csuri Marcell
Kroó Emília Kata
Malasics Anna Lujza
Maráczi Sára
Petrilla Ádám
Petrovits Péter Trisztán
Vági-Walter Boróka
Vojcsekovics-Blahó Liza Szofi 

Isten éltesse őket sokáig!

1989. március 15-én ünnepélyes kere-
tek közt a szentistvántelepi templomkert-
ben avatták fel azt a Szent István Király 
emlékére készült szobrot, mely azóta is a 
közösségi összefogás szimbóluma lehetne.  
Az ügy kezdeményezői a Budakalászi Ba-
ráti Kör és a Budakalász-Szentistvántelepi 
Egyházközség Képviselő-testülete voltak. 
Az adománygyűjtés annyira jól sikerült, 
hogy a Somogyi József által megalkotott 
szobor finanszírozására összegyűjtött 
pénz ből megmaradt 86.000 forint. Ekkor 
született az elhatározás, hogy a fennmara-
dó összegből alapítványt hoznak létre.

Így született meg immáron harminc 
éve a Budakalászi Szent István Alapítvány, 
amelynek első kuratóriumi elnöke Harcsa 
Lajos, Budakalász köztiszteletben álló pol-
gármestere volt.

Az alapítvány kiemelt célja olyan tehet-
séges diákok támogatása, akik közép- vagy 
felsőfokú iskolában tanulnak, és rossz 

anyagi helyzetük veszélyezteti tehetségük 
kibontakoztatását, valamint olyan egyének, 
csoportok, intézmények támogatása, akik 
Budakalász kulturális életéért kiemelkedőt 
alkotnak. 

Az alapítvány az elmúlt harminc évben 
több, mint 600 tehetséges diák tanulmá-
nyait támogatta, téve mind ezt úgy, hogy 
közben neves előadóművészek fellépéseivel 

kényeztette az erre fogékony 
nagyérdemű közönséget.

Az alapítvány harminc 
éves fennállásának évfor-
dulójára egy évtizedeket 
átívelő koncerttel készü-
lünk. A Baranyai család 
már a kezdetkor is támo-
gatója volt az alapítvány-
nak, Harcsa Veronika pe-
dig előttünk bontakoztatta 
ki mára már világhírűvé 
vált tehetségét. Művészek 

sora állt az alapítvány mellé, hogy e kerek 
jubileumot méltóképp ünnepelhessük! 
Várunk mindenkit szeretettel, aki igényes 
kikapcsolódásra vágyik úgy, hogy adomá-
nyával közben egy nemes ügyet is támo-
gat! Találkozzunk november 28-án, 18:00 
órakkor a Kós Károly Művelődési Házban. 
(Részletek a következő oldalon, az ese-
mény plakátján.)

Bodó Éva, kuratóriumi tag

Harminc éves a Szent István Alapítvány
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Óvodai hírekIntézményeink hírei

 NYITNIKÉK ÓVODA

Talán az ősz kelti a felnőttekben a leg-
összetettebb érzelmeket. Egyrészt utál-
juk, mert vége a nyárnak és jön a hideg, 
meg amúgy is nyirkos és azon tűnődünk, 
hogy „mit vegyek fel?”, vagy „mikor lesz 
már nyár?” Mindeközben viszont cso-
dáljuk, ámulattal gázolunk az avarban, 
bámuljuk a fantasztikus színeket, és ha 
süt a nap, (ami idén jócskán előfordult), 
akkor  bizony az őszi időjárás a legszebb 
és legkellemesebb. 

A gyerekek ezeken a dolgokon nem 
gondolkodnak annyit, mint mi, nem pa-
naszkodnak a hűvös időjárásra, nem rá-

gódnak a rohanó időn és 
nem sopánkodnak, hogy 
„megint nyakunkon a 
karácsony!”  Mindent 
természetesnek vesz-
nek. Az évszakok úgy 
jönnek, ahogy jönnek. 
Ha esik, hát esik, ha süt 
a nap, akkor süt, legfel-
jebb annyi a különbség, 
hogy ősszel kicsit tovább tart felöltözni, 
meg az óvónéni miatt a kabátot is be kell 
gombolni.

Nyáron is voltak klassz dolgok, a fagyi, 
a strand, a nyaralás, de most más klassz 
dolgok vannak. Hegyekben áll a sok 

fi nom gyümölcs, és szu-
per programok vannak 
az oviban. A szeptem-
beri Szüreti mulatságot 
követték októberben a 
gesztenye-, dió- és le-
vélgyűjtögető kirándu-
lások, azután jönnek a 
kedvencek, a szülőkkel 
közös programok, mint 

a nagy Tökfaragó buli és novemberben a 
Márton napi játékos-lámpás délután. A 
tornateremben lesz Libás zenés-táncos 
interaktív bábszínház is. Akkor miért is 
kellene panaszkodni? Irtó klassz az ősz, 
nem?!                                             Adri néni

Festékmanók az óvodában 
Idén szeptemberben egy festékmanó 

járt az óvodánkban és a már meglévő 
színek mellé új színeket hozott nekünk. 
Óvatosan kezdtük ecsetjeinket belemár-
tani az itt hagyott színkavalkádba. Az 
első közös művünk, a már hagyománnyá 
vált Családi Sportnap újraszínezése és 
zöldebbé tétele volt. Reggel a fi nom teát 
mindenki az otthonról hozott bögréjében 
fogyaszthatta el, a sok izgalmas program 
mind „bogaras” volt, hogy a „nem szere-
tem állatok” is barátkozó szívre leljenek. 
Üres kézzel senki se távozhatott, hiszen 
megnyitott a „garázsvásár”, ahol kicsik és 
nagyok örömmel válogattak. A megma-
radt játékokat  pedig rászoruló gyerekek-
nek juttattuk el Ukrajnába, így reméljük, 

a festékmanók színei a 
játékokon keresztül ott 
is színesítik és szépítik a 
világot.   Új színt hozott 
életünkbe a szülőkből 
álló zenekar, akik egy 
saját ovidallal is gazda-
gították a programot és 
azóta a gyerekek éneke is 
színesíti a mindennapja-
inkat.

Október elején szinte 
berobbant Karcsi, a maga 
szépségével és elegáns 
nyelvnyújtós sáskafogásaival. Karcsi 
a „Mi” kaméleonunk és hatalmas bol-
dogságot okozott azzal, hogy elfogadta 
óvodánkat, mint új otthonát. Jelenléte 
bearanyozza a hétköznapjainkat.  Ecse-
tünket a barna színbe se felejtettük el 

belemártani, bár ezzel a 
színnel most nem a ma-
gunk művét szeretnénk 
tovább díszíteni: bekap-
csolódtunk a „Szeretet-
csoki” nevű programba. 
Az általunk összegyűj-
tött csokikat és plüssö-
ket december elején a 
Mesedoktorok fogják 
szétosztani a kórházak 
gyermekosztályain. A 
mai rohanó világunkban 
közösen tanuljuk a szü-

lőkkel, hogy milyen fontos picit megállni 
és másokra is gondolni, a gyermekeket 
pedig ebben a szellemben nevelni. Az 
ecset továbbra is itt van a kezünkben és 
még rengeteg szín van, ami kipróbálásra 
vár.                   Katus néni, Katica csoport

 TELEPI ÓVODA

A Zeneiskola épület bővítésére két neves 
operettszínházi énekes, Vágó Zsuzsi és Sán-
dor Péter jótékonysági musicalkoncertet tar-
tott október 26-án, amelyen iskolánk három 
rendkívül tehetséges növendéke – Bogdán 
Viktória, Pásztor Adrienn és Polonkai Renáta 
- is fellépett. 

A FaluhHáz báltermébe pillanatok alatt 
jó hangulatot, megható perceket varázsoltak 
az énekesek. Egymást váltották a musical és 
operett műfajból válogatott szóló és duett 
számok. A szünetben a KAMI-SHOP-ban tá-

mogatói összegekért vásárolhatott a közönség 
zeneiskolai pólókat, lemezeket, szatyrokat, 
tollakat és CD-ket. Az első és utolsó számokat 
művészek és növendékek közösen adták elő, 
ami óriási élmény és szakmai fejlődési lehető-
ség volt a mi tanítványainknak. 

A rendezvény létrejöttéért legnagyobb kö-
szönet Magyar Szilvia magánénektanárunkat 
illeti, amiért ilyen magas színvonalon felké-
szítette a növendékeinket és szervezésből is 
nagymértékben kivette a részét. Bogdán Vik-
tória édesanyja, Bogdánné Zerkovitz Katalin 
a háttérben rendkívül sokat segített a meghí-
vók tervezésétől és nyomtatásától a művészek 
vendéglátásáig. Köszönjük az önkormányzat 
és a Kalász Művészeti Nevelési Alapítvány tá-
mogatását a vendéglátás és a reklámanyagok 
elkészítésében. Köszönetünket fejezzük ki a 
Kós Károly Művelődési Ház és a Zeneiskola 
kollégáinak is. 

Nagyon reméljük, hogy ismét sikerült 
méltó módon felhívni a döntéshozók fi gyel-
mét a Zeneiskola égető problémájának meg-
oldására, az épület bővítésére. 

Október 18-án a Magyar Állatorvosok 
Világszervezetének Kárpát-medencei konfe-
renciáján a Vajdahunyad vár csodaszép épü-
letében adott színvonalas műsort huszonkét 
fős népzenész csapatunk. A szervező és fel-
készítő Papp Ágnes népiének-tanárnő volt, 
továbbá Csoóri Sándor, Dömény Krisztián, 
Sáringer Kálmán, Juhász Zoltán, Németh 
András és Pataki Ádám is segítették a növen-
dékek felkészülését.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a 
Zeneiskola hagyományos Őszi növendék-
hangversenyére 2019. november 14-én, 
18 órakor a Faluház dísztermébe!

Zeneiskolai hírek
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 SZENTISTVÁNTELEPI ISKOLA

Szeptember 26-án alsó tagozatos diák-
jaink számára közlekedésbiztonsági napot 
tartottunk. A Rendőrség munkatársai a 
Széchenyi utca és a Martinovics utca ke-
reszteződésében lévő, átkelőként is funkci-
onáló fekvőrendőrt fi gyelemfelkeltő, színes 
festéssel látták el. A gyerekek biztonságát 
szolgáló akcióval párhuzamosan kisdiákja-
ink többek között aszfaltrajzokat készítet-
tek, traffi  paxszal mért futóversenyen vettek 
részt, közelebbről is megismerkedhettek 
egy rendőrautóval és a városrendészet mo-

torkerékpárjával, illetve tudáspróbán is 
megmérettettek. 

Iskolánkban hagyomány, hogy minden 
év október 1-jén megemlékezünk a zene 
világnapjáról. Az idei alkalmon együtt hall-
gattuk a Kiskalász zenekar vidám dalait és 
együtt énekelhettünk a zenekar két tagjával, 
Varga Borival és Sántha Gáborral. 

Október első hétvégéjén iskolánk, a 
Szent Ferenc Karitász által szervezett Öko-
napnak adott otthont. Örökös ökoiskolai 
címet viselő intézményként nagy örömmel 
töltött el bennünket, hogy hozzájárulhat-
tunk az esemény sikeréhez. 

Október 7-én a Damjanich utca névadó-
jának emléktáblájánál a városvezetőkkel 
együtt emlékeztünk az aradi vértanúkra. 
Iskolánk felsős kórusa Séra Anna tanárnő 
vezetésével adta elő megemlékező zenei 
műsorát.

Október 17-én tartottuk az idei tanév 
első Megyés játékát, melyet az Állatok vi-
lágnapjához kötve szerveztünk ebben a 
témában. Tanulóink a legkülönfélébb meg-
közelítésben tanultak az állatokról: szü-

lettek kézműves alkotások, dramatizálták 
Assisi Szent Ferenc és Noé történetét, be-
szélgettek a felelős állattartásról, de termé-
szetesen ez alkalommal is akadtak 

Iskolánk udvarát számos fa díszíti, 
amelyek nemcsak a természetes környezet 
képviselői, de emblematikus elemei is az 
iskoláról kialakult külső képnek. Sajnos 
már az elmúlt tanévben felmerült, hogy az 
iskolaudvar több fája van olyan állapotban, 
hogy veszélyforrást jelenthetnek az udva-
ron tartózkodó gyerekekre, felnőttekre. A 
fákat szakemberrel megvizsgáltattuk, aki 
szemrevételezés és műszeres vizsgálat után 
megállapította, hogy több fa rossz állapot-
ban van. A nyári és őszi tanítási szünetek-
ben a veszélyes fákat kivágattuk, illetve 
visszavágattuk, de ugyanakkor pótlásukat is 
megkezdtük: az ősz első felében két fát ül-
tettünk. Az önkormányzati határozat alap-
ján összesen 15 darab, kétszer iskolázott fát 
fogunk tanítványaink közreműködésével 
ültetni részben az iskola területén, részben 
közterületen. 

 KALÁSZ SULI
Pályaorientációs nap a Kalász 
Suliban 

Idén október 24-én került megren-
dezésre pályaorientációs napunk, me-
lyen célul tűztük ki, hogy tanulóink minél 
több érdekes szakmát ismerjenek meg, és 
nyolcadikosaink segítséget kapjanak a to-
vábbtanuláshoz, az előttük álló iskolavá-
lasztáshoz. Külön programokat szerveztünk 
az alsósoknak és az ötödik, hatodik, hetedik 
osztályosoknak. Az iskolaválasztás előtt álló 
nyolcadikosok a Kalász Suli régi diákjaitól 
kaphattak értékes információkat, tapasz-
talatokat jelenlegi középiskoláikról. Leszö-
gezhetjük, hogy tartalmas és sikeres napot 
zártunk mindkét tagozatunkon!

Főzőverseny

Október 4-én, pénteken ismét megren-
deztük hagyományos főzőversenyünket, 
ahol szülők, diákok, tanárok nagy lelkese-
déssel készítették el az ízletes ételeiket. Az 
idei évben is változatos falatok kerültek az 
asztalokra, a hagyományos magyaros éte-
lek mellett különböző nemzetek konyháit is 
megismerhették a Kalász Suliba látogatók. 
A zsűrinek nem volt könnyű feladata, mert 
tizenegy felső tagozatos osztály menüjét 
kellett végigkóstolnia. Köszönjük a szülők-

nek, a diákönkormányzatnak és a tanárok-
nak a segítséget és a jó hangulatot!

Szarvas Gábor nyelvművelő 
napok Adán

Iskolánk diákjai már 2009 óta vesz-
nek részt a vajdasági Adán megrende-
zésre kerülő Szarvas Gábor nyelvművelő 
napokon, a 7. osztályosok számára meg-
hirdetett játékos nyelvi vetélkedőn.
Az idei versenyen György Balázs és Petrik 
Tamás 7. a osztályos tanulók mérték össze 
tudásukat a vajdasági és erdélyi iskolákból 
érkezett társaikkal. Nagy örömünkre szol-
gál, hogy Balázs a negyedik, Tamás pedig 
kilencedik helyen végzett. Gratulálunk 
nekik!

Diákönkormányza   képvise-
lők avatása

Iskolánk felső tagozatán évek óta ak-
tívan működik a diákönkormányzat, 
melynek vezetőjét és képviselőit minden 
szeptemberben az osztályok választják meg. 
Ekkor rendezzük meg a diákfórumot is, 
ahol a képviselők és a polgármesterjelölt is 
bemutatkozik. Ezután a felvetett ötletekre 
és problémákra iskolánk igazgatója Végh 
Attila válaszolt a diákoknak. Az ünnepélyes 
avatásra a felső tagozatos diákok előtt ok-
tóber 9-én került sor, melyen részt vett Bu-

dakalász város volt polgármestere, Rogán 
László is, aki felolvasta az eskü szövegét. Jó 
munkát kívánunk nekik!

Állatok világnapja a Kalász 
Suliban

Október 7-én délután szokatlan látvány 
fogadta az iskolába lépőket. Kutyák az is-
kolában? Igen, kutyák, de nem hétköznapi 
kutyák. A Skyball Kutyaterápiás Egyesület 
kutyusai látogattak el hozzánk felveze-
tőikkel. Nagy izgalommal várták az alsó 
tagozatosok, hogy kapcsolatba kerülhesse-
nek az ebekkel. Várakozás közben játékos, 
tréfás, állatokkal kapcsolatos feladatokat 
oldhattak meg a gyerekek. Külön köszönet-
tel tartozom Sárközi Sárának, az Elveszett 
Állatokért Alapítvány zoopedagógusának, 
a program szervezésében nyújtott segítsé-
géért.

Breszka Edit

Röpsuli
A Országos Mini Bajnokság első fordu-

lójára versennyel hangolódottak a Kalász 
Suli mini korosztályos versenyzői. A ver-
seny legfontosabb célja az volt, hogy az újak 
megismerjék a röplabdaversenyek légkörét 
és hangulatát, akik pedig már túl vannak 
egy versenyszezonon, versenyszituáció-
ban gyakorolhassák a technikai és taktikai 
elemeket úgy, hogy közben a csapategység 
is fejlődjön. Mindezt fi gyelemben véve ki-
emelkedőnek mondható az elért eredmény,  
hiszen mindkét csapatunk második helyen 
végzett. A legfontosabb mégis az, hogy a 
gyerekek mindegyike felszabadultan tudott 
játszani, élvezték a röplabdázást!
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Egyházi hírek

Az elmúlt fél 
évben ismét na-
gyon sok közös 
feladatban és 
örömben lehe-
tett részünk.

M á j u s b a n 
mind két plébá-
niánkon szál-

lást adhattunk a Hajléktalan Jézus 
szobornak és Vecsey Miklós, a Máltai 
Szeretetszolgálat alelnöke is Plébáni-
ánk vendége volt egy megrendítő esti 
beszélgetésre a hazai hajléktalanságról, 
szegénységről, nyomorról. A szobor itt-
léte alatt gyűjtött, több mint 100.000 fo-

rint adományból tartós élelmiszereket, 
tisztálkodó szereket és ruhaneműket 
tartalmazó, személyre szabott szere-
tetcsomagokat állítottunk össze a helyi 
hajléktalanoknak.

Az idei nyáron a Karitász által kísért 
családokból tíz gyermek egyhetes nap-
közis táboroztatását támogattuk a Falu-
házban lévő, minőségi élményt jelentő 
sport- és szövőtáborokban, majd a nyár 
zárásaként közös kirándulást szervez-
tünk a Dera-szurdokhoz. A tisztáson a 
gyerekek fociztak, röplabdáztak, hidat 
építettek, miközben bográcsban papri-
kás krumplit főztünk, majd a programot 
természetvédelmi vetélkedővel és ének-
léssel zártuk.

A tanévkezdés terheit az augusz-
tusi gyűjtésünkre befolyt több, mint 

200.000 Ft nagylelkű adományból, 
ötven budakalászi gyermek részére 
összeállított tanszercsomaggal, illetve 
gyermek ünneplő- és sportruházati bör-
zével próbáltuk könnyebbé tenni.

A Budakalászi Városnapon a Karitász 
sátorban gyertyát mártottunk, leven-
dula zsákot és különleges kikelő képes-
lapokat készítettünk a gyerekekkel. A 
szeptemberi Kalászi Plébániai Napon já-
tékokat és mesekönyveket gyűjtöttünk, 
asztalainkon csuhéj angyalos képesla-
pot, fűzfavessző keresztet készítettünk. 
Nyugdíjasaink vidám Szöszmötölő fog-
lalkozáson vehettek részt.

Október első hetében közel száz helyi 
önkéntes csatlakozásával „A ma aján-

dék, legyen (a) holnap is!” szlogennel 
rendeztük meg első teremtésvédelmi 
hetünket, melynek keretében több, 
hulladékból készített szemléletformáló 
óriásszobor kiállításával hívtuk fel a 
fi gyelmet az újrahasznosítható hulla-
dékban rejlő értékre, illetve a pazarlás 
helyett, a környezettudatos, hosszú távú 
gondolkodás fontosságára. Október 
4-én Nobilis Márió atya „A szegények és 
a Föld kiáltása, avagy a teremtett vi-
lágért való elköteleződés régi-új igénye 
az egyházban” című teremtésvédelmi 
előadását hallhattuk, melynek fontos 
gondolata volt a teremtett világ védel-
méhez szükséges szemléletváltáshoz az 
alulról szerveződő, bizalom- és szeretet-
közösségek összefogásának igen fontos 
szerepe. 

Október 6-án szentmise keretében 
mutatták be a „Ferenc, Isten szegény-
kéje” című, Assisi Szent Ferenc életét, 
a Laudato si’ pápai enciklika szellemé-
ben bemutató színdarab, melynek mind 
forgatókönyvíróját és rendezőjét, illetve 
minden szereplőjét a helyi plébániai 
közösségünk adta. A darab mindany-
nyiunkat mélyen megrendítő módon 
jelenítette meg Szent Ferenc alakját, 
lelkiségét, és minden korábbinál aktuá-
lisabb és sürgetőbb üzenetét a teremtett 
világhoz való viszonyunkkal kapcsolat-
ban. Témahetünk zárásaként egy nagy-
szabású Családi Ökonapot szerveztünk 
meg a Szentistvántelepi Általános Is-
kola területén, melyen több mint 800 
résztvevővel kalandoztunk együtt a kü-
lönböző foglalkozásokon, illetve cipőket 
és homokozójátékokat is gyűjtöttünk a 
Kurityáni Nevelőotthonban élő gyere-
keknek!

Folytattuk már megszokott, havi 
rendszerességű programjainkat is, a 
nyugdíjas Szöszmötölő foglalkozásokat, 
az autizmus spektrumzavarral- és /vagy 
Asperger tünetcsoporttal élő gyerekek 
szüleinek indított szülőcsoport találko-
zókat és a havi pszichiátriai koncerteket 
is, ahol április óta a Budakalászi Zeneis-
kola Gitárzenekara,  Holló András ke-
rekesszékes tánctanár és tanítványai,  a 
Kalász Művészeti Iskola Ének tanszaka, 
Pipó Józsi, két zeneakadémiai hallgató, 
Mikulik Márton és Xu Qian, októberben 
pedig a Budavári Kamarazenekar lépett 
fel. Minden koncertet kötetlen, beszél-
getős sütizéssel zárhattunk a budaka-
lászi háziasszonyoknak köszönhetően. 
A nyár folyamán zenész munkatársunk 
heti rendszerességű népdalkört szerve-
zett az érdeklődő betegek számára.

Nagy öröm és hála tölt el bennünket 
azért, hogy megélhettük, hogy a jó célo-
kért hittel, kitartással és szeretet közös-
ségen nagyon sokan össze tudunk fogni, 
hogy kicsik és nagyok egyaránt akarunk 
és merünk önkéntes munkát vállalni, 
mert tudjuk, hogy ezt mindannyiunkért 
tesszük. Tapasztaljuk, hogy ez nagyon 
sok jó embert, intézményt, törekvést és 
támogatást vonz be a környezetünkből 
és így jó alapokkal tudunk tovább ha-
ladni a megkezdett úton közösen. Hisz-
szük, hogy együtt sokat tudunk tenni 
egy jobb világért és ebben nagyon nagy 
szükség van mindenkire!

Szent Ferenc Karitász Csoport

Tegyünk egy jobb világért!
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Népes közösség ünnepelte 
az új paplak megáldását

Három épület osztozik az egykori 
méretes gazdasági plébániaudvaron. Az 
eredeti plébánosi lakást közösségi célra 
használják, az idők folyamán romossá 
vált gazdasági épületek helyén új, prak-
tikus lakást építettek. Az egyik törté-
nelmi jelentőségű gazdasági épületet 
azonban meghagyták, amely ma szintén 
a közösségek otthona.

Szükség is van a helyre. Budakalász 
és az első világháború után alapított 
településrész, Szentistvántelep híve-
inek kell a tér. Közel háromszáz fős a 
cserkészcsapat és száz fő körül van a 
ministránsok, hittanosok száma. Mel-
lettük karitászcsoport, felnőtt és ifjú-
sági katekézis-csoport, baba-mama és 
nagypapa-nagymama klub, valamint a 
gitáros kórus tagjai élnek itt aktív kö-
zösségi életet.

A népes közösség Erdő Péter 
bíborossal ünnepelte az új paplak 
megáldását november 3-án. A fő-
pásztor a liturgia után áldotta meg 
a közösségi munkával és az Esz-
tergom-Budapesti Főegyházmegye 
anyagi támogatásával elkészült új 
épületet. 

A szentmisére megtelt a temp-
lom, ahol az őslakosok mellett 
egyre több a fi atal – jelezve, hogy 
a budapesti agglomerációban va-
gyunk. A „Pilis kapujában”, ahova 

a családok előszeretettel költöztek, akik 
új életet adtak a várossá avatásának tíze-
dik évfordulóját idén ünneplő település-
nek – mutatta be Budakalászt Kelemen 
László, plébániai 
kormányzó.

„Ez a nap ünnep 
ennek a plébániá-
nak az életében. Az 
új plébánia épülete 
nem egyszerűen 
szolgálati lakás. 
Nem pusztán lakó-
hely, hanem lehe-
tőség arra, hogy a 
plébános állandóan 
jelen legyen hívei 
körében” – fogalma-
zott szentbeszédében 
a főpásztor. 

Az új paplak építésének terve két 
évvel ezelőtt merült fel: a plébániai cso-
portok és közösségek már egymást ke-
rülgették a korábbi plébánián. 

Közösségi összefogással meg is indul-
tak a munkálatok: együttes erővel bon-
tották le a régi romos épületet, a korábbi 
paplakot pedig teljesen a közösségi élet-
nek adták át. A szentmisét követően az 
ünneplő közösség Erdő Péter bíboros 
vezetésével az új paplak elé vonult, ahol 
főpásztor megáldotta az épületet. Kele-
men László köszönetet mondott a hívek-
nek, és reményét fejezte ki, hogy újult 
erővel, lelkesedéssel, Krisztusra fi gyelő 
tekintettel lakják majd be a közösségek 
új tereit.               Forrás: Magyar Kurír

A plébánosi lakás épülete lehetőség arra, hogy a 
plébános állandóan jelen legyen hívei körében – 
mondta Erdő Péter bíboros, prímás a budakalászi 
Szent Kereszt Felmagasztalása paplak új épületének 
megáldásán. Fo
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Szent Kereszt Felmagasztalása templom
A Szent Kereszt Felmagasztalása-templom mai épülete a 20. század elején épült. 

1907. szeptember 15-én, az akkori székesfehérvári megyéspüspök, Prohászka Ottokár 
szentelte fel. Az egyházmegyék területi rendezése során, 1993-ban Budakalászt a Szé-
kesfehérvári Egyházmegyétől az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyéhez kapcsolták. 
Ebben az évben készült el a templom új liturgikus tere, a szembemiséző oltár és a felol-
vasóállvány márványból készült. 1994-ben közadakozásból pótolta az egyházközség az 
1944-ben elvitt harangot, és a toronyórát is ekkor állították működésbe.
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Közösségi hírek

A budakalászi cserkészcsapat Karin-
thy Frigyes raja idén először vett részt 
közös portyán Budakeszin. A portya 
„ottalvós” kirándulást jelent, amit ha-
gyományosan a budakalászi cserkész-
csapat minden korosztálya megszervez. 
Kétnapos kirándulásunkat a Harry Pot-
ter regényekből ismert varázsvilág és a 
varázslótanoncok kalandos története 

szőtte át. A kiscserkészekkel együttes 
erővel hódítottuk meg a budaörsi ko-
párokat, éjszakára pedig a helyi cser-
készcsapat fogadott be minket. Sok 
élménnyel gazdagodtunk; kirándul-
tunk, tábortűz mellett melegítettük va-
csoránkat és nem utolsósorban frissen 
szerzett varázspálcáinkkal űztük el a 
gonosz varázslókat.

Varázslók és boszorkányok túratáskával

November közepén újranyit a Közösjég

Meghívó Sátornyitó Ünnepre
Örömmel hívunk minden érdeklődőt 

Sátornyitó Ünnepünkre 

2019. november 15-én szombaton 
10 órára 

a budakalászi Közösségi Műjégpályára   

Ünnepeljük meg együtt, hogy idén már közös 
fedél: a VIDRA óriás sátor alatt 

korcsolyázhatunk!
Jeges üdvözlettel: 

A Vidrák és a budakalászi Közösjég csapata 

Örömmel adjuk hírül, hogy 2019. 
november elején újra megnyitja kapuit 
a Budakalászi Közösségi Műjégpálya 
a Cserkészház kertjében a Lenfonó 
HÉV-megálló mellett!  A Közösjég 2016 
januárjában kezdte meg első szezonját, 
a budakalászi Vidrák jégkorongcsapata 
2017 januárjában alakult meg. Azóta 
széles társadalmi összefogással, az ön-
kormányzat, a helyi cserkészcsapat és a 
VIDRA SE együttműködésével nagyon 
sok fejlesztés és fejlődés történt az idén 
5. korcsolyaszezonra készülő Közösségi 
Műjégpálya életében. A Vidrák jégko-
rongcsapata évek óta sikeresen szerepel 
a Magyar Jégkorong Szövetség bajnok-
ságain. Utánpótláscsapatainkban eddig 
több, mint hatvan gyermek szerette meg 
a hokit, akik közül többen már nagyobb 
egyesületeknél folytatják sikeresen a 
jégkorongozást. 

A Közösjég nyitva van időjárástól 
függetlenül, ugyanis idén először egy 
600 nm-es óriás sátor fedi. Várjuk a 
helyi óvodák, iskolák jelentkezését, akik 
számára kedvezményes korcsolyázási 
lehetőséget és korcsolyaoktatást is biz-
tosítunk. A helyszínen korcsolyaköl-
csönzési lehetőség, fűtött melegedő, 
öltöző, vizes blokkok és büfé is rendel-
kezésre áll. Nyitvatartás és árak a honla-
pon: www.kozosjeg.hu vagy a koripálya 
mobilszámán: 06 (20)  510-5130.

Ezúton is köszönjük támogatóink-
nak, a budakalászi önkormányzatnak, a 
Budakalászért Közalapítványnak, helyi 
cégeknek és családoknak és nagyon sok 
lelkes fi atal és idősebb önkéntes segítő-
inknek az elmúlt évek során nyújtott sok 
adományt, önkormányzati támogatást, 
TAO felajánlásokat és kétkezi munkát! 

Kérjük támogassák e párját ritkító, 
nonprofi t közösségi kezdeményezést! 
Várjuk azon cégek mielőbbi jelentke-
zését, akik TAO felajánlás vagy más 
formában tudnak támogatást nyújtani, 
valamint magánszemélyek, közösségek 
és intézmények bármely segítségét is 
köszönettel fogadjuk az alábbi elérhe-
tőségen: 

Dr. Wettstein András 06 (30) 3057-
305 vagy budakalaszividrak@gmail.
com
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Sport

Megjelenik havonta 4 500 példányban
Lapalapító: Budakalász Város Önkormányzata

Kiadja a Budakalászi Polgármesteri Hivatal
Felelős kiadó: Dr. Papp Judit

Szerkesztők: Hollósi-Györgyei Nóra, Vertse Zita (VZ)
Fotók: Hollósi-Györgyei Nóra, 

Kasza László, Szabó Zoltán, Vertse Zita

Tördelés, illusztráció: Lovász Anita

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

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

Nyomtatás: Mátyus Bt., Dabas

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ
Budakalász Város ingyenes, közérdekű tájékoztató kiadványa

BMSE foci hírek

EUROVELO 6 kerékpáros útvonal: célunk a természetes állapot 
megőrzése és a veszélyhelyzetek megelőzése

Ismét bebizonyította a Budakalászi 
Munkás Sportegyesület az utánpótlás-
nevelésben végzett kiváló munkáját. A re-
mek edzői gárda, a rengeteg munka meg-
hozta a gyümölcsét.

A Magyar Labdarúgó Szövetség meg-
bízta az egyesületet, hogy a magas rangú 
Bozsik-tornákat rendezze meg. Az MLSZ 
azoknak a sportszervezeteknek, amelyek 
kiemelten fontos területként kezelik a 
tanulók egészséges életmódra nevelését, 
biztosítják a rendszeres testmozgás lehe-
tőségét, szabadidejük egészséges eltölté-
sét, és az MLSZ által szervezett OTP Bank 
Bozsik-Programban vállalt magas szintű 
feladatellátásuk révén mindezeket nép-
szerűsítik. Nagyon sok gyerek vesz rész e 
tornákon, egész héten majd’ minden nap 
gyerekek zajától hangos a létesítmény. 
Reggelenként a budakalászi iskolák tanu-
lói, délután az igazolt sportolóink veszik 
birtokba a területet. A fedett sátorban 
szinte minden órában sportolnak. 

A munka keményen folyik, közel két-
száz sportolónk van, és a szülők is bol-

dogan hozzák edzésre lurkóikat. Nagyon 
sok feladatunk van. Szeretnénk felújítani 
a klubházat és öltözőkkel bővíteni, illetve 
egy gyermek szabadidőparkot létrehozni. 
amelyhez az önkormányzat anyagi hozzá-
járulására is szükség van – reméljük, to-
vábbra is segítik terveink megvalósítását. 

Időközben szervezzük a jövő évi jubile-
umi rendezvényünket, hogy méltó módon 
tudjuk megünnepelni egyesületünk száza-
dik évfordulóját. 

A felnőtt csapatunk minden elkövet 
azért, hogy a következő szezonban eggyel 
magasabb osztályban szerepelhessen. Le-
gyünk büszkék egyesületünkre, legyünk 
büszkék, hogy budakalásziak vagyunk! 
Hajrá BMSE!     Sárosi Tibor, BMSE elnök

2019. november 5-én területbejárást 
tartott az Önkormányzat az Eurovelo 6 
kerékpáros útvonal budakalászi szakaszá-
nak kivitelezésével kapcsolatos fakivágási 
engedélykérelem kapcsán. Az egyezteté-
sen az önkormányzat szakemberein kívül 
Rácz Miklós és Gazda Géza önkormányza-
ti képviselők, illetve a beruházó NIF Zrt., 
a kivitelező cég és a Közép-Duna-völgyi 
Vízügyi Igazgatóság munkatársai vettek 
részt.

A beruházónak és a tervezéssel, kivi-
telezéssel megbízott cégek képviselőinek 
jeleztük, hogy csúcsidőben a Budakalász, 
Duna sétányon és annak folytatásában 
már a jelenlegi kerékpárút vegyes haszná-
latából (a kerékpárosok, gyalogosok, fu-
tók, babakocsival sétáló családok együttes 
jelenlétéből) jelenleg is sok konfliktus és 
veszélyhelyzet adódik. A kerékpárút-fej-
lesztés meg fogja többszörözni a jelenlegi 
forgalmat, ami együtt jár a balesetveszé-

lyes helyzetek jelentős növekedésével. 
Hangsúlyoztuk, hogy nem a fejlesztéssel, 
a projekt turisztikai céljaival van problé-
mánk, azonban a későbbi veszélyhelyze-
tek megelőzése miatt az önkormányzat 
mielőbbi egyeztetéseket kezdeményez a 
nyomvonal esetleges módosítására.

A nyomvonal módosítás lehetőségének 
vizsgálatát az is indokolja, hogy az árte-
rületi természetes, illetve természetközeli 
állapotú (NATURA 2000) erdőben veze-

tett útvonalon a fákról gyakran leszakadó 
ágak és a kidőlő fák szintén balesetveszélyt 
rejtenek, a fák állapotáról pedig nincs 
naprakész kataszteri nyilvántartás. A mó-
dosítást indokolná az is, hogy a jelentős 
költségű kerékpáros útvonal hullámtéri 
szakaszát évente több alkalommal és előre 
nem látható időre a Duna áradásakor és az 
ár levonulása utáni helyreállítás idejére le 
kell majd zárni.

Amennyiben a nyomvonal-módosítás 
nem lehetséges, az önkormányzat állás-
pontja az, hogy a szakasz nyomvonalát le-
hetőleg úgy kell megtervezni, hogy ne vág-
janak ki egészséges fákat, az őshonos fák 
kivágását pedig kifejezetten megtiltjuk. A 
rendelkezésünkre álló tervekben 12 nem 
őshonos fát jelöltek kivágásra, de ezt most 
felülvizsgálják. November 8-án újabb be-
járást tartunk, a kivitelező ez után adja 
majd be a végleges kérelmet.

Kézilabda hírek 

Megszerezte idei első győzelmét 
az NB I-ben szereplő férfi kézilabda-
csapatunk! Forgács Gyula együttese 
hatalmas csatában, idegenben győz-
te le a jóval esélyesebb Ferencvárost. 
A találkozó végeredménye 27-26 lett a 
Budakalász javára.

Csapatunk következő hazai mérkő-
zése november 23-án szombaton lesz, 
a mieink ellenfele a Vác lesz.
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