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Jövőre már igazságosabb lesz 
a kommunális adó

Kedves Budakalásziak! Rossz hírrel 
kell kezdenem az e havi beszámolómat: 
eldőlt, jövő szeptemberben sajnos biz-
tosan nem lesz tanévkezdés az új álta-
lános iskolában. Ahogyan azt a város 
honlapján és internetes közösségi olda-
lán jeleztük, november közepén kaptuk 
az első hivatalos információt arról, hogy 
az épülő iskola jövő évi tervezett átadása 
veszélybe került, mert a szerződéses ha-
táridő drasztikus módosítását kezdemé-
nyezte a kivitelező Swietelsky Építő Kft. 
Azonnal tárgyalásokat kezdeményez-
tünk a céggel, mert számos ponton vitat-
juk a kilenc hónapos csúszás indokait. 

A december elejére összehívott meg-
beszélésre a Swietelsky vezetői mellett 
meghívtuk a Váci Tankerületi Központ 
igazgatóját és műszaki vezetőjét, illetve 
az építkezés műszaki ellenőrét is. A 
tárgyaláson a kivitelező cég első számú 
vezetője, Bognár Árpád nyilatkozott 
arról, hogy a tél beálltáig a szerkezet-
kész állapot műszaki tartalmának csu-
pán egyharmadánál tart a kivitelezés, 
így egészen biztos, hogy jövő szeptem-
berben nem lesz tanévkezdés. Nehéz 
elképzelni, hogy a szeptember végi 
nagyszabású alapkőletételi ünnepségen 
ezt ne tudták volna mások is, de ott csak 
arról volt szó, hogy jövő szeptemberre 
szép új iskolája lesz Budakalásznak.

Bár a közoktatás működtetése, fi nan-
szírozása hosszú évek óta állami feladat, 
a Városházán mindent megteszünk a 
budakalászi gyerekekért. Sok száz bu-
dakalászi családot érint az iskola körül 
évek óta tartó bizonytalanság, miközben 
az intenzív beköltözések, illetve az idei 
év törvényi változásai miatt egyre több 
iskolás korú gyermekről kell gondos-
kodni. A Váci Tankerületi Központtal és 
az intézményvezetőkkel együtt keressük 
a módját annak, hogy minél kevesebb 
nehézséggel indulhasson majd el az új 
tanév. A Swietelsky mellett az oktatási 
kormányzattal is tárgyalásokat kezdünk, 
ez utóbbihoz kértük Hadházy Sándor or-
szággyűlési képviselő közreműködését 
is, akivel nemrég egyebek mellett erről 
is egyeztettünk. Fontos elmondanom azt 
is, hogy az iskola szerencsétlen helyszín-

választása miatt az odavezető úthálózat 
fejlesztése elválaszthatatlan része az is-
kolaépítésnek. Az útszélesítés és a pata-
kon átvezető hídépítés több száz milliós 
költségigénye viszont nem szerepelt a 
korábbi állami kötelezettségvállalások-
ban, így a korábban elindult tárgyalá-
sokat sürgősen folytatjuk, hogy legyen 
esély ezekre a nélkülözhetetlen beruhá-
zásokra. 

Az új iskola mellett kiemelt fi gyelmet 
fordítunk a Vasút sori óvoda ügyére is. 
Sokat lehetett már hallani a három éve 
húzódó pályázatról. A korábbi tervek 
egy három csoportos, 75 férőhelyes óvo-
dáról szóltak és erre az építési tervek is 
megszülettek. Az óvodavezetőkkel való 
megbeszéléseink után azonban azt lát-
juk, hogy egy ekkora kapacitású óvoda 
legfeljebb a Nyitnikék Óvoda zsúfoltsá-
gán enyhíthet. A többi óvodánkban esély 
sem lenne az ajánlott óvodai csoportlét-
számok elérésére, maradna a zsúfolt-
ság, ami rossz a gyerekeknek, leterheli 
a pedagógusokat és nehezíti a minőségi 
munkát. Mivel a következő években 
várható gyermekszám ezt indokolja, a 
településfejlesztési munkacsoportban 
dolgozó szakemberekkel átgondoltabb 
megoldást keresünk. Ez persze nem 
eredményezhet csúszást és arra törek-
szünk, hogy mielőbb jól megközelíthető 
helyen, az igényeknek és a szükségletek-
nek megfelelő méretű, korszerű óvodája 
legyen Budakalásznak. 

Egyesületünk választási programjá-
ban szerepelt a kommunális adó igaz-
ságosabbá tétele, ezért jövőre a súlyos 
fogyatékossággal élő budakalásziaknak 
nem kell kommunális adót fi zetniük. 
Bevezettük viszont az úgynevezett 
„yacht-adót”, mert terhet jelent a kör-
nyék lakosságának a Duna-parton egyre 
növekvő forgalom. Ezt a nagy teljesít-
ményű, luxus vízi járművekre vetjük ki, 
a 10 KW alatti, jellemzően horgászok 
által használt vízi járművek nem tartoz-
nak az új adónem hatálya alá. 

Az Omszk-tó mellett sokan láthatták 
már első jeleit annak, hogy elindítottuk 
az „1000 új fát Budakalásznak!” mozgal-
mat. Még a tél beállta előtt a terveknek 
megfelelően 79 fát ültettünk el, de a 

kezdeményezéssel a következő öt évben 
a közterületeken összesen ezer új fa el-
ültetésével szeretnénk városunk levegő-
jét felfrissíteni. Ez arra is jó lehetőség 
lesz, hogy a Budakalászon élőkből va-
lódi közösséget kovácsoljunk. Tavaszig 
el akarjuk készíteni a város teljes terü-
letére szóló zöldterületi terveket, hogy 
egy átgondolt koncepció mentén foly-
tassuk a kezdeményezést. A faültetések 
utóélete is fontos része a mozgalomnak, 
mert a fák későbbi gondozásához is ösz-
szefogásra hívjuk a kalásziakat. Az első 
faültetés is igazi közösségi esemény volt, 
hiszen több mint ötvenen, gyerekek, fi -
atalok és idősebbek együtt ültettük el a 
fákat. Köszönjük a résztvevőknek, hogy 
tettek azért, hogy városunk zöldebbé, él-
hetőbbé váljon!

Örömmel számolok be még egy pél-
damutató civil kezdeményezésről. No-
vember utolsó napján néhány lelkes 
budakalászi lakos megunta az Országút 
két oldalán eldobált szemét látványát. 
A Szentendréről Budakalászra vezető 
út mellett a nemtörődöm emberek 
rengeteg szemetet, műanyag gyerekjá-
tékot, gumiabroncsokat, sittel tömött 
műanyag zsákokat dobáltak el. Ők né-
hányan a szabadidejükben összeszedték 
a tíz zsáknyi szemetet, melynek elszál-
lításában az önkormányzat ugyan se-
gédkezett, de az érdem mindenképpen 
a kezdeményezőké. Köszönjük önzet-
len felajánlásukat, a lelkesedésüket és 
kérem, vigyázzunk jobban környeze-
tünkre!

Kedves Budakalásziak! Advent, a 
karácsonyvárás ideje van, a gyertyák 
már világítanak a díszes koszorúkon. 
Kívánom, hogy a mozgalmas esztendő 
utolsó napjai békét és szeretet hozzanak 
minden kalászi család otthonába. Áldott 
Karácsonyt és boldog új évet kívánok 
mindenkinek!

Dr. Göbl Richárd
polgármester

„Kedves Budakalászi polgárok!” 
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Összefoglaló a testüle   ülésekről

Novemberben két képviselő-testüle   ülés is volt, az aláb-
biakban a határozatokat és a főbb döntéseket olvashatják 

A november 7-i első testületi 
ülésen az alábbi témákat tárgyalta 
a képviselő-testület. 

– Az ülés elején dr. Hajnal Zoltán, a 
Helyi Választási Bizottság elnöke ismer-
tette a választási bizottság beszámolóját, 
majd a Fidesz kompenzációs listájáról – 
dr. Krepárt Tamás, Ercsényi Tiborné és 
Kaltner Károly visszalépése után – man-
dátumhoz jutott Tolonics István tette le 
képviselői esküjét. 

– Ezt követően megválasztották a bi-
zottságok külsős tagjait, majd ők is le-
tették esküjeiket. 
A bizottságok 
külsős tagjainak 
bemutatkozásait 
a 6.-8. oldalakon 
olvashatják. Har-
madik napirendi 
pontként egy ide-
iglenes bizottság 
létrehozását tár-
gyalta a testület, 
mely az elmúlt 
évek ingatlanér-
tékesítéseinek és 
–hasznosításai-
nak gyakorlatát 
hivatott vizsgálni. Negyedik napirendi 
pontban Budakalász Város Önkormány-
zat idei költségvetési rendeletének 3. 
számú módosítását tárgyalták, melyre 
főként bizonyos állami többlettámoga-
tások okán volt szükség.

– Módosították a „Patakpart iskola” fi -
nanszírozásával kapcsolatos szerződést, 
melynek kapcsán Dr. Göbl Richárd pol-
gármester úr elmondta, hogy bizony-
talan, hogy 2020 szeptemberére állni 
fog-e az iskola, képviselőtársai bejárták 
az építkezést, s a november 7-ig meg-
tekintett állapotból még nem lehetett 
tudni, hogy elkészül-e vagy sem időre. 
Azóta a Swietelsky Építő Kft.– többszöri 
kérést követően – megküldte a  kivitele-
zés várható ütemtervét, melyben 9 hó-
napos csúszást jelentett be. Részletek a 
10. oldalon. 

– Elfogadta a testület a „Taván-dűlő zárt 
szennyvízelvezető hálózat 1. Ütem” köz-
beszerzési eljárás eredményét. Kedvező 
fejlemény ennek kapcsán, hogy a város 

számára legkedvezőbb szerződéses fel-
tételek érdekében tárgyalást kezdemé-
nyeztünk és ez alapján az ajánlati ár 
lényegesen, 76 millió forintról 53 millió 
forintra csökkent. Fontos megemlíteni, 
hogy az ajánlattevő az ár csökkentése 
mellett 36-ról 72 hónapra emelte a vál-
lalt jótállás időtartamát. November 4-én 
lakossági fórumot tartottunk az érintett 
lakók meghívásával a Polgármesteri Hi-
vatalban. 

– Ezt követően a nem közművel ösz-
szegyűjtött háztartási szennyvíz elszál-
lítására vonatkozó pályázat kiírásáról 

tárgyaltak, s szavazták azt meg egyhan-
gúan. Ugyanúgy, ahogy a Budakalászi 
Jóléti Szolgálat Alapítvány támogatási 
kérelmének elbírálásában is egyhan-
gúan megszavazott a képviselő-testület 
600.000 forint támogatást az alapítvány 
részére, amelyet az általuk koordinált 
elsősegély- és újraélesztési ismeretek 
elméleti és gyakorlati oktatásához, vala-
mint az oktatáshoz szükséges eszközök 
beszerzéséhez fognak felhasználni. 

 A november 28-i testületi ülésen 
az alábbi témákat tárgyalta a 
képviselő-testület.

– Módosult a helyi adórendelet, mely-
nek részeként az új rendelet szerint a 
súlyos fogyatékossággal élők mentesül-
nek a kommunális adó megfi zetése alól 
és emelésre került a telek- és az épít-
ményadó. Az emelés mértéke 25% körül 
alakul. A legutóbbi emelés 5 éve történt, 
és a következő 5 évben nem is várható. 
A két adónemnek magánszemélyek nem 
adóalanyai.

– Települési adó rendeletet alkotott 
meg a testület, melyre azért volt szük-
ség, mert a III. kerületben 2017. óta van 
ilyen adó, s ennek következtében, vala-
mint a Római-part folyamatos beépítése 
miatt a tulajdonosok vízi járműveiket 
Budakalászra hozták át tárolásra. Ez 
a Duna-parthoz vezető utak fokozatos 
igénybevételét jelentette. Az adóból vár-
hatóan éves szinten 3 millió forint be-
vétele származhat az önkormányzatnak.

– Régi-új tagot delegáltak az Önkor-
mányzati Önkéntes Tűzoltóság köz-
gyűlésében a feladatot eddig is elvégző 
Balogh Csaba képviselő úr tagságát 
hosszabbította meg a testület.

– Új bizottsági tagot választottak meg: 
miután Rogán László képviselő úr le-
mondott a Településfejlesztési és Kör-
nyezetvédelmi Bizottságban betöltött 
tagságáról, helyébe Tolonics István kép-
viselőt választotta meg a testület. 

– Tájékoztatást adott a polgármester úr 
az Eurovelo 6 kerékpáros útvonal Bu-
dakalászi szakaszán folyamatban lévő 
beruházásról: a november 8-i bejáráson 
sikerült a nyomvonalat olyan szinten 
módosítani, hogy a korábban kilátásba 
helyezett 26 fa helyett csak 10 fa – köz-
tük 2 beteg és 7 nem őshonos – kivágása 
szükséges az építkezés során.

– Elfogadták a javaslatot, mely szerint 
az Omszk-tóra vonatkozó halászati 
jogot továbbra is jelképes, 100.000 fo-
rintos összegért cserébe átengedik az 
Óbuda-Kalász Horgászegyesületnek. A 
helyi lakosoknak továbbra is jelentős 
kedvezménnyel biztosítja az egyesület a 
sporthorgászat lehetőségét.

– 717.000.- Ft összegű támogatást ítél-
tek meg a testület a Vidra SE Jégkorong 
szakosztály részére 2020. március 31-i 
elszámolási határidővel.

– Zárt napirendi pontban döntöttek a 
Kaláz Kft.-vel kapcsolatban.

A döntések a testületi ülésen elhangzot-
takat tartalmazó jegyzőkönyvből részle-
tesen megismerhetők. 



XIII. ÉVFOLYAM, 12. SZÁM    2019. DECEMBER 13. 5

Az önkormányzati közmeghallgatásokon a település lakói köz-
vetlenül a képviselő-testülethez intézhetik kérdéseiket és javas-
lataikat, ekképp közvetlenül is részt vehetnek az önkormányzati 
feladatok meghatározásában és végrehajtásában. 

Dr. Göbl Richárd polgármester a rendezvényen tájékoztatást 
nyújtott az új városvezetés első harminc munkanapjáról, a Pol-
gármesteri Hivatal új struktúrájáról és munkaszervezéséről, az 
elmúlt napok személyi döntéseiről, a szakbizottságok előkészítő 
munkájáról, a különböző külső szakmai partnerekkel való egyez-

tetésekről, valamint olyan új közösségi kezdeményezésekről, 
mint az „1000 új fát Budakalásznak!” mozgalom. A közmeghall-
gatáson részletesen szó volt a város legégetőbb problémájáról, az 
épülő új iskola helyzetéről is. 

A helyszínen a városvezetők beszámoltak az önkormányzati 
költségvetést érintő kérdésekről is. Október 13-án a bank- és 
pénztáregyenleg összege 2 381 454 000 forint volt, amelynek 
jó része kötelezettségvállalással terhelt – főként az új általános 
iskola miatt. Ily módon a szabad, tehát szerződésekkel le nem 
kötött összeg mintegy 35,5 millió forint, így ebben a költségvetési 
évben minimális mozgástere maradt a képviselő-testületnek.

Kedvező fejlemény a Taván-dűlő szennyvízelvezető hálózat 
közbeszerzési eljárás eredménye kapcsán, hogy a város számára 
legkedvezőbb szerződéses feltételek érdekében tárgyalást kezde-

ményeztünk és ez alapján az ajánlati ár lényegesen, 
76 millió forintról 53 millió forintra csökkent. Fontos 
megemlíteni, hogy az ajánlattevő az ár csökkentése 
mellett 36-ról 72 hónapra emelte a vállalt jótállás idő-
tartamát.

Fontos információk hangzottak el a kommunális 
adó kapcsán is. A városvezetés nem kívánja a kom-
munális adó összegét emelni – amelyre gyakran akadt 
példa sok település életében – vagy a helyi adórend-
szert alapjaiban megváltoztatni, ám cél az adóterhek 
igazságosabb elosztása.

A budakalasz.hu weboldalon, az Önkormányzat 
menüpont alatt elhelyeztünk egy „Közmeghallgatás 
2019” aloldalt. Az oldalon elérhetők az eseményen ké-
szült felvételek, valamint a polgármesteri beszámoló 
teljes terjedelemben. Hamarosan a részletes válaszo-
kat is itt osztjuk meg. 

Polgármesteri beszámoló 
a közmeghallgatáson

Az önkormányzat éves, rendes közmeg-
hallgatására november 20-án került sor. Az 
önkormányza   közmeghallgatás egyben ha-
tározatképes képviselő-testüle   ülés is volt, 
amely előre meghatározo   napirend sze-
rint zajlo  . A közmeghallgatásra előzetesen 
közel száz kérdés érkeze   írásos formában 
az önkormányzathoz. A felvete   kérdéseket 
témák szerint csoportosítva válaszolta meg 
Dr. Göbl Richárd polgármester, Forián-Szabó 
Gergely és Nagel István alpolgármesterek, 
valamint Dr. Váli István Frigyes, a Telepü-
lésfejlesztési és Környezetvédelmi Bizo  ság 
elnöke. A négy óra hosszat tartó esemény 
rendkívül informa  v volt, hatékony eszme-
cserére került sor a kalászi városlakók és az 
önkormányzat képviselői közö  . 

Összefoglaló a közmeghallgatásról
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Gera Istvánné

A BME építészmérnöki karán szerzett építész diplomát, melyet a későbbiekben 
költségszakértői és műszaki ellenőri szakképesítésekkel egészített ki. 30 éve az egyik 
hazai gyógyszergyárban  beruházások és felújítások tervezésével, előkészítésével, 
kivitelezések irányításával foglalkozik, néha egy-egy családiházat is tervez. Kisgyer-
mekkorától kedvenc kirándulóhelye volt a Pilis, célpontjai a Kevély-nyereg, pomázi 
Kőhegy, csobánkai Oszoly-szikla. 1999-ben telektulajdonosként kerültek Budaka-
lászra, ötgyermekes családként a hétvégéket töltötték itt, majd 3 év építkezés után 
2010-ben költöztek ide véglegesen, a Berdóba. Úgy véli, Budakalász gyönyörű hely, 
de sok a megoldandó probléma, az elvégzendő feladat. Az itt lakó emberek szeretnék 
a környezeti értékeket megőrizni, de emellett szebb, és  kényelmesebb a környezetre 
is vágynak, és ezért szívesen tennének is. Az önkormányzati testület külsős tagjaként 
abban szeretne segíteni, hogy ezeket a meglévő  közösségi energiákat is mozgósítva 
egyre élhetőbbé váljon Budakalász.

• Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizo ság

dr. Hantos István

Magyar-történelem szakos tanárként dolgozik, de jogász diplomával és oktatás-
informatikusi végzettséggel is rendelkezik.  1995-ben költözött családjával Budaka-
lászra, a Berdó – akkor még nagyon elhanyagolt – oldalába. Itt tanulták meg, hogy 
egy magára hagyott kis közösség saját erejéből is igen sokra juthat, ha összefog és a 
saját egyéni érdekeit erősen háttérbe szorítva, a közös célokért hajlandó tevékeny-
kedni. Így lett ott használható út, gáz, közvilágítás és – szintén pedagógus felesége 
révén, nyakában harmadik gyermekükkel házról házra járva, aláírásokat gyűjtve – 
kukás szemétszállítás. A képviselő-testület november 7-i ülésén megszavazta a bi-
zottságok külsős tagjait. Az alábbiakban az ő bemutatkozó soraikat olvashatják. A 
Budakalászért Védegylet egyik alapítója, annak jelöltjeként 2007-2019 közt önkor-
mányzati képviselő volt. Nagy reményt fűz az új városvezetéshez, testülethez és a 
mögöttük álló szakemberekhez. Támogatásukra vállalt újra szerepet a helyi ügyek-
ben először a 2011 Egyesület tagjaként, majd most, újra a Területfejlesztési és Kör-
nyezetvédelmi bizottság külsős tagjaként.

Bokory Gábor

44 éves építőmérnök, vasúttervezési- és üzemeltetési szakmérnök. Feleségével és 
három gyermekükkel a Béke sétány szomszédságában élnek. Nagyapai hagyományt 
követve főtervezőként, illetve projektvezetőként dolgozik egy közlekedési létesítmé-
nyeket tervező cégnél. Az eddigi munkái során magyarországi, illetve külföldi út- és 
vasúttervezéssel kapcsolatos beruházásokban vett részt. A Magyar Mérnöki Kama-
rában több tisztséget is ellát. Munkája egyben hobbija is, szabadidejében is szívesen 
utazik. Célja az emberek számára biztonsággal használható, szerethető és esztétikus 
városi terek,  közlekedési rendszerek kialakítása. A bizottság munkáját korszerű ter-
vezési szemlélettel, aktív részvétellel kívánja segíteni.

Bemutatkoznak a bizo  ságok külsős tagjai

A képviselő-testület november 7-i ülésén megszavazta a bizo ságok külsős tagjait. Az alábbiakban 
az ő bemutatkozó soraikat olvashatják. Bernula Pál összeférhetetlenség mia  (állami megbízás nyer-
tesévé vált a cége) lemondo  külsős bizo sági tagságáról, az új tag megválasztásáról várhatóan a 
következő testüle  ülésen fog döntés születni. 
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• Pénzügyi-Gazdasági Bizo ság

Simon Péter János

47 éves, közgazdász, jelenleg befektetési alapkezeléssel foglalkozik, fontosnak 
tartja az öngondoskodás kiemelkedő szerepének széleskörű megismertestését. Évek 
óta foglalkozik roma származású diákok támogatásával, célja, hogy a középiskolát 
eredményesen befejező diákok a felsőoktatásban is megállják helyüket.

2012-ben, harmadik gyermekük születése után költözött családjával Budaka-
lászra. Emberi léptékek, friss levegő - minden adottnak tűnt ahhoz, hogy jól érezzék 
itt magukat. A tenni akarás, a fontos és jó dolgok megőrzésének szándéka, előremu-
tató változások ösztönzése nagyon fontos számára. Szeretné a várost még jobbá, még 
élhetőbbé tenni, úgy érzi, nagy szükség van a közös gondolkodásra és a mielőbbi cse-
lekvésre. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság külsős tagjaként azon fog dolgozni, hogy 
Budakalász gazdálkodását átláthatóvá tegyék és az új városvezetés által megfogalma-
zott célok mentén biztosítsák városunk hosszú távú fejlődésének pénzügyi alapjait.  

Ormándlaki Balázs

Szüleivel 25 éve költöztek Budakalászra, jelenleg 6 éves lányával, 8 éves fiával 
és feleségével élnek a Márton Áron utcában. Tanulmányait közgazdasági területen 
végezte, nemzetközi gazdálkodás szakirányon. A főiskola óta eltelt évek alatt a visel-
kedés közgazdaságtan és marketing kommunikáció irányába képezte tovább magát, 
majd folytatta a fejlődését üzleti stratégiák tervezésében és coaching irányban. Kar-
rierjét egy médiaügynökségen kezdte, innen pedig egy multinacionális kereskedelmi 
vállalat marketingosztályára került, ahol a digitális kommunikációra specializálódt. 
Az elmúlt 6 évben saját online marketingre szakosodott vállalkozást épített fel.  
Rendszeresen tart szakmai tréningeket, valamint tanácsadóként és coachként segíti 
közepes méretű vállalkozások fejlődését. Szeretné, ha a kisközösségekre jellemző 
szoros emberi kapcsolatok és a közös munkálkodás városunk fejlesztésében egyre 
élénkebb közösségi életet teremtene Budakalászon. Az aktív társadalmi felelősség-
vállalás régóta fontos számára, így vállalkozásával évente közel 30 civil szervezetnek 
segít kommunikációjuk hatékonyságának növelésében. Ez az ambíció terelte a 2011 
Egyesület irányába is, hogy a civil szervezetekben, kommunikációban és cégvezetés-
ben szerzett tapasztalataival városunk működését is segíthesse.

Nagy felelősség és megtiszteltetés számára, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
ság külsős bizottsági tagjaként városunk forrásteremtésének hatékonyságát növel-
heti, valamint, hogy hozzájárulhat ahhoz, hogy az Önkormányzat kiadásai a lehető 
legnagyobb társadalmi haszonnal járjanak a budakalásziak számára.

Gubán Sándor

Építészmérnök, a monori kistérség főépítésze. 1972, feleségével való megismerke-
dése óta él Budakalászon, akivel három gyermeküket is a településhez való kötődésre 
nevelték. Részt vett a Budakalászi Baráti Kör egyesület megalapításában és vezeté-
sében. 1990 és 1998 között önkormányzati képviselő, a településfejlesztési bizottság 
elnöke, majd 2013-ig külsős tagja. Létrehozása óta részt vesz az építészeti tervtanács 
munkájában.
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Horváth Emőke 

13 évvel ezelőtt két gyermekükkel költöztek Kalászra, és most már 4 gyermek 
büszke édesanyja. Jelenleg az oktatásügyben, a Tempus Közalapítvány projektkoor-
dinátoraként dolgozik. Munkája során sok területen szerez értékes gyakorlati isme-
retet a pedagógusok mindennapi kihívásairól, gondjairól és örömeiről. Reméli, hogy 
így szerzett ismereteit tudja majd kamatoztatni. Véleménye szerint rengeteg szakmai 
kihívást tartogat a fejlődő Budakalász számára az új iskola és az új óvoda, egyebek 
mellett a két intézmény sikeres megvalósulásáért kíván dolgozni, hogy gyermekeink 
is élvezni tudják Isten áldásait itt Budakalászon.

 Lontainé Hegymegi Erzsébet

20 éve él férjével és három gyermekükkel Budakalászon. A fiatal házasok egyház 
közösségében mozgalmas, sokszínű és befogadó új nagycsaládban találták magukat. 
2004-2006 között az Otthon Segítünk Alapítvány önkéntes szervezőjeként a szol-
gálathoz forduló, a faluban és a környéken élő kisgyermekes családok napi életé-
ben felmerülő gondok megoldásában segített. 2005-ben a Magyar Rákellenes Liga 
munkatársaként ismerkedett meg az Egészséges Budakalászért Egyesülettel, – köz-
ismertebb nevén az Egészségklubbal – , melynek elnöki tisztségét 2011-2013 között 
látta el. Azóta is havi rendszerességgel klubprogramokat szervez, vezet. 2018-ban az 
önkormányzat „Egészséges Budakalászért!” díszoklevelét kapta meg munkája elis-
meréséül. Jelenleg Óbudán, szociális szakgondozóként dolgozik az idősek nappali 
ellátásában, mint foglalkoztatást szervező. A jövőben megoldandó szociális nehéz-
ségekre szeretne megfelelő megoldást találni, javasolni. Célja, hogy a városban egy 
közösséget építő biztonságos szociális rendszer működjön.

Bemutatkoznak a bizo  ságok külsős tagjai

• Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizo sága

Dr. Tündik András 

37 éves, orvos. Feleségével és öt fiú gyermekükkel négy éve élnek Budakalászon. 
Már beköltözésükkor megérezték a helyi közösség szeretetét, erejét, amiben hisznek 
és amit kerestek. 10 éve háziorvosként dolgozik Budapest XVII. kerületének egyik 
családias jellegű körzetében. Három éven keresztül egy szociális és rehabilitációs 
alapítvány munkáját is segítette. Praxisát az emberek egészségéért folyamatosan 
fejleszti, a diagnosztikát segítő korszerű eszközökkel bővíti, a megelőzés érdekében 
rendszeresen szűréseket végez, emellett háziorvos kollégáinak szakmai előadásokat 
is szervez. Munkája során kiemelten fontosnak tartja a pontos diagnózisra való törek-
vést, mely elengedhetetlen a megfelelő terápia megválasztásához. Ezt az alaposságot, 
hozzáállást, szemléletet szeretné képviselni a bizottsági ügyekkel kapcsolatban is.

Horváth Emese

Agrármérnök, sportoktató, két gyermek édesanyja. Családjával 1998 óta él Bu-
dakalászon. Egyetem után lógyógyász asszisztensként dolgozott, majd egy kutatás-
fejlesztő cég munkatársa volt. A  Budakalászért Védegylet tagjaként fontosnak tarja 
Budakalász természetközeli részleteinek megőrzését. Külterületen található tanyá-
jukon 2002 óta tart óvodáskorú gyermekeknek környezetismeret foglalkozásokat. 
Jelenleg lovasoktatással és atipusos gyermekek fejlesztésével foglalkozik. 
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Összefoglaló a bizo  sági munkáról

Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizo  -
sága 

A Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága a ko-
rábbi Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, valamint a Népjóléti 
Bizottság feladatköreit fedi le. Ide tartoznak a bölcsődei-óvodai 
ellátások felügyelete, a kulturális és sportélet, az idősgondozás, a 
védőnői szolgálat, a gyermekjólét és gyermekvédelem, a hajlékta-
lan ellátás, továbbá a családsegítés szerteágazó feladatai. Az eddig 
megtartott két bizottsági ülésen vendégül látták és meghallgatták 
az óvodák és a bölcsőde, a Faluház, a Kalászi Idősek Klubja, a 
Védőnői Szolgálat vezetőit, iskolaigazgatóinkat, felnőtt házi- és 
gyermekorvosainkat is. A begyűjtött vélemények és tapasztalatok 
alapján megkezdődött Budakalász új oktatási, népjóléti és egész-
ségügyi, valamint kulturális koncepciójának kidolgozása.

A bizottság a 2011 Egyesület ígéreteihez híven az egészségügyi 
szolgáltatásokat, közte a gyermekegészségügyi ellátásokat is fe-
lülvizsgálta.  A bizottság szakértői és a városvezetés rövid idő alatt 
eredményes tárgyalásokat folytatott a Bethesda Gyermekkórház 
főigazgatójával, Velkey Györggyel és sikerült megegyezni abban, 
hogy a jövőben ők végzik majd a kalászi gyerekek 11 fekvő- és 29 
járóbeteg szakellátását. Így a jövőben a budakalászi szülőknek 
nem kell több helyre vinni gyermekeiket a különféle egészség-
ügyi szakrendelések és a kórházi ellátások miatt. A hatósági en-
gedélyezési eljárás rövidesen elindul és ennek végén, várhatóan 
pár hónap múlva a budakalászi gyerekeket kizárólag a Bethesda 
Gyermekkórház látja majd el a tőlük megszokott magas színvo-
nalon. 

Pénzügyi és Gazdasági Bizo  ság 
A bizottság megvizsgálta a helyi adók körét. A lakosságot a 

kommunális adó érinti közvetlenül, ennek méltányosabbá téte-
lére tett ígéretet a 2011 Egyesület a programjában. Első lépésben 
a súlyos fogyatékossággal élők mentesülnek az adófi zetési kötele-
zettség alól. Egyéb, vállalkozókat érintő helyi adók esetében tör-
tént emelés, részben az értékkövetés, részben pedig amiatt, mert 
évek óta nem volt emelés és még az emeléssel is alacsonyabb 
marad, mint például a szomszédos harmadik kerületben. Így 
versenyhátrányt nem fog okozni a budakalászi vállalkozásoknak.

Az önkormányzat új települési adót, az úgynevezett „yacht-
adót” vezette be a Budakalászon tárolt 10 KW teljesítménynél 
nagyobb vízi járművekre. A legtöbb ilyen jármű nem budakalá-
szi polgárok tulajdonában van, viszont egyre nagyobb forgalmuk 
terheli a vízpartot és az infrastruktúrát, ezért indokolt volt, hogy 
bevonjuk a tulajdonsokat a közteherviselésbe. Mentesülni fognak 
az adók alól a Luppa-szigeti ingatlantulajdonosok (ingatlanon-
ként 1 vízijármű esetében), és a közforgalmú komp.

Az ideiglenes bizottság, melynek feladata az elmúlt évek ingat-
lanértékesítési és bérbeadási gyakorlatának felülvizsgálata, meg-
határozta, hogy 2015-2019 évek vonatkozásában fogja a testület 
által meghatározott vizsgálatot lefolytatni. Erre vonatkozóan 
adatokat kér be, és ezek rendelkezésre állása után fogja első hi-
vatalos ülését megtartani, várhatóan decemberben. 

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizo  -
ság

A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság szinte 
minden, a településünket érintő kérdéssel foglalkozik. Ennek 
megfelelően a bizottság és a bizottság munkáját segítő munkacso-
portok tevékenysége is szerteágazó, mely munkának a bizottsági 
ülés csak egy kis része. Az épített és a természeti környezetünk 
alakítása-védelme, a közlekedés, az intézményeink fenntartása 
és szükségszerű bővítése, a vagyongazdálkodás mind-mind olyan 
feladatok, melyek átszövik a település életét és akár több bizott-
ság tevékenységét is érinthetik.

A bizottság legfőbb teendői voltak a 79 fa ültetésének meg-
szervezése az Omszk-tó mellett, valamint a tavaszi közösségi fa-
ültetés előkészítése. Intézményeink (a Vasút sori óvoda, a Kalász 
Suli, és a Zeneiskola) igényeit is elkezdték felmérni, vizsgálják 
a szükséges fejlesztések, bővítések lehetőségét. Foglalkoztak a 
gyalogos közlekedés vonzóbbá tételével, vizsgálják a gyalogos út-
vonalak lerövidítésének, kényelmesebbé, használhatóbbá alakí-
tásának lehetőségét. Javaslatot tettek több közlekedési probléma 
megoldására (Felsővár utca felújítása, leendő Patakpart Iskola 
forgalomszervezése, stb.) Munkacsoportokat, például kutyás 
munkacsoportot alakítottak a különféle feladatok hatékonyabb 
elvégzésére. Ezekbe a munkacsoportokba lelkes önkéntesek is 
bekapcsolódtak.                                             

 Hollósi-Györgyei Nóra

Javában folyik a munka 
mindhárom bizo  ságban

A szakbizo  ságokban folyó műhelymunkáról, az 
elmúlt két és fél hónapban végze   döntéselő-
készítő feladatokról és a stratégiaalkotásba be-
vont szakértők munkájáról szeretnénk röviden 
beszámolni. 
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Oktatási hírek

– Az új iskola mellett kiemelt fi gyelmet fordítunk a Vasút sori 
óvoda ügyére. Lehetett már hallani a három éve húzódó pályázat-
ról, de valóban, az illetékes minisztérium sajnos még mindig nem 
hirdetett eredményt. Az elfogadott tervek eddig egy 3 csoportos 
óvodáról szóltak, amely legfeljebb 75 óvodai férőhelyet jelentene. 
Ha így épülne meg, az csupán az egyik zsúfolt óvodánk helyzetén 
enyhítene, a többi kalászi óvodában az ajánlott óvodai csoport-
létszámok továbbra is a törvényesség felső határát súrolnák. A 
zsúfoltság pedig rossz a gyerekeknek, leterheli az óvodapedagó-
gusokat és ellehetetleníti a minőségi munkát. 

Ahhoz, hogy az épület 2020 szeptemberében fogadni tudja az 
óvodásokat, a falaknak már állni kellene, de sajnos még a pályá-
zat eredménye sem ismert. Így a koncepció újragondolása nem 
okoz semmiféle csúszást, viszont lehetőséget ad arra, hogy a jól 
megközelíthető és sok kisgyermekes család vonzáskörzetében 
lévő helyszínen az új óvoda alkalmas legyen arra, hogy közép- 
és hosszú távon megoldja városunk régen tapasztalható óvodai 
férőhelygondjait. Megvizsgáljuk tehát a lehetőségeket egy na-
gyobb, 150 férőhelyes intézmény megépítésére. A szakmai mű-
helymunka javában zajlik, amint új fejlemény van, arról azonnal 
beszámolunk – mondta a bizottsági elnök.

A Vasút sori óvoda alaposabb előkészítést igényel

Fogadóóra című rovatunkban aktuális témákról kérdezzük 
az önkormányza   képviselőket, ezú  al a Vasút sori Óvodá-
val foglalkozunk. A 2016-ban(!) beado   pályázatunk elbírá-
lását többszöri halasztás után legutóbb 2019 szeptemberére 
ígérték. Az illetékes minisztériumtól sajnos a mai napig nincs 
válasz, van azonban 200 millió forint, amelyet önrészként az 
óvoda megépítésére te   félre a város. A legfrissebb informáci-
ókról a Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizo  ságának 
elnökét, Balogh Csabát kérdeztük.

November közepén kaptuk az első hivatalos jel-
zést arról, hogy a szerződéses határidő drasz  -
kus módosítását kezdeményezte a kivitelező. 

Eldőlt, szeptemberben 
nem lesz tanévkezdés az 
új iskolában

Tárgyalásokat kezdeményeztünk a Swietelsky Építő Kft.-vel, 
mert számos ponton vitatjuk a kilenc hónapos csúszás indokait. 
A december 2-i megbeszélésen Bognár Árpád, a Swietelsky Ma-
gyarország Kft. ügyvezető igazgatója, Bodnár Ferenc, a Swietel-
sky Építő Kft. területi igazgatója és Nagy Balázs projektvezető 
vettek részt. A tárgyaláson a Swietelsky vezetői nyilatkoztak arról, 
hogy a tél beálltáig a szerkezetkész állapot műszaki tartalmának 
csupán egyharmadánál tart a kivitelezés, így egészen biztos, hogy 
jövő szeptemberben nem lesz tanévkezdés.

Bár a közoktatás működtetése, fi nanszírozása hosszú évek óta 
állami feladat, a városházán mindent megteszünk a budakalászi 
gyerekekért. A Váci Tankerületi Központtal és az intézményve-
zetőkkel együtt keressük a módját annak, hogy a legkisebb ne-
hézségekkel indulhasson majd el az új tanév. A Swietelskyvel és 
az oktatási kormányzattal megkezdett tárgyalásokat folytatjuk, 
ez utóbbihoz kértük Hadházy Sándor országgyűlési képviselő 
közreműködését is.
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Kitől, mit és meddig kell kérni?
A rendelet értelmében az Oktatási Hivatal fog majd eljárni a 

kérelmekkel kapcsolatban, melyekben a szülők gyermekük óvo-
dában maradását kérik. A vizsgálatnak kötelező része lesz egy 
szakértői vizsgálat, melynek időpontjáról a kérelem megérkezése 
utáni öt napon belül értesítést küldenek a szülőknek. A vizsgá-
latot a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belülre fogják 
kitűzni. A vizsgálatra akkor kerül sor, ha az Oktatási Hivatal meg-
adott felületére január 31-ig feltöltött alátámasztó dokumentu-
mok (=kérelem) alapján az Hivatal indokoltnak tartja a gyermek 
további vizsgálatát. Ez lesz az idézett „szakértői vizsgálat” majd.

A szakértői bizottságot a járási hivatal, budakalászi óvodások 
esetében a Szentendrei Járási Hivatal fogja kijelölni. Miután e 
bizottság a szakvéleményét elkészítette, azt az eljárás megindí-
tásától számított 30 napon belül megküldi a járási hivatalnak. 
Az Oktatási hivatal ezután hoz döntést (az egész eljárásnak ma-
ximum hatvan nap alatt be kell fejeződnie). Az Oktatási Hivatal 
elutasító döntésével szemben – a döntés közlésétől számított ti-
zenöt napon belül – közigazgatási per keretében bírósághoz lehet 
majd fordulni.

A kérelmet eredetileg január 15-éig lehetett benyújtani, de kis 
idővel a rendelet megjelenése után azt január 31-re módosították.
Az Országgyűlés december 10-i ülésén január 31-ig meghosszab-
bította a tankötelezettség alóli felmentési kérelem beadási határ-
idejét. Így tehát a kérelmek új benyújtási ideje a január 1. és 31. 
közötti időszak. A kérelmet az Oktatási Hivatal megfelelő felüle-
tén az alátámasztó dokumentumok csatolásával, kizárólag elekt-

ronikus úton lehet benyújtani. Ha a szakértői bizottság 2020. 
január 31. előtt a gyermek óvodai nevelésben történő részvételét 
további egy nevelési évig javasolja, a szülői kérelem benyújtására 
nincs szükség.

Közben Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa aggályát fe-
jezte ki a törvény januárban való bevezetésével kapcsolatban. Az 
ombudsman szerint kérdéses, hogy a rendelkezés bevezetéséhez 
szükséges feltételek minden érintett szervnél fennállnak-e, ezért 
a jelenlegi helyzet a jogbiztonság követelményével és a gyermek 
jogaival összefüggő visszásság, jogsérelem bekövetkezését va-
lószínűsítheti. Hangsúlyozta, hogy „az előírásokat csak olyan 
időponttól lehet bevezetni, amikor azokat minden érintett meg-
ismerhette és a jogalkalmazás is felkészülhetett rá. A halasztás-
sal elérhető lenne, hogy a megalapozott döntéshez, a tanulók 
tényleges iskolaérettségének megállapításához szükséges felté-
telrendszer teljes körűen rendelkezésre álljon.” Érdemes tehát 
a legfrissebb hírekért fi gyelni a híradásokat és az intézmények 
tájékoztatását. 

Hollósi-Györgyei Nóra

Idő elő   az iskolába? – Friss információk a 2020 januárjá -
tól életbe lépő beiskolázási törvénymódosítás kapcsán

2019. november 22-én megjelent a Magyar Közlönyben az a kormányrendelet, ami meghatározza, 
hogyan lehet felmentést kérni a hatéves kortól kötelező iskoláztatás alól. A legfontosabb tudniva-
lókat igyekszünk az alábbi cikkben leírni, hiszen tudjuk, hogy sok budakalászi család is várta, várja 
a hiteles információkat, hogy gyermeke igényeit fi gyelembe véve tudhassa őt jövő évben még az 
oviban vagy már az iskola első osztályában.

Oktatási hírek

Grünvald Tímeát, a Nyitnikék Óvoda veze-
tőjét is megkérdeztük, ők hogyan készül-
nek a szülők tájékoztatására.

„Szeptember óta folyamatosan informáljuk a szü-
lőket a köznevelési törvény módosításából adódó vál-
tozásokkal kapcsolatban. Legnagyobb mértékben a 
tanköteles gyermekek iskolakezdésének elhalasztására 
vonatkozó változások iránt érdeklődtek a szülők. A vég-
rehajtási rendelet késése nagyon sok bizonytalanságot 
okozott, ezért a Pedagógiai Szakszolgálattal együttmű-
ködve igyekeztünk olyan helyi eljárásrendet kidolgozni, 
amelynek segítségével még decemberben elvégzik az 
érintett gyermekek iskolaérettségi vizsgálatát. Az ered-
mény segíteni fogja a szülőket a döntéshozatalban, és 
meghatározza majd az eljárás további menetét. Min-
den új információt közzé teszünk az óvodai levelezési 
rendszeren belül. A legutóbb továbbított dokumentu-
mok az Oktatási Hivatal, illetve a Pedagógiai Szakszol-
gálat tájékoztatója volt.”
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Közösség

„Sáni bekrepírozo  ” – programnaptár és hagyo-
mányőrzés 
 A Német Nemzetiségi Egyesület rendezvényeiről 
Wágnerné Klupp Katalin, az egyesület elnöke mesél. 

– Az év során rendszeresen tartunk összejöveteleket, prog-
ramokat, műsorokat, amelyekre minden budakalászi érdeklő-
dőt nagy szeretettel várunk. Minden évben a Sváb Bállal veszi 
kezdetét a rendezvényszezon. Februárban a Kalász Suli német 
nyelvet tanuló diákjai is megemlékeznek a kitelepített kalászi 
svábokról. Farsangkor traccspartyt szervezünk, hosszú évekig 
pedig amatőr színészek közreműködésével búcsúztattuk a telet. 
A hagyomány szerint ekkor „Sáni bekrepírozott”, azaz annyit 
ivott, hogy végül belehalt, és el kellett temetni – így búcsúztunk 
a téltől.

Tavasszal következik a Húsvét és a locsolóbál, majd a májusfa-
állítás. Nemcsak tavasszal, de ősszel is hon-és népismereti órákat 
tartunk kézműves foglalkozással, eszközhasználattal egybekötve 
óvodásoknak és iskolásoknak. Nagy ünnepnap számunkra min-
den év szeptemberében a kalászi Szent Kereszt Felmagasztalása 

Templom búcsúja, ekkor tartjuk a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat hivatalos ünnepnapját is. A környező települések sváb 
kötődésű közösségeivel is gyakran találkozunk. Szakmai tapasz-
talatszerzés céljából kirándulásokat is szoktunk szervezni svábok 
lakta településekre, Németországba is többször ellátogattunk. 
Ezen kirándulások mottója: „őseink nyomában”.

A sváb advent és téli szokások
Lávinger Ildikót, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnö-

két és Kamp Alfréd Antalné képviselőt a sváb karácsonyi hagyo-
mányokról kérdeztük.

 Lávinger Ildikó: A hagyományos, vidám Katalin-bál 
után következett a csendes áhítat, az advent időszaka. Decem-
ber 24-én a hívők böjtöléssel készültek a szentestére, napköz-
ben könnyű, húsmentes ételeket fogyasztottak. Sok családban 
Szenteste anyanyelvükön énekelték a karácsonyi dalokat. Az 
ünnepi vacsora este 6-8 óra körül került az asztalra, borleves-
sel, rántott hallal, zellersalátával, beiglivel és különböző süte-
ményekkel. 

 Kamp Alfréd Antalné: 
A disznóvágáson a gyerekek 
színes papírba csomagolt sza-
loncukrot kaptak, amelyeket a 
ház udvarára szórtak ki. Em-
lékszem, édesanyám egy alka-
lommal a kötényében hozta be 
nekem a szaloncukrokat, még 
nem vehettem részt a disznó-
vágáson. A karácsonyfát pedig 
csak akkor nézhettük meg, 
amikor már az esthajnalcsillag 
világított. A régi kalászi telek 
emlékeihez hozzátartoznak szá-
momra a lovasszános utazások 
és a szánkózások is. Nagyon 
szerettük hallgatni az öreg sváb 
nénik történeteit is, amiket a 
tollfosztás, vagy éppen kukori-
cafosztás alkalmával meséltek. 
Ezek az alkalmak mind-mind 
az összetartozásról szóltak.

A kalászi sváboké régi, összetartó közösség

Aki ellátogat a Budai út 30. ódon falai közé, megismerhe   Budakalász történelmének, kultúrájá-
nak egy darabját. A Budakalászi Tájház fehérre meszelt épületét a Weiszhár-család épí  e  e a 19. 
század végén. A mára „Svábházként” ismert közösségi épület a rendezvények alkalmával, de egyéb 
napokon is látogatható a Német Nemze  ségi Egyesület gondoskodásának köszönhetően. A helyi 
sváb közösség ismert tagjaival a ház  sztaszobájában beszélge  ünk népszokásaikról, ünnepeikről, 
a kalászi emlékekről és a tájházban látható érdekességekről.
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Az elmaradhatatlan sváb konyha
A találkozón megnézhettük a Kamp család száz éves recep-

tes könyvét is. A megbarnult lapokon sorakoztak a nagymamák 
– Grossmuttik – gondos kézírással rótt sorai. Megtudtuk, hogy 
mi az a tunkedli és milyen volt a babos tészta. A hagyományos 
sváb, disznótoros ételt friss disznómájból, húsból és belsőségek-
ből készítették, hozzá a kenyeret a fűszeres szószba mártogatták: 
tunkolták. A bableves böjt alkalmával is megállta a helyét. A ki-
mert babot gyakran pépesítették és házi készítésű száraztésztával 
főzték össze: a babos tésztát édesen fogyasztották. A sváb süte-
mények közül egy igen népszerű, különleges édesség receptjét 
hoztuk el önöknek.

Művészet és mulatság: zene, tánc 
Budakalászon sváb kötődésű kórus, fúvószenekar és már 

táncegyüttes is működik. Róluk Harmati Lajos, a Német Nem-
zetiségi Önkormányzat képviselője és Reich Tamás, az újonnan 
alakult Alpenrose Tanzgruppe vezetője beszélt. 

 Harmati Lajos: A budakalászi sváboknak mindig is volt 
zenekaruk, zenéikben jellemzően a rézfúvós hangszerek domi-
náltak. A Kamp János nevét viselő Kamp Kapelle zenekar rend-
szeres fellépője a városi rendezvényeknek. A Lustige Schwaben 
Énekkar fennállásának 20. évfordulóját ünnepli idén. A 18 tagot 
számláló hagyományőrző dalkör rendszeresen fellép Budakalá-
szon és más városok meghívásainak is örömmel szoktak eleget 
tenni. Akik kedvet éreznek az énekléshez, péntekenként 17:30-tól 
a Faluházban csatlakozhatnak a próbákhoz. Az énekesek novem-
ber közepén kórustalálkozón szerepeltek, a tematika az igényes 
könnyűzenei átiratok előadása volt. A rendezvény házigazdája 
Tóth András, Bartók Béla - Pásztory Ditta-díjas, Egressy Béni-dí-
jas karnagy volt, vezényelte és zongorán kísérte a kórust. Magam 

is három évtizeden át táncoltam német nemzetiségi táncokat, 
nagy örömmel tölt el, hogy Budakalászon már sváb tánccsoport 
is alakult.

 Reich Tamás: Az Alpenrose Tanzgruppe német nemzeti-
ségi táncegyüttes alakuló összejövetelét októberben tartottuk. 
Nem hagyományos, de sváb táncokat táncolunk: keringőt, pol-
kát és „parasztos táncot”, boarisch-t. Hobby tánccsoportunk 
kéthetente próbál a Faluházban, a koreográfi ákat Bucsánszki 
Beátával tanítjuk a táncosoknak. Szeretettel várunk minden 40 
és 80 év közötti budakalászit, aki kedvet érez a közös tánctanu-
láshoz! Nagyon igyekszünk, hogy a közönség elismerését hosz-
szútávon is kivívjuk és minél több sváb bálon, helyi, környékbeli 
rendezvényen felléphessünk.

A Svábház története
A bájos régi házat 

Wágnerné Klupp Ka-
talin anyai nagyszü-
lei, a Weiszhár-család 
építette a 19. század 
végén. A Weisz-
hár-ősöket egészen 
1812-ig tudják vissza-
vezetni Budakalászon, 
majd az 1744-45-ös 
évekig a németországi 
Fekete-erdő területén 
található Weigheim-
ben éltek. 2004. óta 
az épület sváb tájház-
ként üzemel, valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzat és 
az egyesület irodaként használja.  

A ház berendezése, a használati tárgyak kalászi sváb családok-
tól származnak. Nagyon sok kincs került elő a padlásokról, pincék 
mélyéről, amelyek bemutatják, hogyan is éltek a régi svábok. A 
kiállítók különösen büszkék a szép, régi hímzésekre, amelyeken 
sváb mondásokat és bölcsességeket olvashatunk. A gyűjtemény 
fontos darabja a németek betelepülésének emléket állító „Ulmer 
Schachtel”, az ulmi dereglye. Főként a dél- és közép-német te-
rületekről, valamint a Rajna vidékéről ilyen hajókkal érkeztek a 
telepesek a 18. században, akik a törökvész után elnéptelenedett 
területekre jutottak el dereglyékkel.                                                 VZ

Összedolgozunk 25 dkg darált diót 25 dkg porcukorral, 
egy egész tojással, valamint két evőkanál rummal. Vizezett 
nyújtófával ujjnyi vastagra nyújtjuk a masszát. 10 dkg por-
cukrot egy tojásfehérjével és kevés citromlével kb. negyed 
óra alatt kikeverünk (nem felverünk!), majd a diós massza 
tetejére simítjuk. Ezután vizes késsel vékony, hosszúkás 
szeleteket vágunk, miközben a kést rendszeresen vizez-
zük. A szeleteket zsírozott sütőlemezre fektetjük. A sütőt 
nagyon forróra melegítsük elő, majd a masszát süssük egy 
egész percig. A sütő ajtaját hagyjuk csukva, míg kihűl az 
édesség. Jó étvágyat!

Diós rudak

Az „Ulmer Schachtel” make jét Wágner László készíte e
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Zöld ZónaKörnyezetvédelem

Kormányrendelet határoz arról, hogy mi kerülhet a kályhába, 
kazánba: a kereskedelemben kapható tüzelőanyagokon (tűzifa, 
szén, fabrikett stb.) kívül papírhulladék és veszélyesnek nem 
minősülő, kezeletlen fahulladék égethető. Ez azt jelenti, hogy 
csakis festék- és ragasztóanyag-mentes fát szabad eltüzelnünk! 
A jogszabályi tiltás nem véletlen, hiszen a lakozott, festett, ra-
gasztott anyagok égetésekor egészségkárosító anyagok, mérgek 
szabadulnak fel. Ezek a szúrós, fojtó füst leggyakoribb kiváltói.  
A hulladékégetés jogsértő tevékenység, többszázezer forintig ter-
jedő bírsággal sújtható.

Az országos légszennyezőanyag-kibocsátási adatokból kide-
rül, hogy a lakossági fűtés járul leginkább hozzá a szállópor-kon-
centrációhoz. Az ultrafi nom, káros részecskék elsősorban a 
fűtésből, valamint a közlekedésből származnak és egészségünkre 
nézve számos kedvezőtlen hatásuk van. A skála igen széles: a 
légúti problémáktól, az allergiás megbetegedéseken keresztül 
egészen a tüdőrák kialakulásának megnövekedett kockázatáig 
sokféle megbetegedéssel találkozhatunk, amelyek a szállópor, 
azaz a PM10 számlájára írhatók. A légszennyezés és az említett 
megbetegedések közötti kapcsolatot ma már számos kutatás is 
alátámasztja. Tehát ne a bírság, hanem a saját és környezetünk 
egészségének súlyos veszélyeztetése legyen a visszatartó erő.

Fával fűtök, okosan
Nem mindegy, hogy mivel és hogyan fűtünk. Míg a föld-

gáz használata esetén az egészségügyi szempontból a leg-
veszélyesebbnek tekintett kisméretűrészecske-kibocsátás 
elhanyagolható, addig a szilárd tüzelőanyagok elégetésekor nagy 
mennyiségű káros anyag kerülhet a levegőbe. Amennyiben szén 
vagy fa között kell választanunk, inkább a fa mellett döntsünk, a 
szén jóval inkább szennyezi a levegőt az égése során. 

Az emberiség történelmében a fa a legrégebben használt 
energiahordozók egyike. Helyes felhasználása nemcsak a levegő 
védelme szempontjából fontos, de a fűtés költségeit is csökkent-
hetjük. A fával tüzelők gyakran frissen kivágott fával, 40-50% 
nedvességtartalmú tüzelőanyaggal fűtenek, pedig a fában rejlő 
energia nagy része ilyenkor a víz párologtatása miatt elvész. Vizes 
fa égetésekor nagy mennyiségű kátrány is kicsapódik, amely 
könnyen el is dugíthatja a kéményjáratot. Ezért, ha tehetjük, 
legkésőbb nyár elején vegyük meg a téli tüzelőt! Fontos, hogy a 
faanyag felelős erdőgazdálkodásból származzon. A tüzeléshez 
szükséges alacsony nedvességtartalmat csak a kivágástól számí-
tott 8-12 hónap fedett, de szellős helyen történő száradás után éri 
el a fa. A begyújtás előtt meg kell győződnünk a tüzelőberendezés 
épségéről és a kémény megfelelő állapotáról is: szükség esetén 

hívjunk szakembert! Az Agrárminisztérium „Fűts okosan!” című 
programjának köszönhetően bárki, széleskörűen tájékozódhat, 
hogy milyen tüzelőanyagot, milyen módon használjon fűtésre: 
www.futsokosankampany.hu.

Mit tehetünk, ha füstöl a szomszéd? 
Mint minden vitás ügyben, itt is a békés megoldásra érde-

mes törekednünk. Célravezető ilyenkor személyesen felkeresni a 
szomszédot, és jelezni neki, hogy füstje zavaró – nem biztos, hogy 
ennek ő is tudatában van. Ha mégis intézkedésre lenne szükség, 
két megoldás létezik. Közérdekű panaszbejelentést – írásos be-
adványt lehet benyújtani az illetékes járási hivatalhoz, a Pest 
Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatalának Ható-
sági Osztályához (Szentendre, Dózsa György út 8., 2000. telefon: 
(26) 501-921, (26) 501-905, (26) 501-920).   A városrendészek is 
segítségükre tudnak a lenni, abban az esetben, ha zavaró égetés 
időpontjában dokumentálni tudják történteket. Elérhetőségük: 
(70) 314-6104, hívható mindennap 6 és 22 óra között.              VZ

Figyeljünk oda, 
hogy mivel tüzelünk kályhánkban

Kína után népességarányosan Magyarországon hal meg 
a legtöbb ember idő elő   a légszennyeze  ség mia   a vi-
lágon. A levegő szennyezésében az egyik legfontosabb té-
nyező a fűtésből, hulladékégetésből származó szmog, és ez 
alól sajnos Budakalász sem kivétel. Lássuk, hogyan járulha-
tunk hozzá a levegőminőség védelméhez és mit tehetünk, 
ha a szomszéd kéményéből fojtó, nehéz füst dől. 

A környezetbarát tüzelés 10 legfontosabb 
szabálya
1.  Fűtési és meleg víz előállítási igényemnek és lehető-

ségeimnek megfelelő, a lehető legkörnyezetbarátabb 
tüzelőberendezést telepítem otthonomba.

2. A tüzelőberendezést és a hozzá tartozó kéményrend-
szert szakember segítségével helyezem üzembe.

3.  Felelős erdőgazdálkodásból származó tűzifát vásáro-
lok.

4.  A tűzifát időjárásálló tűzifatárolóban szárítom lega-
lább 12 hónapig.

5.  A tüzelőberendezést környezetbarát módon rakom 
meg és gyújtom be. 

6. A tüzelés során biztosítom a szükséges égéslevegőt.
7.  Gondoskodom otthonomban a megfelelő hőszigetelés 

kialakításáról.
8.  A tüzelőanyaggal takarékoskodom, a hőmérsékletet a 

takarékosság fi gyelembe vételével állítom be.
9.  Gondoskodom a tüzelőberendezés és a kémény rend-

szeres, szakember által történő felülvizsgálatáról és 
karbantartásáról.

10.  Soha nem égetek hulladékot, PET-palackot, kezelt 
fát, bútorlapot, színes papírt, ruhát vagy üzemanya-
got.
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Közösségépítés

Elülte  ük 
az „1000 új fát Budakalásznak!” 
mozgalom első fáit

A napsütéses délelőtt több, mint ötvenen jöttek el, hogy vá-
rosunk levegője a következő években jobb legyen. Közülük több, 
mint húsz család a helyszínen örökbe fogadta az első fákat, vál-
lalták, hogy a későbbiekben rendszeresen gondozzák is majd a 
facsemetéket. A mozgalom célja, hogy a következő öt évben 1000 
új fával gazdagodjon a közterületi faállomány Budakalászon.

A faültetés igazi közösségi esemény volt, de nemcsak fákat ül-
tettünk, hanem közösséget is építettünk. Reggeltől gyerekek, fi a-
talok és idősebbek együtt ültették el a fákat. Az előnevelt fák gépi 
erővel kerültek a kiásott gödrökbe, majd a termőföldet szorgos 
kezek lapátolták vissza a fák tövéhez. Előzetesen, a föld alatt futó 
közműhálózat miatt próbaásásokkal jelöltük ki a 79 új fa helyét. 
A résztvevők még bőven ebéd előtt, közel két óra leforgása alatt 
az összes munkával végeztek.

A helyszínen 41 facsemetét már örökbe is fogadtak, öntözé-
sük a tó vizéből, vödörből történhet. Hajnal Péter, a mozgalom 
koordinátora várja iskolai, óvodai csoportok, családok, magá-
nemberek, budakalászi cégek, kisebb-nagyobb közösségek je-
lentkezését, akik szívesen gondoznának egy-egy fát az Omszk 
parkban: hajnal.peter@budakalasz.hu

A budakalasz.hu oldalon egy számláló tájékoztatja a látogató-
kat, hogy a faültetési mozgalom éppen hol tart.

Köszönjük a résztvevőknek, akik segédkeztek az első közös-
ségi eseményen és tettek azért, hogy városunk zöldebbé, élhe-
tőbbé váljon!

VZ

November végén hetvenkilenc új oszlopos gyertyánt 
ülte  ek az Omszk-tó partján azok a lelkes önkéntesek, 
akik az 1000 új fát Budakalásznak! mozgalom első kö-
zösségi faültetésére jelentkeztek. 79 új gyertyán került 
az Omszk parkba
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Zöld hírek 
Hulladékszállítási időpontok 
az ünnepekkor  

Kommunális szemétszállítások: 
December 23-24. 
December 30-31.

A karácsonyfák elszállítása: 
2020. január 11 és január 25-én (szombati napo-
kon) reggel 6 órára helyezzük ki a hulladékká vált 
karácsonyfákat az ingatlan elé. 
A magasabb fenyőfákat maximum egy méteres 
darabokra vágva, kötegelve helyezzük ki.

A budakalászi hulladékszállítást végző Zöld Bicske Nonprofi t 
Kft. szervezetében változások, vállalati átalakulások történtek. 
A november 23-ára meghirdetett idei őszi, korlátlan zöldhulla-
dék-szállítási napon a szolgáltató már a kora reggeli óráktól szá-
lította az ingatlanok elől a kihelyezett nyesedéket. A város teljes 
területéről összesen 127500 kg zöldhulladékot vittek el a teher-
autók a hulladéklerakóba, további feldolgozásra.

Továbbra is fontos hangsúlyozni, hogy a zöldhulladék nem 

más, mint „zöld kincs”. Helyes komposztálással értékes tá-
panyagot nyerhetünk, továbbá az elszállítás igénybevételével sem 
fokozzuk a környezeti terhelést. A város nyertes KEHOP pályá-
zatnak köszönhetően közel 150 millió forint értékben Budakalász 
minden háztartásába kerülhet egy-egy új hulladéktároló eszköz. 
Tavasszal 5000 komposztládát, illetve 4000 zöldhulladék-táro-
lót („barna kukát”) szerezhet be az önkormányzat a Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív Program keretein belül. 

Téli felkészülés, 
hulladékszállítási hírek

A téli útüzemeltetést, azaz a hóeltakarítást, síkosságmente-
sítést a KIFÜ-KAR Zrt. végzi Budakalász város önkormányzati 
kezelésű útjain. A vállalkozó az utak kihasználtsága, forgalma, 
illetve a veszélyesség szerinti sorrendben végzi a munkákat. Elő-
ször a főbb gyűjtőutakon és a meredekebb utcákban, később a 
kisebb forgalmú, közel vízszintes utakon tisztítja a burkolatot. 
A munkavégzéshez idő kell, ami azt jelenti, hogy síkosság ese-
tén körülbelül 4 óra, havazás esetén pedig a hóesés befejeződése 
után körülbelül 8 óra múlva válhat minden út használhatóvá. A 
város több pontjára sótároló edényeket helyeztünk ki a lakossági, 
síkosságmentesítési munka segítésére. A sótárolók megtalálha-
tóak: a Domb utca felső szakaszán, a Kálvária utca – Gyümölcs 
utca sarkánál, a Felsővár utca felső szakaszán, az Erdőhát utca és 

Bokros utca találkozásánál, a Taván utcán, a Gyümölcs utca és 
Cseresznyés utca sarkán, valamint a Kálvária utca – Sugár utcák 
sarkánál. 

Téli síkosságmentesítés

A műfenyő vásárlása elsőre jó ötletnek tűnhet környezetvé-
delmi okokból is, ám tömeges előállításuk, kontinenseken átívelő 
szállításuk valóban igen nagy környezeti terheléssel jár. Még ha 
hosszú évekig, inkább évtizedekig is szeretnénk használni egy 
műfenyőt, a valóban jó megoldás az újrafelhasznált műanyag-
ból készült karácsonyfa vásárlása lehetne, ám az ilyen termékek 
egyelőre nem gyakoriak a boltok polcain.

Ha kertünkben rendelkezésre áll elegendő hely egy nagyobb 
fa ültetéséhez, leginkább konténeres fenyőt érdemes vásárol-
nunk. Vágott fenyő mellett is dönthetünk, amely ideális esetben 

termesztésre szakosodott gazdaságtól jut el hozzánk és kifejezet-
ten karácsonyfa céljára nevelték. Az ünnepek után a fenyőfákat 
újrahasznosítják, általában mulcs, tüzelő, és fürészpor formá-
jában. Nagyon fontos, hogy ennek érdekében minden dísztől, 
szaloncukor-csomagolástól szabadítsuk meg a fát. A csomagoló-
papírokat szelektíven gyűjtsük karácsony után is: külön a papírt 
és a műanyagot, fóliát. A "vegyes" csomagolások, például a játé-
kok dobozai a kommunális szemétbe kerüljenek. Környezetbarát 
megoldás, ha textilanyagot használunk csomagoláshoz: évekig 
megmarad és újrafelhasználható.

Karácsonyfa és csomagolások öko-tudatosan
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Zöld ZónaÖnkormányza   hírek

Az elkerülő utat a város átmenő forgalmának elvezetésére 
tervezték, ami már 1985 óta szerepel a közlekedésfejlesztési ter-
vekben. Megépülésével tehermentesülhetnek Budakalász belső, 
forgalommal terhelt útjai: mint például a Pomázi út, a Budai út, 
a Szentendrei út, vagy a József Attila utca. 

Az út előkészítése jelenleg az engedélyezési tervezési szakasz-
ban van. Városunk rendszeresen egyeztet a terveket illetően töb-
bek között a Nemzeti Infrastruktúrakezelő Zrt.-vel. A fejlesztő 
társaság képviselőivel az új év elején közös tájékoztatót szerve-
zünk a városlakók részére, ahol a felmerülő lakossági kérdéseket 
is megválaszoljuk. Szeretettel várunk majd minden érdeklődőt 
– a részletekkel hamarosan jelentkezünk. 

Az egyeztetések során sikerült elérni, hogy a Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztérium elrendelje az út áttervezését a budakalásziak 
védelme érdekében. Szentistvántelep mellett az elkerülő út men-
tén zajvédő fal épül és erdősávot (véderdőt) telepítenek a 2011 
Egyesület választási programjában foglaltakkal összhangban.

Az elkerülő út a pilisi régióból a főváros felé tartóknak jelent-
het majd alternatívát, mivel a Pomáz felől érkezőket Budakalász 
kihagyásával tereli a 11-es főútra. A kétszer egy sávos út 2500 
méter hosszú lesz, egy körforgalommal és két különszintű cso-
móponttal épül meg. Átvezetés létesül a 11-es főút felett, valamint 

a 1111-es út és a HÉV-vonal felett, így a forgalmat megakasztó so-
rompós megoldás megszűnik. Az elkerülő végén egy különszintű 
csomópont jön létre a 11-es főúton. A tervekben kerékpárút ki-
alakítása is szerepel, a részleteket jelenleg egyeztetjük az érin-
tettekkel.

Kassai-Szoó Dominika
főépítész

Az idei ősz során megújult három utca útburkolata városunk-
ban. A Barát utcába térköves burkolat került, a beruházási költ-
ség bruttó 38 millió forint volt. Berdó városrészben két utca, a 
Bodza és Füves utcák útfelújítási munkálatai az elmúlt hónap 
végére fejeződtek be. A Bodza utca bruttó 29 millió, míg a Füves 
utca bruttó 16 millió forintból újult meg. 

Az önkormányzati útfelületeket hamarosan kátyúzzák a vá-
rosban, a javításra szoruló útszakaszokat munkatársaink fel-
mérték és bejelölték, az időjárás függvényében hamarosan a 
kátyúzási munkák is megkezdődhetnek. Tavaszig a városfejlesz-
tési munkálatok közül a legjelentősebb a Taván csatornahálózat 
kivitelezése lesz.

December 3., 4. és 5-én 2100 csomaggal várták a buda-
kalászi nyugdíjasokat. A csomagokban kakaópor, méz, sza-
loncukor, tea, édes keksz és egy meghívó volt a december 
11-i Budakalászi Idősek Adventi ünnepségére a Budakalá-
szi Sportcsarnokba. Több, mint 100 idősnek – kérésüknek 
megfelelően, egészségügyi állapotuk miatt – a következő 
napokban fogják kiszállítani a csomagokat. A megmaradt 
csomagokat idén is rászorulóknak juttatjuk el a Szent Fe-
renc Karitásszal együttműködve. 

Tájékoztatás a Budakalászt északról 
elkerülő út tervezéséről

Elkészült a Barát, Bodza és Füves utcák útburkolata

A budakalászi idősek idén is 
ajándékcsomagot vehe  ek 
át karácsony elő  
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2019. DECEMBERI PROGRAMOK

ADVENTI 
GYERTYAGYÚJTÁS

Adventi gyertyagyújtás
2019. november 30. 16 óra

2019. december 7. 16 óra

2019. december 14. 16 óra

2019. december 21. 16 óra

Helyszín:

Szabó Zsuzsanna – Háttérképek – 
Hommage à Nyolcak 

PROGRAMOK

December 12. csütörtök, 19.00

December 13. péntek, 17.30
Aprók Tánca

December 20. péntek, 10.00
Dúdolj! Ringass! Táncolj!

December 27 – 29. 
XIV. Szent Korona Konferencia  

TRIANON 1920

Programok:

- kiállítás 

Szentendrei út 9.)

Kós Károly
Művelődési Ház
és Könyvtár

December 31. kedd, 19.30
Szilveszter 2020.
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2020. JANUÁRI 

Január 3. péntek, 19.00
Újévi koncert – Musical és 
operett gála

Január 16. csütörtök, 19.00

Január 17. péntek, 17.00
Aprók Tánca

Január 18. szombat, 10.00 – 17.00

Kiállítás

MAGYAR KULTÚRA NAPJA – 
2020. JANUÁR

Január 15. szerda 17.00
A Budakalászi Fotó és Videó Klub 
kiállításának megnyitója

Január 22. szerda, 19.00     
Magyar dallamok a romantikától
napjainkig – komolyzenei 
kamarakoncert 

 1000 Ft

Január 23. csütörtök 17.00
Boridalok – Varga Bori 
könyvbemutatója koncerttel, 

illusztráció kiállítással
1000 Ft

Január 23. csütörtök 19.00

kiállításának megnyitója

meg

Január 31. péntek 18.00
Barczikay Lilla új regényének 
bemutatója 

Január 31. péntek 19.00
Maszkura és a Tücsökraj 
koncertje

-

Január 24. péntek 21.00
Rockház – Piramis 

BÁLOK

Január 25. szombat 
Sváb Bál

Február 1. szombat 
Cserkész Bál

Február 14. péntek 
Szerb Farsangi Bál

Február 22. szombat 

Bálja

:

VARJÚTÁR KÖNYVTÁR 

Könyvtár ünnepi nyitva tartása: 

2019. december 14. és 
2020. január 5. között a könyvtár 

zárva tart!

Nyitva tartás:
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Intézményeink hírei

 TELEPI ÓVODA

A „nagy” pillanat

Mindannyian tudjuk, hogy a kará-
csony nem az ajándéktól lesz meseszép, 
hanem a „nagy” pillanattól, amikor az 
egész család együtt örülhet az ünnepnek. 
Ez az a pillanat, amit a gyerekek még a 
meglepetésnél is jobban várnak, mert 
az együtt töltött idő a legnagyobb kincs, 
amit gyermek, felnőtt és idős egyaránt 
csak kaphat. Az óvodában mi is elkezd-
tük az ajándékok „gyártását”. A gyere-
kek boldogan festenek, ragasztanak, 

színeznek és barkácsolnak valami kézzel 
készített meglepetést a családtagoknak, 
mézeskalácsot sütünk és kóstolunk. 
Idén az óvoda is belekóstolt valami újba 
azzal, hogy csatlakozott egy jótékonysági 

kezdeményezéshez. A „Szeretetcsoki” 
programban a családok plüss játékokkal 
és csokoládékkal támogathatnak olyan 
gyermekeket, akiknek a meghitt „nagy” 
pillanatból csak nagyon kevés jut, mivel 
az ünnepeket is a kórházban töltik. Az ál-
talunk összegyűjtött adományokat a Me-
sedoktorok fogják kiosztani a gyermekek 
számára még karácsony előtt. Hálásak 
vagyunk a szülők támogatásáért és azért, 
hogy közösen tudtunk valami jót adni a 
világnak! 

Boldog karácsonyt kívánunk minden-
kinek: a Telepi Ovi dolgozói

Az ősz és a tél kezdete a Nyit-
nikék Oviban 

Az ősz igazán fantasztikus élménye-
ket hozott a Nyitnikék óvodások életébe. 
Egyik remek program követte a másikat a 
Szüreti Mulatságtól kezdve a tornatermi 
zenés előadáson át a tökfaragó délutá-
nokig. Őszi programjaink sorát a Már-
ton nap zárta hatalmas sikerrel, amely 
elsősorban nem nekünk, hanem a lelkes 
szülőknek köszönhető. Sok szülő csatla-
kozott a kezdeményezéshez, és rengeteg 
játékot ajánlottak fel. November 8-a dél-

utánján már 3 órától hangos volt a tor-
naterem a vásártól, egyes édesanyák az 
árusítással foglalkoztak, mások viszont 
pogácsát sütöttek és kínáltak a közön-
ségnek. Mire besötétedett, meggyújtot-

tuk a lámpásokat az udvaron. A sok tucat 
gyertya lángja mellett a gyerekek egy ha-
talmas kört alkottak és megkezdődött a 
közös éneklés, körtánc és gágogás. Egy 
nagymama ötlete alapján Ópályira esett 
a választás, hogy hátrányos helyzetű gye-
rekeknek segíthessünk. Intézményünk 
meghívta Ópályi önkormányzatának 
képviselőit, hogy vegyék át felajánlásun-
kat. Meghatódtunk, mert bizony ők is 
hoztak nekünk ajándékot: fi nom szabol-
csi aszalt almát. 

Mindenkinek nagyon boldog ünnepe-
ket kívánunk a Nyitnikék Ovi nevében!

 NYITNIKÉK ÓVODA

Kiemelt Nívódíjban részesült Vá-
radi Lili Emma és Szabó Izabella szó-
lóének kategóriában az etyeki XIV. 
Fülemüle Népzenei Fórumon. Felké-
szítő tanáruk Papp Ágnes.

A szegedi III. Golden Voice Orszá-
gos Énekversenyen Polonkai Renáta 
Operett kategóriában I. helyezést, 
Musical felnőtt kategóriában III. he-
lyezést ért el. Bogdán Viktória Mu-
sical kategóriában dobogós helyen 
végzett, míg kettejük operett duettje 
II. helyezést ért el. Vikár Maja is 
csodásan énekelt, méltón képviselte 
iskolánkat. Magyar Szilvia felkészítő 
tanári munkáját szakmai különdíjjal 
jutalmazták.

Drucza Dávid János és Hegyi B. 
András zongora szakos tanítványa-
ink felléptek a "Tiéd a Steinway!" el-
nevezésű tehetségkutató koncerten. 
A zongorák magyarországi forgalma-
zójának képviselője mindkettejüket 

beválasztotta a májusi gálájuk fellépői 
közé. Hegyi B. András a IX. Ferenczy 
György (nemzetközi) Zongoraverse-
nyen a harmadik korcsoportban 1. 
helyezést ért el Liszt: Ave Maria című 
művével. Felkészítő tanáruk H. Kür-
tösi Mónika volt. 

Programok: 
A Kalász Művészeti Iskola magán-

ének tanszakának adventi musical 
koncertje 2019. december 14-én, 
szombaton 19 órakor lesz a Faluház 
báltermében. 

A január 3-i Újévi Gálakoncert 
bevételének egyharmadát a fellépő 
művészek a Zeneiskola támogatására 
ajánlják fel.

Boldog ünnepeket kívánunk és 
szeretettel várunk mindenkit kon-
certjeinkre!

Zeneiskolai hírek
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 SZENTISTVÁNTELEPI ISKOLA

Innovációs kezdeményezések
Két tanulástámogató szoftver haszná-

latának tesztelésébe kapcsolódtunk be az 
Eszterházy Károly Egyetem segítségével. 
Az eszközök a matematika és az angol nyelv 
oktatásának eredményességét hivatottak 
növelni. Mindehhez harminc táblagépet 
és egy mobil tablettöltő szekrényt kaptunk 
a Váci Tankerületi Központtól, mintegy 2 
millió forint értékben, továbbá két 3D-s 
nyomtatót is biztosítottak számunkra. Ter-
veink szerint a gyerekek szakköri keretek 
között ismerkedhetnek majd meg a 3D ter-
vezéssel és nyomtatással. 

Találkozások
Két teadélutánt is tartottunk: az elsőt a 

pályaválasztás előtt álló nyolcadikos diák-

jainknak és egykori tanulóinknak szervez-
tük, amelyen a felvételire készülő diákjaink 
szerezhettek hasznos információkat. A má-
sodik teadélutánra a leendő első osztályos 
gyermekek szüleit hívtuk meg, hogy elbe-
szélgessünk az iskolakezdés, és az iskola-
érettség kérdéseiről. 

Adven   hangulat az előtérben
Immár évek óta hagyomány, hogy az 

adventi időszakban egy mézeskalács falu 
látványa és illata fogadja az iskolába érke-
zőket. A mézeskalácsból készült házikókat 
a gyerekek ezúttal is iskolánk pedagógusa, 
Oroszné Ivánkay Gyopárka és Csillag Anita 
szülő segítségével alkották meg.

Asztalitenisz
Az idei tanév körzeti diákolimpiáján is-

kolánkat Bukovinszki Endre, Kiss Roland, 
Machó Bese, Mészáros Botond, Murányi 
Hunor, Nagy Boglárka, Rugonfalvi-Kiss Le-
vente, Schuster Maximilian, Soproni Gyula, 
és Szokol Balázs tanulók képviselték. Nagy 
Boglárka korcsoportjában aranyérmet szer-
zett. 

„Én elmentem a vásárba”
Az 1. a osztályosok kedvenc őszi prog-

ramján, a vásáron felsorakoztak a pékek, 
a cukrászok, a gyümölcs- és édességáru-
sok, valamint a hentesek. A vásári hangu-
latot becsempésztük az órák menetébe is. 
A szervezők: Barnáné Bacsóka Szilvia, Do-
bozi Tímea, és Iványi Annamária, valamint 
az osztály szülői közössége.

Bolyai Anyanyelvi Csapatver-
seny

A területi fordulót idén is az iskolában 
rendeztük meg. A 7.a, „Tündérek” csapata 
4. helyezett lett, a csapattagok: Fábos Liza, 
Kincses Hanna, Szecsődi Szonja, Szendrei 
Sára. A 8.c-sek, a „Sikeresek” csapata a 4. 
helyen végzett, a csapat tagjai Kiss Luca, 
Kőrösi Laura, Somlói Julia, és Szekerczés 
Anita voltak. 

Röplabdás sikerek
A Vollé2020! – Röpsuli versenyen a ki-

sebbeket egy csapat kivételével nem tudták 
megszorongatni az ellenfelek. U11-es csa-
patunk a szupermini kategóriájú verseny 
nehezebb szabályai ellenére is ügyesen ját-
szott. Az U10 csapat tagjai: Fehér Márta, 
Hajdú Alex, Lengyel Veréna, Lukácsa Flóra, 
és Szamosvári Döníz. Bor Roland, Gradsack 
Lilla, Király Luca, O. Szabó Emília, és Sán-
dor Dominik az U11-es csapatot erősítik. 
Felkészítő tanár: Vetró Mátyás.

Márton-nap 
Szent Márton története az önzetlenség-

ről, mások megsegítéséről szól, s jó példát 
mutat kicsiknek, s nagyoknak egyaránt. A 
németes munkaközösség ezt a gondolatot 
elevenítette fel a harmadikosok műsorával, 
majd az alsó tagozatos németesek „libake-
resésre” indultak a katolikus templom ud-
varára. Jó volt együtt ünnepelni!

Egyre több a lelkes meseíró
Ismét meghirdettük a meseíró versenyt. 

A 69 mesét 101 lelkes, írói vénával megál-
dott diákunk alkotta. A legjobb pályaművek 
megtekinthetők a földszinti folyosó tároló-
jában.

Jeney-Till Melinda, Till Csaba

Adven   műsort adtak néme-
teseink

A budakalászi Német Egyesület „Ad-
venti Traccspartyján” szerepeltek iskolánk 
másodikosai. A résztvevők közös éneklés-
sel, tánccal ünnepelték az első gyertyagyúj-
tást a Faluház udvarán, a műsor nagy 
tapsot aratott.

Új kuratórium, új feladatok a 
Kalász Suli Alapítványánál

A szervezet új elnevezése a Kalász Suliért 
Alapítvány. Végh Attila igazgató Sohajdáné 
Lengyel Rékát, a Kalász Suli pedagógusát 
kérte fel az elnöki pozíció betöltésére; Fó-
rizs Andrea és Szabóné Dénes Hajnalka 
továbbra is kuratóriumi tagok; Kovács 
Andrea, Dr. Szalatkay Judit, és Téglásy 
Nóra újonnan választott tagok. Az új tagok 
és az alapító ezúton is köszönik a korábbi 
kuratórium tevékenységét, Feketéné Kru-
nity Anica, valamint Horváth Györgyné és 
Nyíri László Lajosné munkáját.

Az alapítvány működésének célja nem 
változott: a szervezet a Kalász Suli diákjai-
ért, az oktatás anyagi-technikai feltételeinek 
javításáért dolgozik. A kuratórium szeretne 
minél előbb hasznos segítséget nyújtani az 
iskola és a diákok számára, ezért megkérte 
a pedagógusokat, hogy január közepéig 
nyújtsák be támogatási igényeiket. 

 KALÁSZ SULI

Anyakönyvi hírek

Berki Dominik Nátán
Dudás Szófi a Mercedesz
Illés Zalán
Kasza Erik
Kertész Róbert Benedek
Kókai Léna Viktória
Papp Márton
Szénási Bendegúz

Isten éltesse őket sokáig!

Szerete  el köszöntjük 
Budakalász novemberben 
születe   legi  abb polgárait!
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Ezt a plakátot a készítőjével át 
kellene alakítani teljes oldalra. 

Nem ilyen méretre készült erede-
 leg, lelóg a kép, a szöveg.

Várják a szép állapotú játék felajánlásokat a
budakalászi családsegítő munkatársai 2019.

december 6. és 20. között nyitvatartási időben,
keddtől péntekig, reggel 8 órától délután 4

óráig.
 

Cím: 2011 Budakalász, Budai út 31. 
 

További részletek a 06-20-291-07-28-as
telefonszámon. 

Legyen minden gyereknek
karácsonyi ajándéka!

KARÁCSONYI
JÁTÉKGYŰJTÉS

A CSALÁD-
SEGÍTŐBEN



XIII. ÉVFOLYAM, 12. SZÁM    2019. DECEMBER 13. 23

Bár az ünnepi időszak az elesettekre is felhívja a fi gyel-
met, fontos, hogy ne csak Karácsony környékén fi gyeljünk 
oda egymásra – kezdi az egyik legfontosabbal a szakember. 
Ne csupán kampányszerűen fi gyeljünk oda egymásra, vegyük 
észre és csöngessünk be, ha nem látjuk füstölni a szomszéd 
kéményét. Legyünk a segítségükre a bevásárlásban, kérdezzük 
meg őket, beszélgessünk velük. Ne legyintsünk, ha az utcában 
lakó, aki eddig mindig visszaköszönt és szívesen megállt pár 
szóra, hirtelen komorrá válik, nem reagál közeledésünkre. A 
szóba elegyedés, a másikkal való kommunikáció akkor is csak 
pozitív és építő lehet, ha végül kiderül, hogy az illető nem szo-
rul segítségre.

Betegség is állhat a há  érben
Az ünnepek idején a mentális problémák is sokszor fel-

erősödnek. Ilyen esetben még nehezebb jól segíteni, hiszen 
előfordulhat, hogy az illető nincs tudatában annak, hogy iga-
zán segítségre szorul, nem képes reálisan látni saját magát és 
helyzetét a világban. Szerencsére azonban nem kell egyedül 
megbírkózni a segítségnyújtás és a megfelelő beavatkozási 
módszer kiválasztásával. Több szervezetet is ingyenes szá-
mon felkereshetünk, akik amellett, hogy a rászorulók hely-
zetét igyekeznek javítani, támpontot adnak azoknak is, akik 
krízishelyzetet tapasztalnak, de nem biztosak a közbelépés 
megfelelő módjában. A szakember szerint a legfontosabb az, 
hogy „ha problémát látunk, jelezzük.” Hívhatjuk a mentőt, a 
családsegítőt, esetleg a rendészeket/rendőrséget. Sok minden 
megoldható helyben, egyénileg, de a jelzések révén értesül-
nek az illetékesek arról, hogy adott területeken milyen megol-
dásra váró emberek, esetek vannak, s így tudják erőforrásaikat 
minél inkább a valós igényekhez igazítani.

A hideg nem csak a hajléktalanokat veszélyezte  
Ha magatehetetlenül látunk valakit, menjünk oda hozzá, 

vagy hívjuk a rendészeket, esetleg a mentőket, hogy valaki 
mindenképp ellenőrizze az állapotát, és ha hozzájárul, bizton-
ságos helyre vihessék. Kihűlni nem csak mínuszokban lehet, 
hosszantartó 0 fok feletti mozdulatanságnál is veszélybe ke-

rülhet az ember élete. Sok betegségnek, mint például a cukor-
betegségnek vannak olyan tünetei, amitől úgy viselkedik az 
ember, mintha alkoholos befolyásoltság alatt állna; koordiná-
latlan lesz a mozgás, félrebeszél vagy épp elveszti emlékeze-
tét. Az odafi gyelés ilyen esetekben valóban életet menthet, ne 
féljünk kérni, kérdezni. A hideg kapcsán kiemeli a szakember, 
hogy a legtöbb haláleset a novembertől tartó téli időszakban 
a lakásokban történik. A többség a saját lakásában válik ál-
dozattá, vagy azért, mert nincs pénze fűteni, vagy azért, mert 
már képtelen a kályhába befűteni.

Hogyan tudunk jól segíteni?
Segíteni, közbelépni persze akkor sem mindig egyszerű, ha 

megvan az emberben a segítő szándék. Az anyagi- vagy más 
gondoktól szenvedők sokszor szégyellik a helyzetüket, lehet, 
hogy pont a szomszéd előtt igyekeznek titkolni, hogy mi min-
den bajuk van. Fontos, hogy úgy ajánljuk fel segítségünket, 
hogy a másikat ne sértsük meg. A lényeg azonban, hogy se-
gítsünk, akár azzal, hogy jelezzük a problémát, amit tapasz-
talunk, sejtünk.

Hasznos telefonszámok:
Lelkisegély-vonal gyerekeknek, fi atalkorúaknak és nekik 

segíteni akaróknak: 116-111
Hajléktalan diszpécser szolgálat Budapest és Pest megye 

területén: 06 (1) 3384-186/1 mellék.
Lelkisegély minden korosztálynak: 116-123

Hollósi-Györgyei Nóra

Figyeljünk egymásra, segítsük a rászorulókat!

Szociális érzékenység

Tudjuk, hogy Budakalászon odafi gyelnek egymásra az 
emberek, jól jöhet azonban pár tanács a szakembertől, 
hogyan segíthetünk jól másnak, vagy akár magunknak. 
Köves Ferenc szociálpedagógussal beszélge  ünk, aki ko-
rábban a budakalászi nappali melegedő és a menedék-
hely vezetője is volt.

Lelkisegély minden korosztálynak: 116 123
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Egyházi hírek

Néhány nap és ránk köszönt a várva 
várt ünnep, mire készülve sok szép régi 
emlék tör fel bennünk, miközben re-
ményekkel telve készülünk rá, bízva 
abban, hogy újra átélhetjük ennek a 
napnak titkát. Felállítjuk a Betleheme-
ket, kihelyezzük a jászolt, vagy a Szent 
Család képét, ahol szívesen megállunk, 
tűnődünk és meghallgatjuk a gyerme-
kek pásztorjátékát, betlehemesét, vagy 
elénekeljük a legkedvesebb karácsonyi 
dalainkat, köztük a Mennyből az an-
gyalt, ami elmeséli a több, mint kétezer 
éves történést. Tűnődünk, merengünk, 
megdöbbenünk, hogy Isten így szeretett 
bennünket, hogy ennyire közel jött hoz-
zánk, hogy ember lett: voltak akik hall-
hatták, voltak, akik mellé szegődhettek, 
voltak, akik átélték, ki is ez a gyermek a 
csodák kapcsán.

Karácsony megünneplésének több 
eleme van. Családunk körében, szeret-
teinkkel ünneplünk együtt. Jézus, mikor 
megszületett, sok mindenről lemondott: 
nem gazdag helyre, nem egy elit kö-
zegbe, de családba született. Az ünnep jó 
alkalom és lehetőség arra, hogy kapcso-
latainkat megújítsuk, felfrissítsük, gon-
dolva mindazokra, akiktől a távolság, 
bizonyos történések eltávolítottak az 
évek folyamán. Megajándékozzuk egy-
mást, hiszen Jézus születésével minden 
ember meg lett ajándékozva, az angya-
lok éneke mindenkihez szól: „Békesség a 
földön minden jó szándékú embernek”. 
Az ajándékban benne van örömünk, 
fi gyelmességünk, hálánk. Feldíszítjük 
környezetünket, ahol mindennapjainkat 
és munkás óráinkat töltjük, hisz Jézus 
tanításával értelme lesz az életnek. Ha 
látjuk a dolgok értelmét, munkánk gyü-
mölcsét, könnyebb és lelkesítőbb még a 
megszokott, rutinból végzett munka is. 

Kívánok mindenkinek reményekkel 
teli készülődést, ráhangolódást kará-
csony ünnepére, hogy mindannyian 
békében, szeretettel tudjunk majd ün-
nepelni. Áldott karácsonyt kívánok min-
denkinek!

Kelemen László
plébános

Advent idején mézeskalácsot sütünk, 
adventi koszorút készítünk, ajándékokat 
vásárolunk, beszerezzük a karácsonyfát, 
és mint minden évben, jól megfaragjuk 
a talpát. Ablakot mosunk, aprólékosan 
végigmegyünk mindenen, amire a hét-

köznapokban nincs idő, a nem látható 
helyeken is tisztaságot varázsolunk. 

De végzünk-e lélekben is nagytaka-
rítást? Időnként érdemes, ahogy az ott-
honunkat, úgy a szívünket is felkészíteni 
az ünnepre. A legjobb dolog persze, ha 
folyamatosan olyan kapcsolatban lehe-
tünk a Szentlélekkel, hogy rá tud mu-
tatni, le tudja leplezni, ha nem jó úton 
járunk, ha nem a helyünkön vagyunk, 
ha célt tévesztettünk, ha szép lassan ki-
sétáltunk Isten jelenlétéből. Erre az álla-
potra naponta kell törekednünk. De ha 
épp mégis messze vagyunk Isten jelen-
lététől, az advent időszaka jó lehetőség, 
hogy visszatérhessünk Hozzá. 

Mert a karácsony a Megváltó szüle-
tését ünnepli, és mégis, csak akkor tud-

juk igazán megélni az ünnep lényegét, 
ha a jászolban fekvő gyermeken túl a 
keresztet is látjuk, a Megváltó Jézust. 
December remek alkalom, hogy végigol-
vassuk Lukács evangéliumát, ami éppen 
huszonnégy fejezetben tárja elénk Jézus 
életét. Napról napra töltekezzünk fel az 
Ő életével, halálával, feltámadásával, 
hogy mire elérkezik Szenteste, az ad-
venti koszorú gyertyái mellett a szívünk-
ben is ott égjen a tűz, a Megváltó Jézus 
születése felett érzett öröm túláradó, lo-
bogó tüze.  És így a karácsony nem csak 
az év, hanem az életünk fénypontjává is 
válhat.

Istentiszteleteinkre vasárnaponként 
10 órától szeretettel várunk mindenkit. 
Áldott ünnepeket kívánunk!

Budakalászi Evangéliumi Közösség

Karácsony ünnepére

A Budakalászi Evangéliumi Közösség hírei

ÜNNEPI MISEREND BUDAKALÁSZON 
A RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOKBAN

December 24. – kedd
6:00 utolsó rorate (hajnali szentmise) 
Szen  stvántelepen
16:00 pásztorjáték, Szen  stvántelep
17:00 pásztorjáték, Budakalász
Éjféli szentmise: 
22:00 Szen  stvántelep
0:00 Budakalász

December 25. – Karácsony (szerda)
08:00 Budakalász
10:00 Szen  stvántelep
18:00 Budakalász

December 26. – Karácsony 2. napja (csütörtök)
08:00 Budakalász
10:00 Szen  stvántelep

December 29. – Szent Család Vasárnapja
8:00 Budakalász
10:00 Szen  stvántelep 
18:00 Budakalász: a budakalászi Családok 
Kórusa az es   szentmisén Gounod: 
Messe Bréve c. művét adja elő. Az együ  esben 
a templomi közösség több családja is közösen 
énekel, így most különös aktualitást ad 
szereplésüknek Szent Család ünnepe.

December 31. – Szilveszter – hálaadás (kedd)
16:30 Szen  stvántelep
18:00 Budakalász

Január 1. – Újév, Mária istenanyaságának 
ünnepe, béke világnapja (szerda)
08:00 Budakalász
10:00 Szen  stvántelep
18:00 Budakalász
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Sport

EuroVelo 6 
– egyeztetés a kormánybiztossal

Az EuroVelo 6 nemzetközi kerékpárút budakalászi nyomvona-
lának ügyében találkozót kezdeményeztünk Révész Máriusszal, 
az aktív Magyarországért felelős kormánybiztossal. A december 
eleji egyeztetésen részt vettek az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium (ITM) és a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
(NIF) szakértői, Budakalász képviseletében pedig Forián-Szabó 
Gergely alpolgármester és Bokory Gábor, a Településfejlesztési 
és Környezetvédelmi Bizottság tagja. Mint ismeretes, az Euro-
Velo 6 nyomvonal kivitelezése a korábban kiadott engedélyek 
alapján már elindult.

A megbeszélés eredményeképpen Kormánybiztos úr támogat-
ta azt az elképzelésünket, hogy a folyamatban lévő beruházással 
párhuzamosan, megfelelő kitáblázással épüljön ki egy alterna-
tív szakasz is, a gát mögött, illetve a gáton. Az új városvezetés 
novemberben jelezte a beruházónak, hogy a Duna-sétányon és 
annak folytatásában már a jelenlegi kerékpárút vegyes haszná-
latából (a kerékpárosok, gyalogosok, futók, babakocsival sétáló 
családok együttes jelenlétéből) is sok konfliktus és veszélyhelyzet 
adódik. A kerékpárút-fejlesztés meg fogja többszörözni a jelenle-
gi forgalmat, ami együtt jár a balesetveszélyes helyzetek jelentős 
növekedésével. Emellett az ártéri erdőben vezetett szakasz ki-
emelten árvízveszélyes, emiatt fel kell készülni az időszakos lezá-
rásokra. Hangsúlyoztuk, hogy nem a fejlesztéssel vagy a projekt 
turisztikai céljaival van problémánk, hanem a későbbi veszély-
helyzetek megelőzése miatt Budakalász szeretné elérni egy alter-
natív nyomvonal megépülését.

Budakalász vállalná a Gálfi Béla Szakkórházhoz vezető út 
kerékpáros közlekedésre alkalmassá tételét, a Kormány pedig a 
gátra felvezető, illetve a gáton futó szakasz kiépítését az Euro-
Velo 6 kereszteződésig úgy, hogy az árvízvédelmi gát kialakítása 
miatt ez a szakasz egy stabilizált felülettel épülhetne meg. Erről 
további négyoldalú (ITM – NIF – Vízügyi Igazgatóság – Budaka-
lász) egyeztetések lesznek. Az ITM részéről városunk a szükséges 
pénzügyi források biztosítása formájában számít segítségre. Je-
lenleg nincs pályázati forrás a "hivatásforgalmi" (nem turisztikai 
célú) kerékpáros útvonalak építésére, de a későbbi lehetőségekre 

készülve Budakalász elkezdi a tervek kidolgozását. Részünkről 
elhangzott, hogy a városunk szívesen kapcsolódik a kerékpáros 
közlekedés népszerűsítését és segítését célzó kísérleti kormány-
zati projektekhez is.

2019. december 7-én Szentendrén lakossági fóru-
mot tartottak az EuroVelo 6 hálózat részeként (Raj-
ka-Budapest) tervezett kerékpáros Duna-híd építésével 
kapcsolatban. A tájékoztatón Budakalász képviseleté-
ben Bokory Gábor (Településfejlesztési és Környezet-
védelmi Bizottság) vett részt. Fülöp Zsolt polgármester 
úr előadásában szólt az új Szentendre-Szigetmonostor 
híd városképi, turisztikai és közlekedési lehetőségei-
ről és a veszélyekről is. A tervek jelenlegi készültsége 
alapján a városvezetés álláspontja szerint a Rév utca 
környékére tervezett változat tűnik kívánatosnak, de a 
végleges döntést lakossági egyeztetések fi gyelembevé-
telével kívánja meghozni. A műtárgy kizárólag kerék-
páros és gyalogos forgalom átvezetésére szolgál majd.

Széphegyi Balázs projektiroda vezető (NIF Zrt.) is-
mertette a terv készültségi állapotát, a különböző át-
kelési helyek előnyeit és hátrányait, a tervezővel pedig 
bemutattak a híd egy lehetséges változatára vonat-
kozó látványtervet. Annak érdekében, hogy az ütem-
terv szerint 2023 végére elkészülhessen a beruházás, 
Szentendrének 2020 január végéig döntenie kell a híd 
helyével kapcsolatban.

BMSE foci hírek Véget ért az őszi 
bajnokság, és elkez-
dődtek a téli teremtor-
nák. Minden korosztály 
részt vesz a szövetség 
által rendezett bajnok-
ságokon. Nem pihenek 
a srácok, és keményen 
folytatják a munkát, 
hogy tavaszra átvihes-
sék remek formájukat. 

Minden elismerés 
csapatainknak! Megint bebizonyították, a budakalászi sportolók-
nak helyén van a szívük. Az edzések, a kitartás, az akarat meg-
hozta gyümölcsét: a tabella elején végzett mindegyik korosztály. 
Csak gratulálni tudok, és úgy érzem, megérte a rengeteg törődés, 
a munka, amit edzőink és a vezetőség végzett. Nagy köszönet ille-
ti a szülőket, a szurkolókat is! Sokat dolgozunk, hogy a körülmé-

nyek megfelelőek legyenek sportolóinknak, próbálunk mindent 
megtenni, hogy egyesületünk méltó legyen híréhez. A Magyar 
Labdarúgó Szövetség az utánpótlás-nevelésben elért eredmé-
nyeinket elismeri, és kiemelten kíséri figyelemmel a munkánkat. 
Edzőink is teljes odaadással végzik munkájukat.

Szeretnénk tovább szépíteni a létesítményt, és nagy álmunk 
hogy felújítsuk klubházunkat, és plusz öltözőt alakítsunk ki, hi-
szen a létszám szerencsére növekszik, és a gyerekek megérdem-
lik, hogy kulturált körülmények kötött sportolhassanak. Legyen 
mindenki számára Budakalász a példa, bizony sok olyan város 
van, ahol nem tudnak utánpótlás csapatokat kiállítani. 

Nagy öröm számunkra a felnőtt csapat szereplése. Hat pont 
előnnyel vezetik a tabellát, reméljük, ez az előny megmarad jövő-
re is, és sikerül megnyerni a bajnokságot. Le a kalappal szurkoló-
ink előtt, akik mindenhova elkísérik a csapatot. 

Kérünk minden budakalászit, támogassák egyesületünket, 
jöjjenek szurkolni!

Sárosi Tibor, BMSE elnök
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Olvasói levelek

Új rovatunkban lehetőséget szeretnénk biztosítani 
olvasóinknak a véleménynyilvánításra és egymás vé-
leményének jobb megismerésére. Várjuk a leveleket a 
hirmondo@budakalasz.hu email címre akár az előző Hírmon-
dóban felvetett téma kapcsán, vagy más, sokak érdeklődésére 
számot tartó helyi közügyben. Az írásokból a terjedelem függ-
vényében minden számban megjelentetünk részleteket. Ezút-
tal egy köszönőlevelet és egy ünnepi, olvasónk által írt verset 
olvashatnak. 

Az alábbi sorok írója, Lázár István személyesen hozta be le-
velét két hete a Polgármesteri Hivatalba. Azt kérte, hogy a 
címzettnek való továbbításon túl, ha lehetséges, közöljük is 
levelét. Ezt most örömmel megtesszük.

„Októberben szóltak nekem a Vasút sori lakók, hogy már 
több, mint három hónapja csőtörés van és folyik a drága 
ivóvíz. Ez ügyben írtam egy beadványt és vittem be a Polgár-
mesteri Hivatalnak. Érdekes módon a csőtörést pár napon 
belül helyre állították a Vasút sor 90. szám előtt, ahol egy 
vak ember lakik, de úgy hagyták ott, hogy a kiásott gödröt 
nem temették teljesen vissza, valamint a feltört úttest aszfal-
tot sem javították meg az ott lakó vak embernek. Felvettem 
az újonnan megválasztott képviselővel, Kóder Györggyel a 
kapcsolatot, s őt nem érdekelte, hogy vasárnap délelőtt van, 
eljött hozzám, elmentünk a helyszínre, lefényképezte az ot-
tani állapotot és megígérte, hogy intézkedni fog. Ez meg is 
történt; pár napon belül a helyszínen helyreállítottak min-
dent. Kóder képviselő úr példamutató hozzáállásával meg-
mutatta, hogy ezt így kell csinálni. Köszönöm!” 

Lázár István, Vasút sor

Orbán Mária nevű lelkes olvasónktól kaptuk az alábbi verset, 
fogadják szeretettel. 

Lelkes szervezők izgalmas játékot indítottak: Budakalász 
több utcájában minden nap egy-egy kivilágított meglepe-
tésablakot csodálhatunk meg egészen Szentestéig. Advent első 
vasárnapja óta sötétedéskor újabb ablak „nyílik” – hogy hol? 
Épp ez benne a játék! A részt vevő utcák listáját ugyan előre 
ismerjük, de a pontos címeket nem. Szentestéig minden ablak 
„nyitva” lesz onnantól kezdve, hogy sorra került. Esténként 
– 16:30 után közösen sétálva, futva, biciklizve, szánkózva, 
téli mozgással egybekötve kezdődhet a felfedezés, keresgélés. 
A szervezők az „Advent Szentistvántelepen” című, közösségi 
oldalon található csoportban osztják meg a részleteket és a 
szebbnél-szebb adventi ablakok fotóit. A díszítők egymással 
is versengenek, de a játék igazi célja az ünnepi ráhangolódás, 
a közösségi élmény és a szabad levegőn eltöltött közös idő. 
A játékban részt vevő utcákat két körre osztották a szervezők.

Diós beigli kör:
Hajnalka utca (2 ablak) • Béke sétány (2 ablak) • Tövis utca 
(2 ablak) • Nárcisz utca (1 ablak) • Ciklámen utca (5 ablak) • 

Máli Péter utca (1 ablak) • Bimbó utca (2 ablak) • Kovács Lajos 
utca (1 ablak) • Liliom utca (1 ablak) • Szegfű utca (4 ablak) • 
Mályva utca (2 ablak)

Mákos beigli kör:
Széchenyi utca (6 ablak) • Kinizsi utca (4 ablak) • Martinovics 
utca (5 ablak) • Batthyányi utca (2 ablak) • Bem utca (2 ablak) 
• Attila utca (2 ablak) • Dobó István utca (1 ablak) • Bocskai 
utca (2 ablak) • Kossuth utca (1 ablak) • Rákóczi utca (1 ablak) 
• Zrínyi Ilona utca (1 ablak)

Várjuk véleményüket!

Adven   ablakkutatás 
Szen  stvántelepen

Orbán Mária 
Ünnepi fények 

Az ádventi fények 
Ragyogóan égnek.
Lelkemben az ének, 
Vígan így zenélek.

Ünnep van a földön,
Ünnep van az égben.
Béke a lelkemben,
Ünnep mindenekben. 

Karácsonyi csoda,
Megváltónk otthona 
Ez a kicsiny föld lett, 
Úr Jézus született.
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Október óta új arculattal és kollégákkal működteti a Duna-
kanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény budakalá-
szi irodája a szociális alapszolgáltatást a Budai út 31. szám 
alatt, melynek lényeges eleme a személyes gondoskodáson ala-
puló ellátás a településen élő teljes lakosság, illetve a szociálisan 
rászorulók részére. Feladatai közé tartozik a családok segítése 
érdekében veszélyeztetettséget és krízist észlelő jelzőrendszer-
rel való szoros együttműködés, a kapott jelzés alapján feladata 
feltérképezni az ellátási területen élő szociális és mentálhigi-
énés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és sze-
mélyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés céljáról, 
tartalmáról.

A családsegítés keretében biztosítani kell:

– a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
–  az anyagi nehézséggel küzdők számára a pénzbeli, természet-

beni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való 
hozzájutás megszervezését,

–  a családgondozást, így a családban jelentkező működési zava-
rok, illetve konfl iktusok megoldásának elősegítését

–  a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni 
és csoportos készségfejlesztést,

–  a tartós munkanélküliek, a fi atal munkanélküliek, az adós-
ságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyaté-
kossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, 

a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, il-
letve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik 
részére tanácsadás nyújtását

–  a kríziskezelést, valamint a nehéz helyzetben élő családokat 
segítő szolgáltatásokat.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki 
egészségének, illetve családban történő nevelésének elősegí-
tése. A szülők tájékoztatása a gyermek fejlődését biztosító tá-
mogatásokról, illetve az azokhoz való hozzájutás elősegítése, 
pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés, továbbá 
a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás, majd az 
ezekhez való hozzájutás megszervezése, azonban elsődleges fel-
adata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében: 
az 1997. évi XXXI. tv-ben meghatározott személyekkel és intéz-
ményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük 
összehangolása. A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kiala-
kult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a gyermekkel 
és családjával végzett családgondozás, mely során elősegíteni 
a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező 
működési zavarok ellensúlyozását, a családi konfl iktusok meg-
oldásának elősegítését, különösen válás, gyermekelhelyezés, és 
kapcsolattartás esetén. Kezdeményezheti egyéb gyermekjóléti 
alapellátások, szociális alapszolgáltatások, egészségügyi ellátá-
sok, illetve pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét.

Nemesnyik Judit – Pazdera Nóra

Gyermekjóléti Szolgálat

2011 Budakalász, Budai út 31.
E-mail: szolgalat@dunakanyari.hu
Nyitva tartás:
Hétfőn 13:00-16:00 között,
Keddtől csütörtökig 8:00-16:00 között.

„A közösség erejében hiszünk” – ismerjük meg a budaka-
lászi Család- és Gyermekjólé   Szolgálat munkáját

Szociális hírek

„Tégy meg minden jót, ami tőled telik,
Amilyen eszközzel csak tudod,
Amilyen módon csak tudod,

Ahol csak tudod,
Akivel csak tudod,

Ameddig csak tudod.” 

(John Wesley)
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50 éves a Pilisi Parkerdő
Az 1969-es alapításnál azzal a céllal hozták létre az idén 50 

éves Pilisi Parkerdő Zrt.-t, hogy egy olyan erdőkezelési modellt 
dolgozzanak ki és valósítsanak meg, amely előtérbe helyezi 
az erdők turisztikai és kulturális szerepét, és nagy hangsúlyt 
fektet a táj és a természet védelmére. A kezdeti szervezési 
munkák közben folyamatosan bővült az erdőgazdaság terü-
lete: 1970-ben a Gödöllői Állami Erdőgazdaságtól a Buda-
pesti Erdészetet, majd 1973 nyarától 
a Nagykunsági Állami 
Erdőgazdaságtól 
a Ráckevei Erdé-
szetet csatolták 
a Parkerdőhöz. 
1989-ben újabb 
területet, a Budavi-
déki Állami Erdő- és 
Vadgazdaságot csa-
tolták a Parkerdőhöz. 
Ezt követően már csak a 
kárpótlás során változott az 
erdőgazdaság területe, akkor 
mintegy 3000 hektár erdő és 
szántóterület került magánkézbe. 
A kilencvenes évek eleje óta aztán 
szinte változatlan működési területen 
gazdálkodik a Pilisi Parkerdő Zrt. A te-
rületcsatlakozások során végig cél volt 
egy egységes kezelési modell létrehozása, 
melynek értelmében összehangolták a par-
kerdei fejlesztéseket, egységesítették az er-
dőművelési szemléletet. Mai szemmel nem 
elképzelhető, hogy a Parkerdő területe 
valaha ne így, ebben a formában létezett 
volna. 

A Parkerdő 1994 óta működik rész-
vénytársasági formában, a korábbi kapott tá-
mogatások fokozatosan megszűntek, 2007 óta 
alapfeladatai ellátásához költségvetési forrásból 
közvetlenül nem részesül. Ez a szemléletváltás a 
kezdeti anyagi nehézségek után, a 2000-es évektől 
kifejezetten hatékony működést tett lehetővé. A 
működés alapját ma az erdőgazdálkodási munka 

eredménye adja. A megszűnő támogatások után ez a felelős, 
stabil gazdálkodás jelenti az alapot a sikeres pályázatokhoz, 
amik újabb lehetőséget teremtenek a térségbeli erdők fejlesz-
tésére.

A Szomszédok erdei jelenetei a Parkerdőben ját-
szódtak

A Parkerdő nem csupán díszlet 
volt a legendás sorozatban. 

Mivel hamar egyértelművé 
vált, hogy az egyes epi-

zódokban történt 
eseteket gyakran 
a Parkerdőgaz-

dasággal azo-
nosítják az 
emberek, a 

vezetés kiváló 
lehetőséget lá-

tott a sorozatban 
a szakma népsze-

rűsítésére, a Parkerdőben 
folyó szakmai munka be-

mutatására. Több ízben látogatást 
szerveztek ezért a stábnak, hogy a 
rendező és a szereplők minél ponto-
sabb képet kapjanak az erdőgazda-
ság tevékenységéről. Folyamatos 
kapcsolatban álltak a sorozat ren-
dezőjével, Horváth Ádámmal és 

tájékoztatták őt a Parkerdő 
életéről, tippeket adtak egy-egy 
téma bemutatásához. A nézők 
vevők voltak minderre, az izgal-
mas parkerdei jelenetekbe sok 
ismeretet csempésztek a fi lm ké-
szítői, így hívták fel a fi gyelmet 
az egyik epizódban például az 

illegális fakiterme-
lés problémájára.

 50 éves a Pilisi Parkerdő
A Pilisi Parkerdő Zrt. a főváros tágabb környezetének 11 állami erdeit kezeli, s a 
65 ezer hektáros területen évente összesen 25 millió látogatót fogad. Az erdő-
gazdaság 116 községhatárban, közte 16 budapes   kerületben kezeli az erdőket. 
300 dolgozójával az erdő hasznaival való felelősségteljes gazdálkodással terem-
 k meg a természetvédelem és a természetjárás gazdasági alapjait. Fontos és 

megóvandó érték ez, mely a környezetvédelmen túl rengeteg ember egészséges 
kikapcsolódásáról is szól. A környeze   nevelésben is fontos szerepet tölt be a 
Parkerdőhöz tartozó Budakeszi Vadaspark illetve a Mogyoró-hegyen található 
Madas László Erdésze   Erdei Iskola (hazánk első erdei iskolája), és a Hármasha-
tár-hegyi Erdésze   Erdei Iskola.
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Közel Budakalászhoz
Budakalászhoz legközelebb a Szentendrei Erdészet bükkö-

sei, gyertyános-tölgyesei, cseres-tölgyesei, és a molyhostölgyes 
bokorerdői találhatók. Az erdészet területe a főváros közelsége 
miatt hagyományosan kedvelt kirándulóhely. A leglátogatot-
tabb pihenőhelyek a Lajos-forrás és környéke, a Kő-hegy, a 
Pilisszentlászló melletti Hegytető-parkoló és a vadregényes 
Holdvilág-árok, de kedvelt kiránduló célpont a nemrégiben 
megújult és egész évben működő Kő-hegyi Czibulka János 
Menedékház. A Parkerdőn átvezet a Pilis Bike erdei kerékpá-
ros úthálózat, 2018 óta pedig a Pilis Ride erdei lovashálózat is; 
összesen 56 kilométernyi erdei lovastúra-útvonal és 4 istálló 
várja a lovaglás szerelmeseit.

Múlt, jelen, jövő
A Pilisi Parkerdő számára fontos, hogy a mindennapi mun-

kája során alkalmazni tudja a legújabb kutatási eredménye-
ket, ezért munkatársai szakterületükön a lehető legmagasabb 
szintű, naprakész tudás megszerzése céljából tanulmányutak, 

továbbképzések és szakmai versenyek rendszeres résztve-
vői. Együttműködnek civil szervezetekkel, környezet- és 
természetvédőkkel is. Korábban például a Magyar Madár-
tani Egyesület főleg az odúlakó énekesmadarakkal kapcso-
latban végzett ökológiai kutatásokat. Fontos megemlíteni a 
Pilisi Parkerdő Zrt. és az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Viselkedésökológiai Csoportja együttműködését is, mely-
nek keretében az utóbbi évtizedek klímaváltozásának ha-
tását vizsgálták a költő cinegék viselkedésére a szentendrei 
Málnás-hegyen. Az összesen harminckét évet felölelő vizs-
gálatukban a szakemberek arra keresték a választ, hogy a 
leggyakoribb odúköltő cinegefajok, a szén- és a kék cinege 
miként reagál az ilyen jellegű környezeti változásokra. A 
vizsgálat során a két cinegefaj tojásrakásának időzítéséről 
és fészekalj-méretéről, valamint a legfontosabb táplálékuk, 
a lombfogyasztó hernyók tavaszi elérhetőségének változá-
sairól is képet kaptak és adtak többek között a Journal of 
Avian Biology című skandináv tudományos folyóiratban. Az 
eredmények a Pilisi Parkerdő weboldalának legfrisseb hírei 
között olvashatók. 

Hollósi-Györgyei Nóra
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Egyházi hírekKözösségi hírek

Régi álma volt a cserkészeknek, hogy létrejöhessen egy 
fedett műjégpálya. A beruházással új közösségi tér jöhetett 
létre, amely mára a legprofi bb amatőr műjégpályának számít 
a régióban. 

– „Nagy öröm a sátornyitó ünnepély a számunkra. Sok 
szervezet közreműködése és rengeteg önkéntes munka kel-
lett ahhoz, hogy a fejlesztés megvalósulhasson – emelte ki 
Dr. Wettstein András, a budakalászi 1111. Szent István Cser-
készcsapat alapító vezetője. – A cserkészcsapat tagjai, a 
csapattagok és a Vidrák jégkorongcsapat sportolóinak szü-
lei társadalmi munkában segítenek bennünket évek óta. A 
TAO-támogatásoknak köszönhetően, az önkormányzat által 
előző években nyújtott támogatásokkal, valamint a Buda-
kalászért Közalapítvány által biztosított önrésszel sikerült 
fejlesztéseket végrehajtani, valamint egy igen jó minőségű 
sátrat, jégkészítő gépet vásárolni. Ily módon nyáron strand-
röplabda, télen pedig műjégpályaként működhet a terület. 
A felépítmény szerkezetében rengeteg az újrahasznosított 
alkatrész. A hűtőgépünket is újrafelhasznált alkatrészekből 
építette egy budakalászi klímaszerelő mester”.

Több szempontból is fontosnak tartja a közösjég szerepét a 
közösség életében Dr. Göbl Richárd. A polgármester kiemelte: 
„Budakalászon a közösségépítés egy szép példáját láthatjuk, 
amely megannyi lehetőséget rejt magában. A korcsolyázás, 
a jéghoki rendkívül egészséges, ráadásul a közös sport fel-
töltő élményt ad.”

Nagel István alpolgármester, aki maga is amatőr jégkoron-
gozó, az eseményen elmondta: – „különleges élményt jelent 
ezen a helyen sportolni, hiszen ez a mi műjégpályánk. Hűen 
a nevéhez Közösjégről van szó: ezt a sportpályát valóban a 
közösség hozta létre, ezért a mai alkalom Budakalász közös-
ségének az ünnepe is”.

A november közepén megtartott sátoravató ünnepélyt 
egész napos programmal kapcsolták össze a szervezők. Az ér-
deklődőket jégkorongmérkőzések, közösjég, kölyökkori, este 
pedig zene és tánc várta. 

Több mint harminc, a budakalászihoz hasonló méretű 
műjégpálya van az országban. A csapatok között bajnokságot 
is rendez a szövetség, így a városban hokizóknak az országos 
versenyekbe is van lehetőségük bekapcsolódni. 

Közösjég – megnyílt 
a legprofi bb amatőr 
jégpálya

Átvágták a nemze   színű szalagot a budakalászi fe-
de   műjégpályán, így a jégkorongozók és korcso-
lyázók hosszabb ideig használhatják a sportpályát. 
A beruházás megvalósításához mintegy 50 millió 
forintra, több szervezet összefogására, és rengeteg 
önkéntes munkára volt szükség. 
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Az egészségtuda-
tos életvitelt, a jó élet-
minőség megtartását 
az Egészségklub az 
alábbi lehetőségekkel 
segítette 2019-ben 

is: tájékoztató előadásokat és megelőző 
szakorvosi szűréseket szervezett, aktív, 
rendszeres mozgásórákat, kulturális 
előadásokat, képzéseket, klubnapokat, 
kirándulásokat, kreatív foglalkozásokat 

és számítástechnika órákat tartott, de 
önismereti foglalkozásokon, közösség-
formáló alkalmakon is részt vehettünk.   

Az önkormányzat által a klub szá-
mára biztosított épület a klubfoglalko-
zások mellett már a Praxisközösség és 
az Egészségfejlesztési Iroda programja-
inak is helyet biztosít. Megszokott és új 
programjainkkal 2020. január közepén 
ismét jelentkezünk. Szeretettel várjuk 
tagjainkat és minden lakótársunkat, 
akinek fontos az egészsége!

Ezen az úton is szeretnénk köszöne-

tet mondani Budakalász Város Önkor-
mányzatának, hogy támogatásával segíti 
azt a munkát, amelyet minden budaka-
lászi lakótársunk javára, egészségének 
megóvása érdekében fejtünk ki, immár 
14 éve. Köszönet illeti továbbá a Kós Ká-
roly Művelődési Házat, amiért helyszínt 
biztosít tornaóráink és látogatottabb 
rendezvényeink alkalmával. 

Minden lakótársunknak meghitt vá-
rakozást, áldott, békés karácsonyt kívá-
nunk!

Egészségklub hírek

Háziorvosok
• Dr. Gál Katalin: 

December 12., 13., 14., 16-án Dr. Sulyok András helyettesít saját rendelési idejében. 
• Dr. Kiss Edina

December 6.-14. között Dr. Pető István helyettesít saját rendelési idejében. 
• Dr. Sulyok András

December 23., 30., 31-én Dr. Gál Katalin helyettesít saját rendelési idejében. 

Fogorvosok
• Dr. Rénes Nóra, Dr. Sármásy Árpád fogorvosok
December 23., 30., 31-én Dr. Rénes Nóra rendel délelőttönként. 

Gyermekorvosok
2019. december 23-án Dr. Tordas Dániel rendel, normál rendelési időben (14-17 óra között). 
2019. december 27-én 14-17 óra között Dr. Dalloul Hicham várja Budakalász kis betegeit.
2019. december 28-án 9-12 óra között Dr. Tordas Dániel rendel (aznap időpontfoglalásra 

nincs lehetőség).
2019. december 30-31-én Dr. Dalloul Hicham rendel, normál rendelési időben (hétfőn 9-12, 

kedden 14-17 óra között).

Orvosi ügyelet Pomázon
Az ügyelet a budakalászi felnőtteket és gyermekeket egyaránt várja Pomázon a Kossuth Lajos 

u. 21. szám alatt, a Városháza épülete mellett. Tel.: 26/ 326 – 211
Rendes ügyeleti idő: H-P: 17-07-ig, Szo-V: 24 órás ügyelet van. Piros betűs ünnepnapokon 

24 órás ügyelet van. 

Budakalászi gyógyszertárak elérhetőségei:
Viktória Gyógyszertár
2011 Budakalász, 
Kőbányai út 3.
Telefon: 26/340-232
Rendes nyitva tartás: 
H-P: 08:00-20:00
Szo: 08:00-12:00

Orvosok év végi rendelési ideje

Herkules Gyógyszertár
2011 Budakalász Omszk park 1. 
(Auchanban)
Telefon: (26) 342-394
Rendes nyitva tartás: 
H-Cs: 8.30-20.00, P: 8.00-20.00, 
Szo: 9.00-21.00
December 24-én 8:00 és 13.00 kö-
zött a patika nyitva tart.

A Polgármesteri 
Hivatalban 2019. de-
cember 20. péntek-
től, 2019. december 
31. keddig igazgatási 
szünet miatt az ügy-
félfogadás szünetel. 
A hivatal 2020. ja-
nuár 2. csütörtöktől 
a megszokott munka-
rend szerint fogadja 
az ügyfeleket.

Igazgatási 
szünet

December 24.-26. között az 
ügyeletes patika a pomázi 
István Király Gyógyszertár 
(Pomáz, Kossuth Lajos utca 
15., tel.: 06 (26) 325-462).

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, 

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

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ
Budakalász Város ingyenes, közérdekű tájékoztató kiadványa

Jövőre megújítjuk a Budakalászi  Hírmondó arculatát és tartalmi felépítését.
Február elején összevont, január-februári lapszámmal jelentkezünk.

Hivatali és egészségügyi szolgáltatások az ünnepek ala  
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