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ÁLLUNK RENDELKEZÉSÉRE!

Kérdése, észrevétele van a lakóhelye környékével kapcsolatban? Elektronikusan az alábbi email címeken küldheti meg 
bejelentését, jelzését az Önkormányzatnak. (A közösségi oldalon tett jelzések továbbra sem minősülnek bejelentésnek.)

Ha olyan ügyben kérdezne, kérne segítséget, amely nincs a fenti felsorolásban, írjon bátran az info@budakalasz.hu email 
címre, ahol a jelzés iktatása után az illetékeshez kerül levele.
A Budakalászi Polgármesteri Hivatal várja a lakosokat ügyfélfogadási időben hétfőnként 9–12 és 13–18 óra között, szer 
dán ként 8–11 és 13–16 óra között, valamint pénteken 8–11 óra között. Kassai-Szoó Dominika főépítész asszony fogadó-
óráját hétfőnként 13–17, illetve szerdánként 9–11 óra között tartja, előzetes bejelentkezés szükséges. dr. Deák Ferenc 
jegyző fogadóórája előzetes bejelentkezést követően minden hétfőn 14 és 16 között látogatható a polgármesteri hivatalban. 
A képviselők és a polgármester elérhetőségeit és fogadóóráinak időpontját az alábbi táblázatban olvashatják: 

Forduljon hozzánk bizalommal!

• Kommunális adó
• Iparűzési adó
• Telekadó
• Építményadó
• Talajterhelési adó
• Gépjárműadó
• Magánfőzés  

bejelentés

• Anyakönyvi ügyek
• Birtokvédelem
• Helyi építésügy
• Kereskedelem (működési engedély/bejelentés 

kereskedelmi tevékenység végzéséről, alkalmi 
árusítás bejelentése, vásár-, piac-, bevásárlóköz-
pont- és szálláshely-üzemeltetési engedélyek, 
telep engedély, telep létesítésének bejelentése, 
hosszított nyitvatartási kérelem engedélyezése

• Állattartási, növényvédelmi ügyek
• Hulladékkal, zajvédelemmel  

kapcsolatos ügyek
• Kútfúrás engedélyezése
• Fakivágás, ültetés
• Szociális ügyek

• Közösségi együttélés  
szabályainak betartatása

• A közterületek jogszerű 
használatának ellenőrzése

• A közterületen folytatott, 
engedélyhez vagy útkezelői hozzá-
járuláshoz kötött tevékenység 
szabályszerűségének ellenőrzése

- A közterület rendjére és tiszta sá-
gá ra vonatkozó, jogszabály és helyi 
rendelet által tiltott tevékenységek 
megakadályozása, megszüntetése, 
szankcionálása

- Elhullott állatok, kóbor kutyák  
bejelentése

ado@budakalasz.hu info@budakalasz.hu rendeszet@budakalasz.hu

A fogadóórákra bejelentkezni és időpontot egyeztetni a polgár-
mester és a képviselők email címein szükséges.
A budakalasz.hu oldal „Képviselő-testület” menüpontjában 
könnyedén megnézheti, hogy az Ön utcája melyik képviselő 
választókörzetébe tartozik.

Dr. Göbl Richárd polgármester
(2011 Egyesület)

polgarmester@budakalasz.hu

+36 26/340-266
Fogadóóra bejelentkezéssel minden hétfőn 16 és 18 óra között a Polgármesteri Hivatalban.

4. sz. egyéni vk. 
képviselője

Czinke 
Zsuzsanna
(2011 Egyesület)

czinke.zsuzsanna@budakalasz.hu

+36 70/459-8931

Fogadóóra bejelentkezéssel folyamatosan, előre egyeztetett időpontban.

Alpolgármester,  
a 6. sz. egyéni vk. 
képviselője

Forián-Szabó 
Gergely
(2011 Egyesület)

forian-szabo.gergely@budakalasz.hu

+36 70/479-5181

Fogadóóra bejelentkezéssel minden hétfőn 16 és 18 óra között a Polgármesteri Hivatalban.

5. sz. egyéni vk. 
képviselője

Gazda Géza
(2011 Egyesület)

gazda.geza@budakalasz.hu

+36 70/476-8634
Fogadóóra bejelentkezéssel folyamatosan, előre egyeztetett időpontban.

Alpolgármester,  
a 7. sz. egyéni vk. 
képviselője

Nagel István
(2011 Egyesület)

nagel.istvan@budakalasz.hu

+36 70/479-5180

Fogadóóra bejelentkezéssel minden hétfőn 16 és 18 óra között a Polgármesteri Hivatalban.

8. sz. egyéni vk. 
képviselője

Balogh Csaba
(2011 Egyesület)

balogh.csaba@budakalasz.hu

+36 70/330-4879
Fogadóóra bejelentkezéssel minden hónap első hétfőjén 16 és 18 óra között 
a Polgármesteri Hivatalban.

1. sz. egyéni vk. 
képviselője

Rácz Miklós 
Benedek
(2011 Egyesület)

racz.miklos@budakalasz.hu

+36 30/656-7966

Fogadóóra bejelentkezéssel folyamatosan, előre egyeztetett időpontban.

2. sz. egyéni vk. 
képviselője

Kóder György 
(2011 Egyesület)

koder.gyorgy@budakalasz.hu

+36 30/724-0792
Fogadóóra bejelentkezéssel folyamatosan, előre egyeztetett időpontban.

3. sz. egyéni vk. 
képviselője

Váli István 
Frigyes
(2011 Egyesület)

vali.istvan@budakalasz.hu

+36 30/835-8094

Fogadóóra bejelentkezéssel folyamatosan, előre egyeztetett időpontban.

Rogán László FIDESZ Magyar 
Polgári Szövetség

rogan.laszlo@budakalasz.hu

+36 70/334-8934
Fogadóórát tart a Faluházban minden hónap utolsó hétfőjén 16 órától.

Mányai Zoltán FIDESZ Magyar 
Polgári Szövetség

manyai.zoltan@budakalasz.hu

+36 30/835-8094
Fogadóórát tart a Faluházban minden hónap utolsó hétfőjén 16 órától.

Tolonics István FIDESZ Magyar 
Polgári Szövetség

tolonics.istvan@budakalasz.hu

+36 70/336-6982
Fogadóórát tart a Faluházban minden hónap utolsó hétfőjén 16 órától.
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Ahogyan azt Önök is láthatják, egy megújult arculatú és környe-
zetkímélő nyomdatechnikai eljárással készült Hírmondót tarthat-
nak a kezükben. A korszerű formához új rovatstruktúra párosul, 
amely olvasóink tartalmas és hiteles tájékoztatását szolgálja. 
Munkatársaimmal hónapról hónapra erre fogunk törekedni.

Lássuk, mi is történt legutóbbi jelentkezésem óta. A karácsony 
előtti utolsó munkanapon Szabó Tünde sportért felelős államtit-
kár asszonnyal sikerült aláírnunk a két évvel ezelőtt, még 2018 
februárjában megjelent kormányhatározat alapján Budakalász-
nak járó, közel 1,5 milliárd forintról szóló második iskolaépítési 
támogatási szerződést. A régóta húzódó megállapodás azért volt 
rendkívül fontos, mert Budakalász Város Önkormányzata tavaly 
úgy kötött 3,5 milliárdos megállapodást a Swietelsky Építő Zrt.-vel, 
hogy abból addig csak kétmilliárd forint állt biztosan rendelkezé-
sére.  Mivel a Budakalász és Magyarország Kormánya között 
2016-ban kötött peren kívüli megállapodásban meghatározott 
iskola építés költségei végül jelentősen meghaladták az akkori-
ban kiszámolt kétmilliárdos összeget, az újabb támogatási meg-
állapodás nélkül Budakalász lehetetlen pénzügyi helyzetbe került 
volna, ezért köszönöm mindazoknak, akik a december végén aláírt 
támogatási szerződés előkészítésében közreműködtek, köztük az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma munkatársainak.

A kivitelezői megállapodásban azonban nem szerepelnek az 
iskolá hoz vezető úthálózat, a patak feletti híd megépítésének száz-
milliós költségei, de még a mozgatható bútorzat, a padok, székek, 
oktatási szemléltető eszközök, informatikai eszközök sem. A 3,5  
milliárdos költségvetésben kizárólag az épület maga, illetve a be-
épített bútorzat szerepel. Az útépítés hiányzó költségeire tehát 
folyamatosan keressük a forrásokat, mert Budakalász önmagá-
ban ezt nem lesz képes megoldani.

Az előzményekről tudni kell, hogy tizenkét évvel ezelőtt Budaka-
lász az M0-s, illetve a Megyeri híd megépítését követően az óriási  
forgalomnövekedés miatti környezeti károk kompenzációjára 
évi 250 millió forint (+áfa) értékű beruházásra tarthatott igényt. 
A városi közútfejlesztésre kapott támogatás 2008-tól az M0-s 
következő szakaszának befejezéséig (a mai ismereteink szerint 
2030-ig) járt volna. Bár ezt szerződésben vállalta az állam, 2010 
után mégsem fizettek, ezért indult a per. 2016-ban Budakalász 
akkori vezetése máig nem tisztázott indokkal peren kívüli meg-
állapodást kötött az állammal, amelyben lemondott a környezeti 
károk fenti ellentételezéséről. Az állam egyebek mellett ugyan két-
milliárdos kompenzációt fizetett, ezt azonban a megállapodás ér-
telmében a városnak kötelezően a 16 tantermes általános iskola  
felépítésére kell elköltenie, ami viszont 2013-tól, a közoktatás köz-
pontosítása után már állami feladat lenne.

Január elején sor került az első szociális kerekasztal beszél-
getésre, amelyen a Családsegítő Szolgálat, az Idősek Klubja, a 
Karitász, a Védőnői Szolgálat és a Vöröskereszt munkatársai, 
önkormányzati képviselők és a hivatal érintett kollégái vettek 
részt. A korábban gyakran tapasztalt szociális érzéketlenséggel 
szemben mi nem akarjuk szőnyeg alá söpörni azt, hogy Buda-
kalászon is vannak olyan családok, idős, egyedülálló emberek, 
akiknél a létfenntar tás napi nehézség.

Az összehangolt műkö-
déstől hatékonyságnövelést 
várok, amely az összefogás 
erejével és az önkormányzat 
elkötelezett közreműködésé-
vel a szükséget szenvedők és 
krízishelyzetben lévők számára 
kézzelfogható segítséget kínál.

Január közepén tárgyalá-
sokat folytattunk a Magyar Közút Zrt. vezetőivel. A több órás 
egyeztetésen a térség fejlesztési igényeit és az általuk kezelt bu-
dakalászi utak fejlesztési és üzemeltetési kérdéseit tekintettük 
át.  Őszintén beszéltünk Budakalász és a régió egyre súlyosbodó 
közlekedési problémáiról. A társaság vezetői jelezték, hogy tisztá-
ban vannak a romló helyzettel, de hozzátették, hogy a térségre jel-
lemző közlekedési igények messze meghaladják a rendelkezésre 
álló lehetőségeket. Hangsúlyozták, hogy a régió közlekedési fej-
lesztésére (HÉV, közúthálózat stb.) jelentős kormányzati forráso-
kat kellene fordítani. Egyetértettünk abban is, hogy az M0-s autóút 
mielőbbi folytatása komoly terhet venne le az úthálózat meglévő 
elemeiről. Az M0-s továbbépítése 2012-től kiemelt kormányzati 
beruházás, eddig azonban ennek nem sok eredményét láthattuk. 
Szakemberek szerint 2030 lehet a legkorábbi átadási dátum, de 
ha nem ütemezetten születnek meg az ehhez szükséges szakmai 
lépések, akkor még ennél is későbbre tolódhat a megoldás. Ezért 
kell az ügyet napirenden tartanunk.

Szó esett a Budai út emelt szintű karbantartásáról, a szükséges 
felújításokról, az EuroVelo6 kerékpárút építéséről, a Luppaszigeti 
utca kerékpárosbarát fejlesztéséről is, de megtárgyaltuk a Közút 
kezelé sében lévő utak vagyonátadási körülményit, valamint intelli-
gens közlekedésirányítási rendszerek budakalászi telepítését is na-
pirend re vettük. Szilvai József vezérigazgató a tárgyaláson felvetett 
konk rét javaslataink további egyeztetésére a társaság Pest megyei 
igazgatóját bízta meg, a megbeszélések február elején folytatódnak.

Fontos hír, hogy január 20tól új jegyzője van Budakalásznak. 
November végén, miután a korábbi jegyző munkaviszonyának 
megszüntetését kezdeményeztem, pályázatot írtunk ki a hivatal-
vezetői feladatokra. A december 15-i határidőig huszonkilenc 
pályázó jelentkezett, közülük az utolsó fordulóba öt jelöltet hív-
tunk be személyes találkozóra. Közülük dr. Deák Ferenc pályá-
zatát találtam legjobbnak, így 2020. január 20-tól őt bíztam meg 
városunk jegyzői feladatainak ellátásával. 

Dr. Kulin Sándor, városunk egykori polgármestere januárban 
töltötte be 90. életévét. Velünk együtt sokan emlékeznek példa-
mutató városvezetői és közéleti munkásságára, sőt még német-
országi testvérvárosunk, Kahl am Main lapja is beszámolt a jeles 
évfordulóról. Nagy örömünkre Forián-Szabó Gergellyel otthoná-
ban köszönthettük, Isten éltesse sokáig!

Lapzártakor érkezett a szomorú hír, hogy életének 81. eszten-
dejében elhunyt Dr. Vámos Attila, Budakalász első szabadon 
vá lasztott polgármestere. Sokan ismerték és szerették. A város 
vezetése részvétét nyilvánította a családnak, Budakalász Város 
Önkormányzata saját halottjának tekinti. Nyugodjék békében.

TISZTELT BUDAKALÁSZIAK!

JANUÁR KÖZEPÉTŐL ÚJ JEGYZŐJE VAN BUDAKALÁSZNAK
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TESTÜLETI ÜLÉSEK

1.  Döntés született a Polgármesteri Hivatal szervezeti és műkö-
dési szabályzatának megalkotásáról, melynek következtében 
új struktúra szerint folyik majd a munka a hivatalban. Erről 
részletesen a 13. oldalon olvashatnak.

2.  A Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága tárgyalt  
róla, az érintett nemzetiségi önkormányzatok bevonásával 
pedig sor került Budakalász Város Önkormányzata és a 
nemzetiségi önkormányzatok közötti együttműködési meg-
állapodás felülvizsgálatára. A testület elfogadta a javaslatot,  
hogy Budakalász Város Önkormányzata a Budakalászi 
Német Nemzetiségi Önkormányzattal és a Budakalászi Szerb 
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megál-
lapodást változtatás nélkül továbbra is fenn kívánja tartani.

3. Beszámolót fogadott el a testület az állattartási, közterület-fog-
lalási, valamint behajtási hozzájárulási ügyekben polgármes-
terre átruházott hatáskörben hozott döntésekről. Eszerint  
2019-ben az állattartási panaszok egyike sem érintett önkor-
mányzati hatósági hatáskört, emiatt a polgármester állattartási  
ügyekben nem hozott döntést. 173 közterület-foglalási és 985  
behajtási engedélyt adott ki az Önkormányzat, amelyek kap-
csán összesen 38 736 609 forint díjat fizettek be a kérelmezők.

4. Tájékoztató hangzott el és került elfogadásra az EuroVelo6 
kerékpáros útvonal budakalászi szakaszán folyamatban lévő 
beruházásról. A korábban kérelmezett 27 fából végül 10 fa 
kerül majd kivágásra. Egészséges, őshonos fa nincs köztük. 
További részletek lapunk 12. oldalán olvashatók.

5. A képviselő-testület elfogadta a polgármester igazgatási 
ha táskörben és a Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek 
Bizottsága átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló 
beszámolót. A beszámolóban többek között az olvasható, 
hogy 2019-ben 28 fő részesült átmeneti segélyben, 83 fő 
részesült az újszülöttek támogatásában, és 134 újszülött ka-
pott támogatást a meningococcus B – köznyelven fertőző 
agyhártyagyulladás – elleni védőoltás-sorozat költségének 
részbeni átvállalására.

6.  Döntés született a 3004/2 hrsz.-ú 737 m2 területű zártkerti 
ingatlan belterületbe csatolásáról.

7.  Döntöttek arról is, hogy a Dunakanyari Család- és Gyermek-
jóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodása 
módosuljon. A módosulás értelmében a társulási tanácsi 
határozat érvényességéhez a társulásban részt vevő tagok 
(települések) képviselő-testületeinek minősített többséggel 
meghozott, jóváhagyó határozata szükséges.

8.  Egy 1972 óta álló épület ráépítéssel túlnyúló telekrendezése 
miatt igény jelentkezett a tulajdonostól, hogy megvásároljon 
egy olyan földrészletet, amely az Önkormányzat tulajdoná-
ban van. Mivel a földrészlet törzsvagyonban volt, szükséges 
volt azt áthelyezni üzleti vagyonba, hogy a tulajdonosnak az 
Önkormányzat értékesíteni tudja a 41 négyzetméteres terü-
letet. A testület ezt egyhangúan megszavazta.

9.  A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben 
foglaltak alapján a köztartozásmentes adózói adatbázisba 
történő felvételét valamennyi képviselő igazolta.

10. A polgármester tájékoztatott a Duna-Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás tevékenységéről. A beszá-
molóban többek között a 79 települést tömörítő társulás 
új elnökének és pénzügyi bizottságának megválasztásáról, 
vala mint a 2020-ra vonatkozó hulladékgazdálkodási díj meg-
határozásáról volt szó.

11. 2020. augusztus 10-től 2020. augusztus 19-ig tart majd a 
nyári igazgatási szünet. Az igazgatási szünet elrendelése 
évek óta gyakorlat és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
törvény ad elrendelésére lehetőséget.

A testületi ülésekről készült vágatlan videó elérhető a város  
hivatalos közösségi oldalán és Youtube csatornáján. A testületi 
ülések jegyzőkönyvei a  www.budakalasz.hu oldalon olvasha-
tóak.

A január 29i testületiülésen az alábbi témákról döntött a képviselőtestület:

Bővül az ügyfélfogadási napok száma
Az eddigi hétfői és szerdai ügyfélfogadási napok mellett 
ezentúl péntekenként is várjuk ügyfeleinket a Polgármesteri Hivatalban. 

Ügyfélfogadási időpontok: 
Hétfő: 9-12 óra és 13-18 óra
Szerda: 8-11 óra és 13-16 óra
Péntek: 8-11 óra

Forduljanak hozzánk bizalommal!
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A BIZOTTSÁGOK MUNKÁJÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA

Röviden a bizottságokban zajló munkákról

Régi adósságot törlesztett a jelenlegi képviselő-testület 
Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága, amely 
január 7-én tartotta az első alkalommal megszervezett Szociális 
Kerekasztal ülését. A szakmai fórum egy asztal köré ültette a 
Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény budakalászi 
szolgálatától Nemesnyik Juditot, a Magyar Vöröskereszt Pest 
Megyei Szervezete Utcai Gondozó Szolgálatának Budakalászon 
is dolgozó munkatársait, Varga Erzsébetet és Tóth Piroskát. 
Az eszmecserén részt vett a Szent Ferenc Karitász Csoport 
vezetője, Soósné Erdő Klára és Kelemen László plébános, 
Slezák Szilvia a Védőnői Szolgálat, valamint Zelizi Erika, a 
Kalászi Idősek Klubja vezetője is. A megbeszélésen kiderült, 
hogy az elmúlt esztendőkben nem volt teljes körű a szociális 

rászorultság felmérése. A tényleges ellátást igénylő esetszámok 
a fórum résztvevői szerint sokkal magasabbak, mint amiről 
eddig tudhattunk. Szó esett a korábban már létező szociális 
ellátó központ újranyitásáról, az élelmiszert, ruhát, mindennapi 
használati eszközöket nélkülözők pontos felméréséről és 
ellátásáról, a karitatív csoport és a szociális ágazatban dolgozók 
hatékony együttműködéséről, valamint a prevencióról. A szakmai 
összefogás szeretné átfogóan kezelni a különféle életkorok 
esetében létrejövő egészségügyi és szociális eseteket, melynek 
részleteiről a szakemberek tájékoztatni fogják a lakosságot. 

Balogh Csaba, elnök
Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága

A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Településfejlesztési Munkacsoportja a városfejlesztés hosszú  
távú koncepcióját, a környezetünkre, városunk köztereire, 
közlekedésére vonatkozó szakmai elképzeléseket dolgozza ki.  
A Közlekedési Munkacsoport a város leginkább érintett ré szein  
a közlekedési irányok felmérésével és a hatékony forga lom-
csillapítási lehetőségek kidolgozásával indított. A Kör  nye-
zetvédelmi Munkacsoport előkészítette a város lég szennye- 
zettség-mérését; jelenleg a zaj-, a talaj- és vízszennye  zettséggel, 

valamint az energiahatékony működéssel kapcsolatos mérnöki 
feladatokat (mérések, elemzések), illetve az ezt követő 
szük séges lépéseket határozza meg. A munkacsoportban 
környezetgazdálkodási mérnök, geológus és közgazdász, meg-
újuló energia pályázati szakértő vesz részt. A Bizottság jelenleg 
a költségvetési tételeket és az elkövetkező év, évek beruházási, 
felújítási céljait tételesen véleményezi. 

Dr. Váli István, elnök
  Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak sem volt 100 nap  
türelmi ideje, a beiktatásunkat követően azonnal neki kellett  
látnunk a feladatok átvételéhez. Amiatt is nőtt a feladat-
mennyiség, mert nem csak a szűk városvezetés hozza meg az 
érdemi döntéseket: csapatként dolgozunk, így a képviselőkre, 
bizottságokra is több érdemi feladat hárul. A legfontosabb 
a 2019 évi költségvetés módosításának elfogadása volt, de 
sürgős és fontos feladat volt a helyi adórendelet módosítása 
és a települési adó megalkotása is, januárban pedig 
megkezdődött a 2020 évi költségvetés tervezése. 

Nem vagyunk könnyű helyzetben, hiszen az elmúlt évek  
intenzív (évi 300-400 millió forintnyi) közösségi ingatlan-
eladásait nem kívánjuk folytatni, de az állami támogatás 
növekedésére sem számíthatunk. Számtalan jogos igény 
jelentkezik az oktatási, kulturális és más intézményekből, 
egyéb szervezetektől, ám ezeket teljes körűen a 2020-as 
évben nem fogjuk tudni maradéktalanul kielégíteni.

Sokat dolgozunk azon, hogy a rendelkezésre álló források 

igazságosabb elosztása és a felesleges kiadások lenyesegetése 
mellett új forrásokat is becsatornázzunk.

A jelen és a jövő mellett sajnos a múlttal is kell foglalkozunk. 
Ősszel a képviselő-testület úgy döntött, hogy a korábbi évek 
ingatlanértékesítési gyakorlatát egy ideiglenes bizottság 
vizsgálja ki. A kezdeményezést indokolta, hogy az Állami 
Számvevőszék tavaly nyáron született beadványa, majd a 
2011 Egyesület bejelentése alapján a jelenleg a Pest Megyei 
Rendőrfőkapitányság nyomozást folytat a Kálvária-telkek 
2016-os eladása miatt. Decemberben fontos dokumentumokat 
kértek be tőlünk, de munkánk ettől az eljárástól függetlenül is 
folyamatban van. Ha befejeztük, nyilvános jelentésben fogjuk 
megállapításainkat közzétenni, mert a múlt feltárása mellett 
lényeges, hogy vizsgálatunk a jövőre nézve is hatással legyen. 
Szabályzatainkat, rendeleteinket úgy fogjuk módosítani, hogy a 
korábbi gyakorlat ne ismétlődhessen meg a jövőben.

 Kóder György, elnök
  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Bővül az ügyfélfogadási napok száma
Az eddigi hétfői és szerdai ügyfélfogadási napok mellett 
ezentúl péntekenként is várjuk ügyfeleinket a Polgármesteri Hivatalban. 

Ügyfélfogadási időpontok: 
Hétfő: 9-12 óra és 13-18 óra
Szerda: 8-11 óra és 13-16 óra
Péntek: 8-11 óra

Forduljanak hozzánk bizalommal!
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Október
Gyorsan és zökkenőmentesen zajlott a hivatali átadás-átvétel, 

a választásokat követően a város és az intézmények működése 
zavartalanul folytatódott. Az október végi ünnepélyes eskütétel 
után rövid időn belül megalakultak a szakbizottságok, városunk 
új polgármestere és alpolgármesterei irányításával pedig egy újra-
strukturált, hatékony hivatali munka indult meg.

Visszakapta a budakalászi közösség a város közösségi oldalát. 
Megszűnt a korábban hozzászólási jogától megvont 74 felhasz-
náló tiltása, az olvasók számára könnyen hozzáférhető a hivata-
los oldal kezelésének és közösségi használatának szabályzata,  
melyek betartása érdekében moderálásnak helye van, csakúgy, 
mint az ellentétes véleményeknek is. A közösségi oldal bejegyzé-
sei alatt olvasható sokrétű hozzászólások mindezt jól illusztrál-
ják. Az elmúlt 3,5 hónapban 1 személy hozzászólási jogát vontuk 
meg az oldal szabályzatának megsértése miatt 60 napra. Jelenleg 
nincs ilyen megvonás Budakalász Hivatalos Közösségi Oldalán.

A Rendészettel kapcsolatos híreket újra a város közösségi 
oldalán és weboldalán tesszük közzé. A Rendészet nevével lét-
rehozott közösségi oldal azt a hamis látszatot keltette, hogy az 
oda írt üzenetek vagy hozzászólások bejelentésnek minősülnek 
és hatásukra rendészeti intézkedés fog történni. A bejelentések 
biztonságos útja a rendeszet@budakalasz.hu email címre való 
levélküldés vagy a rendészet telefonos értesítése.

Megújult a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény 
budakalászi irodája, a szociális alapszolgáltatás a Budai út 31. 

szám alatt érhető el.

November
Az EuroVelo6 nemzetközi kerékpárút nyomvonal-módosítása 

miatt többkörös egyeztetést folytatott a város a beruházóval, és 
sikerült elérnie, hogy a korábban már engedélyezett nyomvonal 
miatt ne vágjanak ki őshonos fákat a Duna-parton. 

Meghirdetésre került az 1000 új fát Budakalásznak! mozgalom, 
melynek keretében a következő öt évben a város közterületein 
ezer új fa kerül elültetésre. Az október végi első közösségi faülte-
tésen az Önkormányzat munkatársai lelkes önkéntesekkel közö-
sen 79 új gyertyánt ültettek el az Omszk parkban. 

Nagy érdeklődés mellett zajlott le az első közmeghallgatás. 
Több mint száz kérdésre kaphattak választ az érdeklődők a ko-
rábbi évekhez képest jó hangulatú lakossági fórumon és informa-
tív találkozón. 

Az új iskolát építő cég nyolc hónapos munkavégzés után kilenc 
hónapos csúszást jelentett be. A városvezetés vitatja a csúszás 
indokait, ezért a Swietelsky Építő Kft.-vel és az illetékes minisztéri-
ummal is tárgyalásokba kezdett. Eközben a Váci Tankerületi Köz-
ponttal és a kalászi iskolák intézményvezetőivel közösen keresik 
a módját annak, hogy minél kevesebb nehézséggel indulhasson 
majd el szeptemberben az új tanév.  

Az őszi önkormányzati választások után az új képviselő-testület október végi megalakulása óta közel 100 nap 
telt el. Nézzük, milyen fontosabb események történtek, milyen intézkedések és döntések születtek a társadalmi 
megbízatású városvezetés és a szakértőkből álló bizottságok munkába állása óta.

AZ ELSŐ 100 NAP

MÉRLEGEN AZ ÚJ VÁROSVEZETÉS EDDIGI MUNKÁJA
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Dr. Göbl Richárd polgármester kezdeményezte a korábbi jegyző 
munkaviszonyának megszüntetését és pályázatot írt ki.

A képviselő-testület eltörölte a súlyos fogyatékossággal élő 
buda kalászi lakosok kötelezettségét a kommunális adó befizeté-
sére, egyébként az adó mértéke nem változott.  

A városvezetés tárgyalt a Nemzeti Infrastruktúra Zrt. vezető 
szakembereivel a Budakalászt érintő beruházásokról, elsősorban 
az M0-s helyzetéről, valamint az északi elkerülő út építéséről. 

Dr. Göbl Richárd informális találkozóra hívta Pomáz és Szent-
endre független polgármestereit és alpolgármestereit. A megbe-
szélésen szó volt több szakmai munkacsoport megalakításáról és 
a városok közös érdekeinek összehangolt érvényesítéséről.

A testületi ülésen határoztak arról is, hogy a város a Bethesda 
Gyermekkórházhoz tartozzon a gyermek járó- és fekvőbeteg-ellá-
tás terén. Mindez előbbi esetén 11, utóbbi kapcsán 29 szakellátást 
jelent.

December
A városvezetés újratárgyalta a Taván csatornázására – még 

a választásokat megelőzően – kiírt tendert. Változatlan műszaki  
tartalom mellett végül több mint 20 millió forinttal kedvezőbb 
árat sikerült elérni. Ezt követően a csatornaépítés kivitelezéséről 
decem ber elején lakossági fórumon tájékozódhattak az érintettek. 

Az elmúlt években rendszeressé váló konfliktushelyzetek és az 
állandósult balesetveszély reális felmérésére december elején  
forgalomszámlálásra került sor a Klenityben, a Csapás utca átmenő 
forgalmának vizsgálatával, amelynek célja az áthaladó forgalom 
útirányának felmérése és a forgalom nagyságának pontos meg-
ismerése volt, hogy a megfelelő információk birtokában hatékony 
forgalomcsillapítási lehetőségek kerülhessenek kidolgozásra. 

Szintén az EuroVelo6 építése miatt folytattak tárgyalást Révész 
Máriusz kormánybiztossal, hogy támogassa a Duna-parti kerék-
pár út későbbi veszélyhelyzetei megelőzése érdekében egy alter-
natív nyomvonal megépülését. Erre a városvezetés ígéretet kapott. 

December közepén az adventhez illő, szép rendezvényen a vá-
rosvezetés közösen ünnepelt Budakalász időseivel a Sportcsar-
nokban. Az adventi koszorú gyertyáit a budakalászi katolikus, 
református és szerb felekezetek vezetői gyújtották meg. 

Az Innovációs és Technológiai Minisztériumban került sor az Eu-
rópai Mobilitási Hét díjainak átadására. Budakalász képviselői be-
számoltak a közösségi sportesemények eredményeiről, Uttó Vanda, 
a Faluház munkatársa pedig a legjobb szervezőknek járó elismerést 
vehette át Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár-
tól. Forián-Szabó Gergely alpolgármester a budakalászi közlekedési 
problémák megoldására vonatkozó elképzeléseket ismertette, majd 
az ITM államtitkárával megbeszélést folytatott Budakalász közleke-
dési problémáinak megoldási lehetőségeiről, különös tekintettel az 
M0-s körgyűrű folytatásának szükségességéről.

A karácsony előtti utolsó munkanapon Szabó Tünde sportért fele-
lős államtitkár asszony és dr. Göbl Richárd polgármester aláírták a 

még 2018 februárjában megjelent kormányhatározat alapján Buda-
kalásznak járó, közel 1,5 milliárd forintról szóló második iskolaépí-
tési támogatási szerződést. A régóta húzódó megállapodás aláírása 
azért volt rendkívül fontos, mert korábban Budakalász városa az 
államtól átvállalt feladatra, az új iskola felépítésére 3,5 milliárdos 
megállapodást kötött, noha ehhez csak 2 milliárd forint állt rendel-
kezésre. 

Január
Budakalászon is vannak olyan családok vagy idős, egyedülálló 

emberek, akiknél a létfenntartás napi nehézség. Miattuk hívta 
össze Budakalász városa az első szociális kerekasztalt, amelyen 
a Családsegítő Szolgálat, az Idősek Klubja, a Karitász, a Védőnői 
Szolgálat és a Vöröskereszt munkatársai, valamint képviselők 
és az Önkormányzat munkatársai vettek részt. Az összehangolt 
működéstől a jövőben hatékonyságnövelést várnak, amely az 
Önkormányzat elkötelezett közreműködésével kézzelfogható se-
gítséget kínál a szükséget szenvedők és krízishelyzetben lévők 
számára.

A novemberben kiírt jegyzői pályázatra összesen huszonkilenc 
pályamű érkezett A kiírásnak megfelelően a pályázatok elbírálása 
után a polgármester döntése értelmében 2020. január 20-ától  
dr. Deák Ferenc veszi át Budakalász jegyzői feladatainak ellátását. 

Dr. Göbl Richárd vezetésével tárgyalások zajlottak a Magyar 
Közút Zrt. vezetőivel. A több órás egyeztetésen a térség fejlesz-
tési igényeit és a Magyar Közút által kezelt budakalászi utak 
fejlesztési és üzemeltetési kérdéseit tekintették át. A megbeszé-
lések februárban folytatódnak.

Budakalász közlekedési helyzete rövid távon nem kecsegtet po-
zitív változással, de fontos tisztán látni a városunkat érő – egyre  
elviselhetetlenebb – környezeti terhek (légszennyezés, zaj stb.) 
pontos adatait. Január 20-án emiatt kezdődött meg Budakalász 
levegőjének műszeres vizsgálata. A négy alkalomból álló mérés-
sorozatot különböző forgalmi időszakokban, a térképeken jelzett 
útvonalon végzik nemzetközileg elfogadott eszközök és felké-
szült szakemberek közreműködésével. A mérésekre az Egész-
ségklub és a civil szervezetek képviselői is meghívást kaptak.  
A négyből eddig két mérésre került sor. 
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 Kezdjük a beszélgetést az ünnepeitekről, hiszen a szerb ortodox  
karácsony és újév csak nemrég múlt el. 

Mirkovits Katalin (MK): - A szerbek a karácsonyt a Kr.e. 46-ban 
bevezetett Julianus-naptár szerint ünneplik. A karácsonyi időszak 
november 28-án kezdődik és hat héten keresztül tart, szigorú böjt 
mellett. A karácsonyt megelőző három vasárnap mindegyikén  
a család tagjait köszöntik: „Detinci” gyermekeket, „Materice” 
édesanyákat, egy héttel karácsony előtt pedig „Oci” édesapákat.  
Január 6-án délután a „badnjak” tölgyfaégetésre kerül sor, majd az 
öt órai beharangozás után a családfő beviszi a szalmát a házba, 
és szétszórja a padlón: a szalma Krisztus születésének helyét  
jelképezi. A gyerekeknek ebbe a szalmába rejtették az ajándékot, 
amelyet a vacsora végéig nem bonthattak ki. Olyan gyorsan soha 
nem ettük meg a vacsorát, mint akkor este! Emlékszem, amikor  
biciklit kaptam a nagyszüleimtől, egy nagy terítővel takarták le, és 
a szalmába dugták el. Érdekesség, hogy a karácsonyfa-állítás nem 
tartozik a szerb hagyományok közé. Karácsonykor halak, tésztafé-
lék, hüvelyesek, böjtös töltött káposzta, méz, gyümölcsök, kompót 
kerülnek az asztalra.  Az ünnepi étkek elengedhetetlen része a 
„Bozicni kolac”, az ünnepi díszes kalács, illetve a „Cesnica”, amely 
rétestésztából készült diós édesség – különlegessége, hogy a sült 
tésztába a háziasszony egy pénzérmét rejt el. Akinek a „pénzes 
rész” jut, a hagyomány szerint az lesz a családból a legszerencsé-
sebb következő évben. Január 7-én hajnalban a harangok Krisztus 
megszületését hirdetik. Karácsony első napját a délelőtti liturgiát 
követően szűkebb családi körben ünneplik, majd a második nap a 
barátok, rokonok látogatásának ideje.

Wertetics Szlobodan (WSZ): - Csak a szerbeknek van védőszent-
jük, „Slava”, tiszteletének szokása apáról fiúra száll.  A nők férjhez-
menetelük után a férj szentjét ünnepelik a közös házban.  Egy szerb  
számára a legnagyobb ünnep a védőszentjének napja. A védő-
szent napja előtti estén megszentelik a házat és az ott lakókat, 
másnap, az ünnep napján a templomi liturgia után vendégeket 
hívunk egy közös ebédre, vacsorára. 

- Emeljétek ki kérlek helyi vagy régiós sajátosságokat ünnepi 
szokásaitokkal kapcsolatban.

MK: - Erre az ünnepre mi már hívjuk a vendégeket, míg Szerbiában 
ilyenkor invitálás nélkül is illik személyesen az ünnepelteket kö-
szönteni. Ott bizony ez az ünnep komoly vendégjárással jár, ahol 
egymásnak adják a kilincset az emberek és vannak vendégek, akik 
többször is ellátogatnak a házhoz a nap során. Akadnak ünnepek, 
amelyek a böjt időszakára esnek – ilyenkor a vendégek is kény-
telenek betartani a böjtöt a közös ünnepi étkezések alkalmával.  
A karácsonyi alkalom mellett ezen ünnep terítékén is megjelenik 
a díszes kalács, amit minden háziasszony maga készít, díszít, lát 
el szimbólumokkal (például az egészséget, bőséget jelenítik meg, 
vagy szőlőt, bort mintáznak meg a gazdag termés reményében). 
Nálunk a kalácsokat minden háznál külön szentelik és áldják meg 
a háziakat. Szerbiában a templomban egymás után, de mégis egy 
alkalom során szentelik meg a kalácsokat. 

Roczkó István (RI): - A mi családunkban is a karácsonynál is na-
gyobb ünnepnek számított a házi patronunk napja. Hozzá kell 
tennem, a szüleink is inkább ilyenkor ajándékoztak, és akkor is a 

gyerekeket elsősorban. Később a saját 
családom tagjai már karácsonykor ajándé-
kozták meg egymást. Fontos azt is meg-
jegyezni, hogy a budakalászi szerbek 
ha gyományai mindig is a régió szerbségé-
nek részét képezték. A 17-18. század fordu-
lóján sok, a török hódítások elől menekülő 
szerb család telepedett meg a Duna men-
tén. Több mint 30 szerb család költözött 
ekkor ide, a falu „magja” számukra a Berdó 
hegy és környéke lett. Összességében né-
mely részletekben eltérünk az anyaországi 
szokásoktól, de hagyományaink nagyrészt 
a szerb egyházhoz kötődnek. Mi ebben 
élünk, ez a természetes számunkra, ezt 
visszük tovább.

Mirkovits Katalinnal, a Szerb Nemzetiségi Önkormányzat elnökével, valamint Roczkó István és Wertetics  
Szlobo dan képviselőkkel a Faluház kávézójában találkoztunk. Katalin éppen a farsangi rendezvény részleteiről  
tanácskozott a helyszínen. Megtudtuk, hogy idén friss élményeket ígér a kalászi szerb farsangi bál: érdekes zenei 
programokkal és valóban értékes nyereményekkel készülnek a szervezők. A beöltözős mulatságra szeretettel várnak  
mindenkit, a belépés ingyenes. Városunk közössége méltán büszke szerb nemzetiségi színeire is: a ma gyar országi 
szerbek legnevesebb elismerését, a Szent Száva-díjat idén a kalászi szerb közösség jeles tagja, Nedelykov Milán kapja.

SZERB HAGYOMÁNYOK, KALÁSZI KÖTELÉKEK

A SZERB NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐIVEL BESZÉLGETTÜNK

Roczkó István, Mirkovits Katalin, Wertetics Szlobodan
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WSZ: - A helyi szokások kapcsán érdemes szót ejteni az ide tele-
pülő szerbek által hozott szép népi hagyományról, a (Ivadan)  
Szent István-napi  koszorú készítéséről. Szent Iván napja a nyári  
napforduló ősi ünnepe, az év legrövidebb és legvilágosabb 
éjszakájához kötődik. A sötétség az elmúlást, a fény pedig 
a megújulást jelentette, ezért ezen a napon az embe rek  
nagy tüzeket raktak, hogy elűzzék a sötétséget. A szer bek az  
ünnep előestéjén koszorúkkal díszítették fel házaikat  
és halottaik sírjait, itt Kalászon a régi szerb keresztre, keresztekre 
is mindig helyeztünk el virágokat. A koszorúk alapanyaga az úgy-
nevezett Iván-napi virág (Ivanjsko cveće), amelyet mindenki maga 
szedett a mezőn. Emlékszem, gyerekkoromban kezdődött, hogy 
már sietni kellett az Iván-napi virágért. Néhány éve pedig kifeje-
zetten keresnünk kellett a kalász környéki mezőkön. A koszorúkat 
az esti órákban helyezik el a ház kapujára. Hitünk szerint a Szent 
Iván-napi koszorú megóvja a házat a rossztól, a villámcsapástól, 
a szélvihartól, továbbá a szerb büszkeség jelképe is.

 Mi lesz a következő nagyobb esemény a közösség életében? 

WSZ: - A február 14-i szerb farsangi bálra készülünk nagyon lelke-
sen. Úgy érezzük, jó fellépőket sikerült meghívni: egy zenekart, egy 
meglepetés zenekart és egy énekes produkciót. A tombolán és a 
jelmezversenyen többek között wellness hétvégét és élményveze-
tést is kisorsolunk. Nagyon szeretnénk, ha minél többen beöltöz-
nének a bálra. A belépés ingyenes, szeretettel várunk mindenkit!

RI: - Addig még sor kerül a Szent Száva-napra, az iskolák védő-
szentjének ünnepére is, január 27-én. Ezen a napon az önálló 
szerb egyházi szervezet középkori megalapítójára, Szent Szá-
vára emlékezünk. Az alkalom egyben a szerb nemzeti kultúra és 
oktatásügy, valamint a magyarországi szerbek legjelentősebb 
nemzeti ünnepe is. Hagyományosan ezen a napon osztják ki a 

Szent Száva Díjat, amit a magyarországi szerbek érdekében foly-
tatott kiemelkedő tevékenységéért adományoz a Szerb Országos 
Önkormányzat. 

MK: - Az idei év érdekessége, büszkesége, hogy a Szent Száva 
Díjat kalászi szerb közösségünk egyik kiemelkedő tagja kapja.  
Miután a Magyarországi Délszlávok Demokratikus Szövetsége 
a kilencvenes évek elején felbomlott, megalakultak az országos 
szintű szerb, horvát, és szlovén szervezetek. A magyarországi 
szerbeket a Szerb Demokratikus Szövetség civil szervezetként 
fogta össze, amelynek első elnöke Nedelykov Milán volt. Kiemel-
kedő munkásságáért, a magyarországi szerbek érdekképvisele-
téért a budakalászi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat terjesztette 
fel a Szent Száva Díjra tavaly ősszel, nem sokkal az új helyi szer-
vezet megalakulása után. A budakalászi Szerb Nemzetiségi  
Önkormányzat nevében ezúton is gratulálunk az elismeréshez!

Vertse Zita

Nedelykov Milán, a 2020. évi Szent Száva díj jutalmazottja

Nedelykov Milán 1936-ban szüle-
tett Szőregen. Kisgyer mek ként Ló  - 
ré ven, a Csepel-szigeten élt szülei-
vel 1942-ig, majd családja 1942-ben  
városunkba költözött, amikor a 
szerb pap édesapát kine vezték a 
budakalászi parókiára. 

Már gimnáziumi évei alatt ki tűnt  
széleskörű érdeklődése a tudo-

má nyok iránt. Hiába volt kitűnő tanuló, a Rákosi-diktatúra idején 
egyetemi tanulmányaiban akadályozták.  Az 1956-os forradalom 
alkalmával a Pécsi Tudományegyetem hallgatójaként tagja lett a 
Magyar Egyetemisták és Főiskolai Egyesületek Szövetségének, 
amely kulcsszerepet töltött be a forradalom követeléseinek 
kidolgozásában. A forradalom után internálták Kistarcsára, de 
a bíróságon felmentették. Munka mellett fejezte be egyetemi 
tanulmányait Budapesten, ahol elektromérnöki diplomát szer zett 
– nyugdíjazásáig elektromérnökként is dolgozott.

1990-ben a Délszlávok Demokratikus Szövetségének meg-
szű   né se után alapító tagja volt a Szerb Demokratikus Szö vet-
ségnek, ahol megválasztották elnöknek. Az 1990-es években 
aktívan közreműködött a kisebbségi nemzetiségi politika 
kidolgozásában. Ebben az időszakban újra meg kellett alapozni 
a szerb kulturális képzési rendszert Magyarországon. Nedeljkov 
Milán elnöksége alatt a Szerb Demokratikus Szövetség 
megteremtette az együttműködés lehetőségét a Szerb Pra-
vo   szláv Egyházzal, hatékonyan közreműködött az egyházi és 
államközi tárgyalásokon az egyházi javak visszaszerzésében. 
Mandátuma alatt az anyaországgal is köttettek új kapcsolatok. 
Nyugdíjba vonulása után is aktív maradt, a szerbek történetét 
kutatta Magyarországon. Munkái közül az egyik legsikeresebb 
a „Kalászi szerbek krónikája”. Kutatásai alapján kerültek nap-
világra olyan dokumentumok, amelyek azt bizonyítják, hogy 
Budakalászon és Pomázon már a 17. század első felében laktak 
szerbek.

Szöveg és fordítás: Mirkovits Katalin
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Hagyománytisztelő, de modern és egységes megjelenést kí-
ná ló grafikai megoldás volt a megrendelői elvárás, mégpedig úgy,  
hogy az új elem használata környezetbarát és egyszerű felhasz-
nálhatósági szempontokat is ki tudjon elégíteni. Ezekhez az elvi 
és gyakorlati elvárásokhoz igazodva született meg Budakalász 
új logója, amely a korábbi, szintén a művész által megalkotott 
logót váltja.

A címerek heraldikai  
szabályok szerint, meg- 
 határozott színek ből és  
jellemző jelkép rend-
szer ből álló vizuális 
jegyek, a logók inkább 
védjegyként, cégek 
esetén márkajelzés-
ként használatosak. 
Városunk címerében 
a négy mezőre osztott 
pajzsban szintén egy-
egy ilyen jelkép látható. 

Az első mezőben a Kevélyt idéző hegyeket és a Kálváriára utaló 
dombot láthatjuk a három ezüstszínű kereszttel, míg a máso-
dikban kék alapon három aranyszínű búzakalász található.  
A har madik mezőben a bronzkori kalászi kocsi tűnik fel, a ne-
gyedikben pedig egy ekevas és csoroszlya kapott helyet. A zöld 
szín a mezőket, a kék a Dunát, az arany a búzaföldeket jelképezi, 
a három búzakalász az itt élő három (magyar, német és szerb) 
nemzetiséget szimbolizálja. 

A Gerstenkorn Béla tervezte színes címerhez visszanyúló  
vizu ális koncepció egy letisztult jel, illetve logó. Nemzetközi 
(Oslo, Párizs, Frankfurt, Helsinki) és hazai (Kiskőrös, Kaposvár) 
példák, jó gyakorlatok áttanulmányozása után született meg a 
javasolt grafikai megoldás, amely a fenti igényeket kiszolgálva 
az egyszerű megjelenés és a könnyű és környezetbarát irodai 
felhasználás (levélpapír, boríték stb.) jegyében született. A ter-
vezés során kiemelt szempont volt mindez, hiszen a korábbi, 
színes grafikával nyomtatott oldalak ötször drágábbak, mint a 
most megszületett monokróm, azaz egyszínű megoldás. Nem 
véletlen, hogy a világban zajló grafikai trendek szorosan köve tik 
a környezetvédelmi szempon tokat, továbbá jól tükrözik a gazda-
ságossági szempontokat is. 

Az elfogadott tervekkel Budakalászon egy hagyománytisztelő, 
modern, és nem utolsó sorban környezetbarát arculati megoldás 
született.

Környezetbarát nyomdatechnikai alkalmazást tesz le-
hetővé és korszerű formavilágot kínál a megújult városi  
arculat. Az új logó Budakalász hagyományos címeré-
hez nyúl vissza, és a 2015-től használt „Budakalász  
lendületben” logót váltja. Megálmodója a településen 
élő Ali Vali tervezőgrafikus művész (Moholy-Nagy Mű-
vé szeti Egyetem, előtte Iparművészeti Egyetem). Mun-
kái között megtalálható több cég, állami intézmény, 
önkormányzat és civil szervezet arculata is.

ARCULATVÁLTÁS

MODERN ÉS KÖRNYEZETBARÁT VÁROSI ARCULAT

Újrapapír
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KÉSZÜL AZ ÚJ KÖLTSÉGVETÉS
Február közepére a képviselő-testület elé kerül a bevételeket, 
valamint az Önkormányzat fenntartásában működő intéz mé-
nyek, bölcsődék, óvodák, a Faluház, az egészségügyi intéz-
mények és szolgáltatások, valamint a hivatal műkö désének 
és Budakalász fejlesztésének idei költségeit magában foglaló 
városi költségvetés. Korábban jellemzően évi 300-400 milliós 
nagyságrendű ingatlaneladás is szerepelt a sorok között, a 

városvezetés álláspontja szerint azonban az ingatlaneladás 
nem fenntartható megoldás, a „családi ezüst” eladása helyett 
a közvagyon gyarapítása a cél. 

Az önkormányzati intézményektől és a hivatal szakmai te-
rü    leteitől beérkezett működési és fejlesztési igényeket első 
körben egy szakmai munkacsoport részletesen elemzi. Az így  
összeállt költségvetés-tervezetet a bizottságok is meg tár-
gyal ják, ezt követően kerül majd a február végén esedékes 
képviselő-testületi ülés elé.  

Annyi már biztosan tudható, hogy személyi költségek tekin-
te  tében a társadalmi megbízatású városvezetők, dr. Göbl 
Richárd polgármester, Forián-Szabó Gergely és Nagel István 
alpolgármesterek a korábbi évek gyakorlatától eltérően nem  
kívánnak jutalmakat felvenni. A korábbi városvezetés rend sze-
resen 6 havi jutalmat vett fel az elmúlt években.

A közösségi költségvetés-készítés hazai és nemzetközi 
példáit látva megvizsgálják annak lehetőségeit, hogyan 
tudnák a jövőben biztonságosan és hatékonyan bevonni a 
lakosságot is a döntési folyamatokba.

AUTÓPARK RACIONALIZÁLÁS
A városi tulajdonban lévő autópark, a személy- és haszon-
gépjárművekre vonatkozó igények és a lehetőségek ésszerű 
összehangolása is elindult. A cél egy költséghatékony mű-
ködést eredményező járműpark mielőbbi kialakítása. A hi va   tal  
korábban öt személyautót üzemeltetett, ezen felül a város-
rendészet két személyautót, továbbá a nyári időszak ban  
négy motorkerékpárt tart üzemben. Ezekhez jönnek még a 
közterület-karbantartásokhoz használt személyautó, három 
haszongépjármű és a kisebb-nagyobb traktorok.

A költségvetésben szereplő tételek között az idén biztosan  
nem szerepelnek már a polgármesteri autó költségei. Ko-
rábban az Önkormányzat a polgármester hivatali és személyi 
használatára egy Volkswagen típusú gépkocsit tar tott fenn.  

Dr. Göbl Richárd szakított a ko ráb bi évek gyakorlatával, és  
nem tart igényt közpénzből finan szí rozott magáncélú autó-
használatra.

Ezúttal Rogán Lászlót, a Fidesz képviselőjét, a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság tagját kérdeztük, hogy a párt budakalászi 
szervezetében és az Ő személyes programjában melyek a főbb 
hangsúlyok a következő 5 évre, illetve ezen belül mik a tervek az 
idei esztendőre? Rogán László a Fidesz budakalászi szervezeté-

nek tervei kapcsán a helyi Fidesz budakalászi elnökéhez irányí-
tott minket; saját tervei kapcsán pedig úgy nyilatkozott: „Ami az 
én terveimet, elképzeléseimet illeti, köszönöm a kérdését, de ezt 
nem az újságban, hanem más módon fogom a budakalásziakkal 
ismertetni.” 

Fogadóóra című rovatunkban hónapról hónapra aktuális témákról kérdezzük önkormányzati képviselőinket.  
Ahogyan a rovat indulásakor jeleztük, a testület mind a tizenegy képviselőjének megszólalási lehetőséget kínálunk, mert 
fontos szerkesztési elvünk, hogy a megújult Budakalászi Hírmondó valóban minden budakalászi polgár lapja legyen. 

FOGADÓÓRA
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Ahogy arról már korábban beszámoltunk, tavaly novemberben 
és idén januárban is területbejárást tartottunk az EuroVelo6 ke-
rékpáros útvonal budakalászi szakaszának kivitelezésével kap-
csolatos fakivágási engedélykérelem kapcsán. Akkor össze sen 
27 fa kivágására kért engedélyt a kivitelező Budakalász jegy-
zőjének illetékességi- és hatáskörébe tartozóan, amihez az 
önkormányzat nem járult hozzá. Szerette volna megismerni a 
körülményeket, ezért egyeztetéseket kezdeményezett a nyom-
vonal esetleges módosításaira. Az Önkormányzat álláspontja 
az volt, hogy bár a korábbi városvezetés a nyomvonalat jóvá-
hagyta, az új szakasz nyomvonalát úgy kell megtervezni és 
megépíteni, hogy ne kerüljön sor egészséges őshonos fák kivá-
gására. Sike rült elérni, hogy a 27 fa helyett mindösszesen 10 
fát kell kivágni, amelyek között nincs őshonos. A 10 fa közül 
kettő betegség miatt mindenképp kivágandó, a másik 7 több-
sége pedig úgynevezett invazív fás szárú növény, nem ősho-
nos fafajta, melyek visszaszorítása ártéri területen a Duna-Ipoly  
Nemzeti Park véleménye szerint kívánatos. 

A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény Budaka-
lászi Családsegítő Szolgálatának új munkatársai alapos és 
mindenre kiható feltáró tevékenységet végeztek, melynek 
eredményéből kiderült, hogy Budakalászon sokkal nagyobb a 
rászorulók köre, mint azt a városi hivatalos kommunikáció, az 
idősgondozás vagy a gyermekvédelemből érkező információk 
eddig sejtették. Nagy szükséglet mutatkozik egy olyan szociá-
lis intézményre, ahol a budakalászi, nehéz anyagi körülmények 
között élők a személyes higiéniai szükségletüket (zuhanyzás, 
mosás) kielégíthetik, valamint szociális szakemberrel való ta-
lálkozási és konzultációs lehetőségre is módjuk nyílik. A hely-
szín kiválasztásában eljáró illetékesek jelenleg tájékozódnak, 
a végső döntést az érintett lakosság előzetes tájékoztatását 
követően hozzák meg.

Balogh Csaba,
a Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek

Bizottságának elnöke

EuroVelo6 – 27 fa helyett 
mindössze 10 fa kivágása szükséges

Két elutasító határozatot követően sikerült elérnie az Önkor-
mányzatnak, hogy ügyfél státuszba kerülve, felléphessen az 
ürömi bánya kapcsán felmerülő teherautós átmenő forgalom 
budakalászi megjelenésével kapcsolatban. A korábbi elutasító 
határozatot azzal indokolták, hogy nem a város közigazgatási 
területén belüli bányáról van szó, így területi illetékesség nem 
állapítható meg. Az Önkormányzat azonban kiállt amellett, hogy 
beleszólhasson a folyamatba, hiszen az esetlegesen a városon 
átmenő több tonnás kamionok miatt igenis fontos képviselni a 
budakalásziak érdekeit.

Ürömi bánya 
– Az Önkormányzat ügyfél státuszt kapott

Új összefogás a 
budakalászi rászorulókért
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A közmeghallgatás a helyi közakarat-nyilvánítás 
és formálás egyik legfontosabb, törvényben sza-
bályozott fóruma, a lakosság közvetlen bevonása 
az önkormányzati feladatok meghatározásába és 
végrehajtásába. Egyfajta „falugyűlés”, amely lehe-
tő séget ad arra, hogy a képviselő-testület a telepü-
lés életében alapvető jelentőségű kérdéseket a 
megjelent lakosok elé terjesszen, a lakosság pedig 
közvetlenül állást foglaljon ezekről. Az új képviselő- 
testület fontos fórumnak tekinti a közmeghallgatás 
intézményét, de a lakosság felől is régi az az igény, 
hogy nem elég az évi egy alkalom. 

Ezért az új városvezetés a 2019.  
december 12-i testületi ülésen  
elfogadta, hogy 2020-ban már két  
közmeghallgatás legyen: az első 
április 13-án, a második pedig 
októ ber 15-én. A budakalasz.hu 
weboldalon elérhetővé vált egy 
Közmeghallgatás 2019 nevű al-
oldal, ahol a novemberi közmeg-
hallgatáson készült felvételek, 
az esemény jegyzőkönyve és a 
feltett kérdésekre adott válaszok 
is megtalálhatók. A következő 
közmeghallgatások kapcsán is 
könnyen elérhetővé válnak majd 
a kérdések és a rájuk adott vá-
laszokat, hogy azokból minden 
érdeklődő budakalászi hasznos 
információkhoz juthasson.

Mivel az új képviselő-testület felállásával új prioritások kerültek 
meg határozásra, szükséges volt a hivatal új szervezeti és műkö-
dési rendjét is felülvizsgálnunk. A szervezeti struktúra átalakítá-
sának célja, hogy a hivatal működését is hatékonyabbá tegyük. 
Egyszerűbbé válik a szervezet, a kevesebb vezetői pozíció mellett 
pedig nagyobb hangsúly kerül a külső források bevonását célzó 
pályázati koordinációra, valamint az intézményekkel és helyi kö-
zösségekkel való kapcsolattartásra. 

A jelenlegi két szervezeti szint közül a főosztályi szintet megszün-
tetjük, így a hivatalban szakmai irodák, azaz egyszintű tagozódás 
jön létre. A megszűnő Gazdasági és Adó Főosztály feladatait két 
iroda, a Pénzügyi és Adó-, valamint a Műszaki- és Főépítészi Iroda 
között kerülnek elosztásra, míg a Jogi- és Szervezési Iroda veze-
tését a jövőben közvetlenül az aljegyző látja el.

Polgármesteri kabinet elnevezéssel létrehozunk egy új szerve-
zeti egységet, ide tartozik a kommunikáció és a közkapcsolatok, 
utóbbi keretében a civil szervezetekkel, egyházakkal, nemzetisé-

gekkel, kulturális és sportszervezetekkel történő kapcsolattartás 
és együttműködés. 

A következő években megnyíló hazai és uniós források minél sike-
resebb kihasználása miatt pályázati és intézményi koordinátor 
munkakört hoztunk létre, így a Polgármesteri Hivatalban önálló 
felelőst kap a külső források bevonását célzó pályázatok, koncep-
ciók előkészítése és felügyelete, valamint az intézményekkel való 
kapcsolattartás. Az új szervezeti módosítás a humán feladatokat 
ellátó két munkatársat közvetlen jegyzői irányítás alá vonta. 

Az átszervezés következtében három eddigi vezetői pozíció meg-
szűnik, helyettük két új alakul. A februártól érvényes új SZMSZ 
következtében két vezető jogviszonya szűnik meg. A módosítá-
sokat a képviselő-testület az új hivatali Szervezeti és Működési 
Szabályzat (SzMSz) jóváhagyásával elfogadta. 

dr. Deák Ferenc
jegyző

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. 
január elsejétől bevezette a 141/2000 (VIII.9.) számú Kormányren-
delet alapján súlyos fogyatékosnak minősülő személyek kommu-
nális adó-mentességét. A módosítás igazolása a fogyatékosságot 
megállapító határozattal igazolható a Polgármesteri Hivatalban 
elérhető adatlap kitöltése mellett. A mentességet azon ingatlanra 
kérheti a súlyosan fogyatékos személy, továbbá a Ptk. szerinti 
közeli hozzátartozója, amelyben tulajdonnal vagy résztulajdon-
nal rendelkezik. Nem igényelhetik azon súlyos fogyatékkal élő  

személyek, akik az ingatlanra vonatkozóan csak állandó lakcím mel 
vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek. Egy vagy több ingatlanban 
tulaj donnal rendelkező súlyosan fogyatékos személy kizárólag 
egy ingatlanra kérheti a mentességet, mégpedig arra, amelyben  
állan dó lakcímmel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelke-
zik, és ezt érvényes lakcímkártyával tudja igazolni. 

További tájékoztatást ügyfélfogadási időben személyesen vagy 
a Hivatal központi, 06/26 340266-os telefonszámán lehet kérni.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Közmeghallgatás idén kétszer is

A testület új szervezeti és működési rendet fogadott el

Tájékoztató a súlyos fogyatékossággal
élők által igénybe vehető kommunálisadókedvezményről
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Tudod, azt mondod nekem, hogy megöregedtem. De én ezt 
nem így látom, kicsim. A tükörből még mindig az a mosolygós, 
ragyogószemű, vidám nő néz vissza, aki fülig szerelmesen, apád 
oldalán, remegő szívvel várta érkezésed. Minden pillanatára  
emlékszem. Az első hangos bömbölésedre, mely tudtára adta a 
világnak, hogy megérkeztél. A sírásra, ha éhes voltál, a sírásra, 
ha elfordultam. Emlékszem az illatodra, pisze kis orrocskádra, az 
első gőgicsélő hangocskádra. Emlékszem az első, bizonytalan 
lépésedre, az első anyák napi versre az oviban, az első színjeles 
bizonyítványodra. Emlékszem az első szerelmedre, az első csó-
kodra, és első átsírt éjszakára, amikor megtapasztaltad, hogy a 
szerelem nem örök, főleg 10 évesen. Emlékszem az első gólra az 
edzésen, az első intőre a gimiben. Emlékszem, milyen büszkén 
mutattad be azt a kislányt, aki ma a feleséged, és aki megaján-
dékozott két csodálatos unokával. Minden emlékem életed egy-
egy apró mozdulata, amire te már régen nem emlékszel, de én 
itt őrzöm. Itt, a szívemben. Mennyi megporosodott, csodálatos 
emlék, melyeket olykor, mikor Te észre sem veszed, előszedek 
és nézegetek, ha már téged elveszítettelek. Mert tudod, érzem 
én. Öreg szívem fiókjában az ezer emlék egymásra rakódva arra 
vár, hogy forró teát szürcsölve, összebújva, felidézzük azokat. 
De mindhiába.

Ó, drága, drága szerelmetes gyermekem. Te vajon emlékszel-e 
arra, amikor munka után fáradtan hazatérve arra kértelek, hogy 
segíts, de rám kiabáltál, és elrohantál. Emlékszel-e arra, hogy 
amikor először léptük át az iskola kapuit, ellökted a kezem, és el-
szaladtál mellőlem. Emlékszel-e, amikor a boltban ordítva kérted 
ki, hogy te fel nem veszed azt az olcsó rongyot, mert az ciki, de 
én a kajapénzből megtoldottam, hisz annyira szerettelek volna 
boldoggá tenni. Hányszor ültünk be a cukrászdába, hogy sütit 
ehess, míg nekem csak a látvány jutott, hogy mosolyogni látlak. 
Istenkém, mennyi átzokogott éjszaka. Aggódás egy hapci miatt. 
Aggódás egy piros kis folt miatt. Együtt zokogás az első tejfo-
gacska után.

Emlékszel-e arra, amikor először eltévedtem, és kértelek, hogy 
segíts. Kinevettél, azt mondtad hisztizek, pedig őrülten féltem. 
Akkor is nevettél, amikor az orvosok először mondták ki a ha-
lálos ítéletemet: demencia. Legyintettél, hogy csak megöre-
gedtem. Nem szóltam, nem mondtam semmit. Nem akartalak 
terhelni én, a butus anyád, hisz láttam milyen boldog vagy a saját 

családoddal. De velem mi lesz? Mondd meg, kérlek, velem mi 
lesz? Minden reggel idegen a hely, ahol ébredek. Idegen emberek 
mossák le mezítelen testem, csak a lelkem rejthetem. Órákig ku-
takodom az emlékeimben, ha arcodat látom, mert tudom, érzem, 
hogy hozzám tartozol. Része vagy a testemnek, az életemnek, 
csak az az átkozott kulcs. Tudod, a fiók, ahová elrejtettem a 
múltamat… elvesztettem a kulcsot. Próbálok beszélni hozzád, 
de a mondandóm kusza szavak keveréke csupán. Olyan gyorsan 
akarom elmondani, mert mindig attól félek, hogy lejár az időm, 
de nem hallgatsz meg. Gúnyosan elfordulsz, látom lesújtó pillan-
tásod, de kérlek, könyörgöm, nézz rám! Nézz rám! Én vagyok az! 
Csak bezártak ebbe az öreg, ráncos testbe! Ez nem én vagyok, 
érted? Szükségem van rád. Soha, senkire nem volt még ennyire 
szükségem, mint most rád. Félek. Nem értem mi történik.

Nem ismerem ezt a helyet, amit te otthonnak nevezel.

Nem ismerem az embereket, akik körülvesznek.

Túl hangosak a hangok.

Túl élesek az ízek.

Túl színesek a képek.

Miért vagyok bezárva ide? Mi rosszat tettem? Ki vagyok én? 
Ki az Isten vagyok én? Hallasz? Figyelsz? Éhes vagyok. Szomjas 
vagyok. Üres vagyok. Haza akarok menni. Szabadíts ki innen. 
Hallod! Szabadíts ki. Sza-ba-díts ki in-nen! De várj csak. Ki vagy 
Te? Nem ismerlek. De ismernem kellene, ugye? Mondd, ki vagy 
Te? És mondd, ki vagyok én?

Nemesnyik Judit,
A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálat munkatársa 

A demencia kapcsán érzékenyítés és az érintettek (betegek, 
hozzátartozók és a társadalom) tájékoztatása hívta életre az  
Alzheimer Cafe-t a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti In-
tézmény Budakalászi Családsegítő Szolgálatának szervezé-
sében, melynek első budakalászi alkalma január 28-án került 
megrendezésre a Faluházban. A meghívott szakértő, Jobbágy 
Mária mentálhigiénés szakember és Zimmerer Károlyné szociális  

szakember, a Gondoskodás Alapítvány kuratóriumi elnöke sok 
érdekes és tanulságos részletet árult el a betegségről, annak 
kezelési módjairól és a társadalomban végbe menő szemlélet-
formálásról, ami az egyik kulcsa annak, hogy minél több demens 
embernek és szeretteinek tudjanak a szakemberek segíteni.  
A következő Alzheimer Cafe tervezett időpontja és további rész-
letek miatt látogassák meg a www.budakalasz.hu-t. 

LEVÉL A GYERMEKNEK

(üzenet a demencián túlról)
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EGÉSZSÉGLEVÉL A GYERMEKNEK

(üzenet a demencián túlról)

2020 szeptemberében 15 éves lesz az Egészségklub. Készülünk  
e tisztes évforduló méltó megünneplésére. Szervezzük a szakor-
vosi szűrővizsgálatokat, az elérhető időpontokat hírlevelünkben, 
honlapunkon, levelezőlistánkon és a Hírmondóban is közzétesszük.

Januártól Dr. Faragó Eszter hétfői napokon 10 órakor tartja 

előadásait a Faluházban. Legközelebb február 24-én vehetünk 
részt a programon.

Klubházunk rendszeres takarításáról döntést kell hoznunk. 
52 önkéntes jelentkezését várjuk, akik 1-2 társat maguk mellé 
toborozva vállalják a takarítást évi egy alkalommal. Ha február 
végéig nem gyűlik össze az 52 név, akkor a közgyűlésnek dönte-
nie kell a tagdíjemelésről.

➔ Február 3. (hétfő) 16 óra: BIBLIOTERÁPIA 
(lezárt jelent  kezés alapján)

➔ Február 13. (csütörtök) 17 óra: KÖNYVBEMUTATÓ 
Novák Marcsi szeniortánc oktatóval a klubházban

➔ Február 22. (szombat) 15 óra: KLUBFARSANG a klub házban

➔ Február 28. (csütörtök) 18 óra: EGY SPORTORVOS 
TANÁCSAI – Dr. Bódy Gábor urológus, sportorvos elő adá sa 
a klubházban

A KIRÁNDULÁSRÓL: Kecskés Éva a februári úti célt az idő já-
rástól függően tervezi és a klub levelezőlistáján teszi közzé. 

➔ 2019. március 26. (csütörtök) 17 óra: éves rendes 
KÖZGYŰLÉS a Faluházban

Állandó foglalkozások a klubházban

KÉZMŰVES ÓRÁK keddenként 14–18 óra között Szendrényi 
Julikával és Lukács Klárival.

TÁRSASJÁTÉK, KÁRTYAKLUB keddenként 14 órától.

SZÁMÍTÓGÉPES GYAKORLÁS hétfőn délelőtt – je lent  ke zés  
alapján. Ezúton köszönjük Both Géza la kó  tár sunk nak és pár já-
nak a két felajánlott laptopot! Otthoni gya korláshoz ezek nálunk 
igényelhetők.

PROGRAMOK

AZ EGÉSZSÉGKLUB HÍREI

Online időpontfoglalási és beteghívó rendszer, fájdalom mentes  
védőoltás-beadás, barátságos környezet gyermeksarokkal, 
térítés mentesen kölcsönözhető inhalátor készülékek, vérképau-
tomata, kézfertőtlenítő a váróteremben. Csak néhány azok közül 
a felszerelések közül, amelyek a budakalászi gyerekeket várják 
betegség esetén Tordas doktor és Dalloul doktor rendelésein. 
Nem csoda tehát, hogy elsőként az országban, a budakalászi 
gyermek orvosi rendelő elnyerte a családbarát hely címet. Emellett  
rend kívül fontos együttműködés kapujában állunk, melyet a 
Bethesda Gyerekkórházzal kezdeményeztünk. A részleteket  
Dr. Tordas Dániel mondja el.

„Budakalász gyermekegészségügyi ellátásában nehézség, 
hogy a gyermekek szak- és fekvőbeteg-ellátása nem egységes,  
hanem több különböző kórházhoz tartozik, amelyek akár a leg-
távolabb helyezkednek el városunktól. A fekvőbeteg-ellátó in-
tézmény elérése csak autóval lehetséges. Dalloul doktorral 
átgon doltuk ezt a helyzetet, és egyetlen magas színvonalú szol-
gáltatásokat nyújtó, viszonylag közeli intézményt kerestünk erre 
a feladatra. A Magyar Református Egyház Bethesda Gyermekkór-
háza régóta jó hírű mind a szakmai, mind pedig emberi oldalról.  
Emiatt felvettük a kapcsolatot Dr. Velkey György főigazgató úrral,  
aki első kérdésünkre azonnal vállalta, hogy területi ellátási köte-
lezettségüket bővítik Budakalász városával. Ennek folyamata 
azonban bonyolult. A következő lépés az volt, hogy az Önkor-
mányzatot és polgármester urat megkerestük, akik örömmel  

támogatták a módosítást. A Önkormányzat humán bizottságának 
(Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága) tagjai is 
megvizsgálták a budakalászi családok számára elérhető gyer-
mekegészségügyi ellátásokat, megszavazták a kezdeményezést, 
majd a képviselő-testület jóváhagyását követően a Nemzeti Né-
pegészségügyi Központnál elindították a módosítást.

Ez egy több hónapos hatósági eljárás befejezése után – legko-
rábban a nyár folyamán – lehetséges; a Bethesda Gyermekkórház 
korszerű 11 fekvő- és 29 járóbeteg-szakellátása várhatóan ekkor-
tól gondoskodik majd a budakalászi gyermekről a tőlük megszo-
kott magas színvonalon. A területellátási kötelezettségváltozás 
pontos időpontjáról és a szakellátásokról természetesen még 
részletes tájékoztatást fogunk adni. 

Dr. Tordas Dániel,
gyermekorvos

HÍREK A BUDAKALÁSZI HÁZI 
GYERMEKORVOSI RENDELŐBŐL

Dr. Tordas Dániel és Dr. Dalloul Hicham gyermekorvosok
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Jó ebédhez szól a hip-hop

Biró Szabolcs – avagy Háborgató Maszkura huszonévesen köl-
tözött Marosvásárhelyről Pestre, ahol a hip-hop zene kultúrája 
még nagyobb közönséget vonzott. A fiatal zenész ekkor már 
közel tízévnyi vendéglátózáson volt túl, gyerekként ült le a lako-
dalmakon a zongora mellé. A lagzikon nézte a zenekart és el-el-
játszott a szintetizátoron pár dalocskát, majd harmonikázott, 
énekelt is az esküvői mulatozásokon – később már egész este, 
keresetért, 8-9 órán át. Fiatal felnőttként néhány évig vásárhelyi 
zenekarokban zenélt, ’98-tól aztán jött a rap. Kezdetben románul, 
később magyarul írta dalszövegeit, végül a kétezres évek elején 
részt vett egy magyarországi rapversenyen, amit az Animal Can-
nibals szervezett. Hamarosan érezni lehetett, hogy amit csinál, 
azt bizony szeretik kis hazánk lakói – ezért is döntött úgy, hogy 
miután megálmodta, el is játssza saját zenéjét. Ez az elhatáro-
zás vezetett a Tücsökraj mai dzsesszes, egyedi, balkáni ízzel 
locsolt hangzásvilágáig.

- Magyar nóták, huszadik századi tánczene, régi erdélyi és  
cigány dallamok között nőttél fel: mesélj magadról, az utadról, 
ami Marosvásárhelytől A Dal énekversenyen át vezetett a Tücs-
kökkel való zenekar alapításig.

- A Maszkura alakja a farsangi játékokhoz kötődik, az elnevezés 
farsangi maszkot, jelmezt is jelent – hasonlóan a busójárások-

ból ismert állatalakosgatások figuráihoz. Ha volt a családban, 
társaságban olyan gyerek, aki nem fogadott szót, megijesztget-
ték a maszkurák. Mint sokan másokat, engem is hívtak úgy, hogy 
„gyere, te kis maszkura”, gyere te kis lurkó, te kislegény. Körém 
Tücsökraj gyűlt, a tücsök kedves figura, ő húzza a talpalávalót, 
semmi más nincs a zenekari név mögött. Gyermekkoromban a 
szüleim énekelték, ismerték a magyar nótákat. Muzikálisak vol-
tak, tudták a dalok szövegét, volt otthon harmonika. Romániában 
nagyon jó harmonikásokkal lehet találkozni. Húzták a zenekarok 
a jó talpalávalót, mi meg néztük őket és ettük a sok húslevest.  
A rádión hallgattuk, amit akkor magyarul sugároztak: Kovács 
Katit, Cserháti Zsuzsát, apám kedvencei a Szenes Iván-dalok 
voltak. Művészeti iskolába jártam, ahol a szobrászat ragadatott 
meg leginkább, majd a faipari líceumban a fafaragás. Közben  
zenéltem, s egy idő után szerettem volna a saját hangomon 
szólni. Magyarországon kezdetben saját hip-hop szövegeimmel 
léptem fel, tehetségkutató műsorban is szerepeltem, közben 
egyre több olyan művészt ismertem meg, akikkel „egy húron pen-
dültünk”. A Tücsökraj alapítója Kertész Csaba, ő keresett meg a 
zenekar ötletével.

 A zenei hangzásotok változatos: meghatározó a harmonika-
szó, a rap, a pop, megjelennek a népzenei elemek, dzsesszes- 
sanzonos dallamvonalak. Milyen zenei műfajokat szólaltattok 
meg?  

- A muzsikánkat dzsesszalapú popzenének hívhatnánk. Sok szép  
dallamot hozok otthonról, népzenét, tánczenét hallgattunk, a 
vásárhelyi származásom is sajátos ízt kölcsönöz a Tücsökraj 
zenéjének. Rengeteg nótát ismertem meg az évek során, sok 
román és cigány dalt, rokolyás-szoknyás, kalapos-bajuszos gá-
borcigányokat. Akkoriban jelent meg Erdélyben a hip-hop, de a 
rap Magyarországon még nagyobb népszerűségnek örvendett.  

Zenésztársaim hozzák a dzsesszes hangzásvilágot, nem véletle-
nül, a Kőbányai Zenei Stúdióban, illetve a Liszt Ferenc Zeneaka-
démia dzsessz tanszakán végeztek. Hallgattak, hallgatnak 
viszont például művelt popzenét is, funkot, soult. Szeretjük a 
latin zenét, a swinget is, no meg rengeteg metált hallgattam, hall-
gatok, de volt például drum & bass korszakom is. Amit a Masz-
kura lemezeken hallhattok, sokféle zenéből gyúródott. Nagyon 
fontos számunkra, hogy a saját zenénket játsszuk. 

A Maszkura és a tücsökraj január végén a Faluházban lépett fel – a koncert a Magyar Kultúra Napja alkalmá-
ból rendezett kalászi rendezvénzsorozat záróprogramja volt. A zenekar alapítójával beszélgettünk a dalairól, a 
műfajok közötti lavírozásról, az alkotás folyamatáról, a húslevesről és az erdélyi muzsikákról: mindenről, ami 
Maszkura, meg ami mögötte van. 

INTERJÚ

„Van itt pár kedves tücsök, aki érted muzsikál”

INTERJÚ BIRÓ SZABOLCCSAL, 
A MASZKURA ÉS A TÜCSÖKRAJ FRONTEMBERÉVEL
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A Tücsökraj frissített felállásában is neves, profi zenész bará-
taim játszanak velem, körülöttem: basszusgitáron Boros Gábor, 
gitáron Borbényi Dániel, dobon Földesi Attila, illetve a billentyűs 
hangszereken Vikukel Dániel.

- Hogyan születnek a zenéid, a verseid, szövegeid?

- A lagziszenész évek alatt megismertem a dalok szerkezetét, 
így elkezdhettem a dalszerzést. Ha van négy akkord, arra már 
elkezdhetsz rappelni, ha hip-hop ütemet raksz mögé. Kezdetben 
románul írtam dalszövegeket, rap számokat.  Volt, hogy egy ver-
set, versszerűen ritmikus szöveget nem szerettem annyira, de 
aztán kerestem hozzá akkordokat, építettem hozzá dallamokat, 
és végül gyönyörű szép lett a dal. A dalszövegek születnek elő-
ször. Ritmikus, szép szövegeket keresek és írok a leghétközna-
pibb témákról. Persze a hülyeséggel is kell foglalkozni ahhoz, 
hogy menjen, ami jó. Majd a következő lépés, hogy hangszerrel 
próbálom meg énekelni, és szép lassan kiderül, hogy hol, hogyan 
illeszkedik jól a dallam és a szöveg. Tulajdonképpen bármit el 
lehet énekelni. Elton John csinált rendszeresen olyat, hogy ha 
elé raktak bármilyen szöveget, például egy használati útmutatót, 
azonnal elénekelte, eljátszotta hamóniakörökkel, úgy, ahogy kell. 

- Melyek a hangszereid? 

- Tangóharmonikán játszom. Billentyűs voltam sokáig és főként 
felvételeken basszusgitároztam. Jó ideig játszottam egy Gedeon 

nevű pop-punk zenekarban, akiknek már írtam pár dalszöveget 
és náluk háttérvokáloztam is. A lakodalmakban billentyűztem, 
a menyasszonykikérés alatt harmonikáztam, amikor az utcán 
vonult végig a násznép. A harmonika egy csodálatos hangszer, 
csodálatosan használják a románok, magyarok is. Teljes zenekari 
hangzást, gyönyörű érzeteket tudsz vele megszólaltatni, énekelni 
tudsz rá, ritmizálni, kísérni lehet vele. Felénk főleg harmonikán 
és hegedűn, illetve ezeket kiegészítve brácsán és nagybőgőn ját-
szanak. Tegnap egy prímás barátom volt nálunk, egy reggae-s, 
raszta csávót néztünk a neten. Pici, talán háromnegyedes gitárral 
játszott, a hangszerére fel volt szerelve egy pergő, a lábain zör-
gők voltak. Bob Marley-dalokat játszott, váltva az eredeti nagyon 
lassú és gyors tempókat, nagyon jól nyomta, olyan ízzel, olyan 
ritmussal. Minden lehet hangszer.

- A Tücsökrajon túl marad benned alkotni vágyás? 

- Szeretem a versmegzenésítéseket, a Poétásban foglalkozom 
ezzel. Ady, Petőfi, Arany János, József Attila költeményeit adom 
elő, de akad a repertoárban vers Karafiáth Orsolyától, vagy Heltai 
Jenőtől is. Vissza szeretnék térni egy kicsit a hip-hophoz is: a 
Faramucciban ismét MC-zek, Bodó Márk Spock barátommal dol-
gozunk közösen. Nem szeretnék pusztán egy dologra fókuszálni, 
több projektben is szívesen részt veszek, ha az tartalmas, vicces, 
vagy szórakoztató. 

Vertse Zita
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PROGRAMOK

Február 6. csütörtök, 18.00
Keleti utazások I. – Irak, civilizációk bölcsője
Galgóczi István előadása

Február 6. csütörtök, 19.00
Hangfürdő
Belépő: 1000 Ft
Havi egy alkalommal szeretettel várunk mindenkit, 
aki egy óra nyugalomra vágyik! Plédet és polifoamot hozzatok!

Február 7. péntek, 18.00
Borklub
Vendég: Disznókő Szőlőbirtok és Pincészet 
További információ: Nyikos István
bacchus.studio@gmail.com; 30/9549147                  

Február 9. vasárnap 13.00-19.00
IX.Trianon emléknap
„Ami 1000 évig összetartozott, az mindig is össze fog tartozni!”
Belépő: 2000 Ft (mely tartalmaz 1 db medvehagymás pogácsát is)

2020. február 10. 19.00
Beethoven 250’ - ALPHA ÉS OMEGA
Óbudai Danubia Zenekar 
A „Szól a pálca” Beethoven 250’ sorozat koncertje
Beethoven | I. szimfónia, Beethoven | V. szimfónia
Vezényel | Hámori Máté
Belépő: 2500 Ft, kedvezményes jegy diákoknak, 
nyugdíjasoknak: 1800 Ft

Február 15. szombat, 8.00
Ládafia garázsvásár

Asztaljegy: 1500 Ft/ asztal,
fogasjegy: 1000 Ft/ db mely megvásárolható hétköznapokon 
9 és 18 óra között a művelődési ház irodájában.

Február 15. szombat, 20.00
Rockház
Vendég: Muriel 20.00
Európa Kiadó koncert: 21.30
Belépő elővételben 2000 Ft, koncert napján a helyszínen 2500 Ft.

Február 20. csütörtök, 17.00
Aprók Tánca
Tánctanulás Bucsánszki Beával és a 
Budakalászi Tamburazenekar közreműködésével.
A táncház előtt kézműves foglalkozást tart 
a Dunakanyar Népművészeti Egyesület.
A rendezvény 1,5 éves kortól 7 éves korig ajánljuk.
Belépő: 600 Ft, Kísérő: 400 Ft

Február 20. csütörtök, 18.00
Keleti utazások II. - A Selyemút titkai
Galgóczi István előadása

Február 22. szombat, 14.30
KÖZTÜNK ÉLŐ TANÚK 
Kommunizmus Áldozatainak
Emléknapja
A belépés ingyenes! 
Szervező: Pipó Ferenc

Február 22. szombat, 14.00
  Szent Korona délutánok

Február 25. kedd, 18.00-22.00
  Farsangi Traccsparty
  Zenél: KAMP JÁNOS KAPELLE
  Közreműködik:
  Óbudai Nosztalgia Tánccsoport
  A belépés díjtalan!

2020. február 28. péntek, 10.00
Dúdolj!Ringass!Táncolj! 
A foglalkozást vezeti: 
Paár Julcsi, Csíki Gergely és a Kortárs Népzene Társulat.
Belépő: 1000 Ft / gyermek
Testvérkedvezmény: 500Ft / testvér

BÁLOK

Február 1. szombat: 

Cserkész Bál

Február 14. péntek: 

Szerb Farsangi Bál

Február 22. szombat: 

Kalász Suli 
Szülők – Nevelők Bálja

KIÁLLÍTÁS

• Budakalászi Fotó és Videó Klub 
 fotókiállításának megnyitója
 Az éves összegző fotókiállításunk 
 2020. január 15től február 10ig tekinthető meg. 

• A budakalászi Képzőművész Kör kiállítása 
 2020. március 2ig tekinthető meg.

FEBRUÁR
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MÁRCIUSI ELŐZETES

Március 5. csütörtök 18.00
Keleti utazások III. 
- Galgóczi István

Március 5. csütörtök 19.00
„Kőbányától az Abbey Road-ig” 
Vértes György 
fotóművész kiállítása, 
megnyitja Sándor Pál filmrendező, 
közreműködik Karácsony James

Március 6. péntek 19.00
Vörös István est – 65 éves születésnapi koncert

Március 7. szombat 15.00
Nemes Tímea Izabella
keramikus iparművész 
kiállításának megnyitója

Március 11. szerda 10.00
Dúdolj! Ringass! Táncolj!

Március 12. Csütörtök 19.00
Hangfürdő

Március 13., péntek 17.00
Aprók tánca és FolkKocsma

Március 13. Péntek 19.00
Örömzene koncert - Pozsár Eszter és zenekara

Március 14. Szombat 8.00
Baba-mama börze
Ha szeretne túladni kinőt, nem használt babaruháink, 
játékain, jöjjön el a börzére. Hátha valakinek az kincset ér.
Asztaljegy: 1500 Ft / asztal, fogasjegy: 1000 Ft / db 
mely megvá sárolható hétköznapokon 9 és 18 óra között 
a művelődési ház irodájában 2020. február 17től.

Március 14. Szombat 20.00 
Rockház -  Ezüst Nyár (LGT Tribute Band)  koncert
Koncertet követően „Siess haza, vár a mama” 
Barta Tamás életéről szóló dokumentumfilm vetítése.

Március 15. vasárnap
1848/49 évi Forradalom és Szabadságharc Emléknapja

Március 16. Hétfő 15.00
Véradás

Március 27. Péntek 10.00
Dúdolj! Ringass! Táncolj!

Március 28. szombat 10.00
Családi Matiné: Vuk  
Zenés mesejáték egy felvonásban a Pódium Színház 
előadásában. Az előadás után kézműves foglalkozás 
és arcfestés várja a gyermekeket.
Belépő: 1500 Ft, 3 év alatt ingyenes!

Március 28. Szombat 14.00
Szent Korona délutánok

Március 28. Szombat 17.00
Nosztalgia táncest

Március 7. szombat 13.00-17.00
Egy nap érted!
Egy csodálatos nap minden nőnek! 
Ízelítő a programból:
Ráskó Eszter humorista megmozgatja a rekeszizmokat, 
Fejős Éva író bevezet minket a női irodalom rejtelmeibe.
Workshopjaink:
Virágkötészeti workshop 
Wágner Ildivel
Örömzenélés Mákó Katóval
Natúr kozmetikumok 
workshopja
Zero Waste workshop
Kiss-Mihók Erzsivel
Ékszerkészítő workshop 
Szelecz Anitával
Gyerekeknek arcfestés, 
lego játszósarok 
és kézműves foglalkozás
Szépészeti és lelket
felfrissítő szolgáltatások:
Sminkelés, hajfonás, körömlakkozás, kézápolás, 
aurafotó és tanácsadás, asztrológia, 
arcbőrdiagnosztika, testösszetétel elemzés.
További részletek a honlapon és facebook-on.
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ÖKOKÖRÖK BUDAKALÁSZON

Elsőként „Tiszta Otthon ÖkoKöröket” alakítottunk, kis cso por -
tokban tanultunk-beszélgettünk arról, hogy hogyan lehet ke ve-
sebb vegyszerrel, környezettudatosan, mégis hatékonyan ta ka-
rítani, miközben még spórolunk is. Öt héten át hetente egyszer 
ta lálkoztunk, és megosztottuk egymással tapasztalatainkat, 
tudá sunkat, esetleges kudarcainkat. Kísérleteztünk is. Volt, aki 
mosogatógép kapszulát gyártott próbaképpen, de sok olyan 
termékkel is megismerkedtünk, amelyeket nem kell magunknak 
elkészíteni: nyugodtan leemelhetjük például a boltok polcairól, 
mert megtanultuk a csomagolásokon található jelölések je len-
tését, amelyek között eddig nehezen igazodtunk el. Mindezt 
kötetlen, jó hangulatban, hiszen egymástól tanultunk, és 
mindenki annyit próbált ki, amennyi belefért az életébe, nem volt 
semmilyen kényszer.

Az 5. alkalom végére rengeteg új ötlet, recept született, meg-
kezdődött a közös rendelések és vásárló közösségek szervezése 
a nehezen hozzáférhető ökotisztítószerekkel kapcsolatban. 
Ha bár a találkozósorozat véget ért, a csoport tovább él, mert 
megtapasztaltuk, hogy a közösség ereje még a takarításban is 
nagyon fontos! Terveink szerint február végétől újabb „Tiszta 
Otthon”, illetve „Kamra” (élelmiszerrel kapcsolatos) ÖkoKöröket 
indítunk, ahová nagy szeretettel várjuk a jelentkezőket a 
kalasziokokorok@gmail.com e-mail címre. Tegyük együtt zöl-
deb  bé saját háztartásainkat és ezzel Budakalászt is!

ÖkoKamra: szerdánként 17:1519:15

Tiszta Otthon ÖkoKör: 9:3011:30

Néhány résztvevő élménybeszámolója: 

„Az első ökokörös alkalomra kíváncsisággal, tenni akarással 
mentem el, ami a találkozások alkalmával hatalmas lelkesedéssel 
társult! Köszönöm, hogy részt vehettem, várjuk a folytatást!”

„Nagyon jó volt, remek a társaság, ahol rengeteg kipróbált öko-
ötletet hallottunk. A heti ’magunkba nézés’ pedig arra sarkallt, 
hogy legalább 1 dolgot ki is próbáljak a héten, amit aztán azóta 
is így csinálunk. A közösség ereje most is nagy volt! S a jövőben 
is tudjuk egymást támogatni az ökotörekvésekben a közös 
rendelésekkel.”

Nagelné Binder Ágnes,
az egyik ÖkoKör vezetőjének írása

Hogyan tudunk kevesebb vegyszerrel hatékonyan, környezettudatosan takarítani, miközben még spórolunk is? 
Októberben a Karitász által rendezett Ökonapon sok érdekes környezettudatos megoldássallehetőséggel ismer-
kedhettünk meg. A program során többek között a Tudatos Vásárlók Egyesülete is tartott előadást, amely az 
általuk Magyarországra hozott ÖkoKörök kezdeményezésről szólt. A rendezvény előtt Budakalászról többen is 
elvégeztük az ÖkoKör-vezető-képzést, így nagy lelkesedéssel vártuk az előadást és szívből reméltük, hogy lesz 
érdeklődés a helyben induló lehetőség iránt. Örömmel mondhatjuk, hogy a jelentkezőkből október végén három 
csoport is elindulhatott!

OTTHONUNK ÉS KÖRNYEZETÜNK

A Pest Megyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint a házi  
sertésállományok tájékozódó jellegű összeírását tele pülé-
sünkön is szükséges elvégezni. Az összeírásról az Országos 
Főállatorvos határozatban rendelkezett.

A sertésállományokkal kapcsolatos konkrét járványügyi infor-
mációk begyűjtését, összeírását és, rögzítését később fogják 
elvégezni az állatorvosok.

A fentiek értelmében kérjük a budakalászi sertéstartókat, hogy 
a sertésállományra vonatkozó hivatalos kérdőívet töltsék ki és 
juttassák vissza az önkormányzatnak 2020. február 20-ig! 

A kérdőív letölthető a www.budakalasz.hu Környezetvédelem 
menüpont alatt. 

Elektronikusan az info@budakalasz.hu e-mail címre várjuk a 
bejelentéseket, illetve a nyomtatványokat személyesen is le 
lehet adni az ügyfélszolgálaton.

FOLYAMATBAN A 
SERTÉSÁLLOMÁNYOK ÖSSZEÍRÁSA
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A BUDAKALÁSZI 
NÉMETEK 
ELHURCOLÁSÁNAK 
EMLÉKÉRE
A kitelepítés 74. évfordulóján,

2020. február 23án (vasárnap) 15 órakor
csendes megemlékezést tartunk
a Szent Kereszt felmagasztalása templomban, 
ahol közös imát mondunk az egykor kitelepített kalásziakért. 

Ezt követően a kitelepítési emlékműnél 
(Budakalász HÉV-állomás) 
közös megemlékezésen veszünk részt.

A magyarországi németek elhurcolásának emléknapja hiva-
ta los magyar állami emléknap. Budakalász és az itt élő sváb 
közösség is megszenvedte a kitelepítést. 1946. február 22-én 
Németországba költözésre köteleztek minden budakalászit, aki 
az 1941. évi népszámlálás alkalmával német nemzetiségűnek 
vagy anyanyelvűnek vallotta magát. 

Az embertelen áttelepítés évfordulójáról minden évben meg-
emlékezünk, a közös főhajtásra idén is várunk minden buda-
kalászit.

KÖZTÜNK
  ÉLO TANÚK

A Kommunizmus Áldozatainak Magyarországi Emléknapja

2020. február 22.
14.30 óra ELŐADÁSOK

Galambos István történész:
A kommunista uralom hazánkban

Az egypártrendszer üldözöttje: 
Dömötör Zoltán

szabadságharcos nemzetőrA kommunizmus egyházi áldozatai

Selmeci András: dr. Kucsera Ferenc szentendrei vértanú káplán

Nádudvari Géza: Boldog Sándor István vértanú szerzetes

Szervező: 
Pipó Ferenc
A belépés 
ingyenes!

NACHRICHTEN / A SVÁB KÖZÖSSÉG HÍREI 
Közmeghallgatás: a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
közmeghallgatást tart március 5-én 18 órától a Kós Károly 
Művelődési Házban. Ezt követően a Német Nemzetiségi 
Egyesület tartja éves, rendes közgyűlését.

Farsangi program: szeretettel várnak minden budakalászit 
egy kis traccspartyra a szervezők, február 25-én 18 órától a 
Faluházban. Fellépnek a Kamp Kapelle zenekar és az Óbudai 
Nosztalgia Tánccsoport. A belépés díjtalan. 
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Telepi ovi

A Kalász Suli hírei

INTÉZMÉNYI HÍREK

Valami történik, megelevenedik, 
és mese kerekedik
17 év, 17 mese, 52 szereplő, 918 próba, 46 tánc, 267 karakter, 
397 jelmez...

Nemrég megkérdeztük a kiscsoportos szülőket, hogy ismerik-e a 
mesénket, hiszen eddig még nem jártak az óvodánkba. „A mesét?  
Hogyne ismernénk. Hisz’ messze földön híres, a híre már bejárta 
az egész (budakalászi) világot!” – pedig azt hittük egy ideig, hogy 
csak mesélünk. De aztán jött a támogatás, a pozitív visszajelzés 
a város részéről és az itt élő emberektől. Ez fontos. Jó érzéssel 
tölt el minket, hogy másnak is öröm, várakozás, izgalom és 
valami közös… más: mert a mese az egy csoda, egy varázslat! 
Amikor elkezdtük az óvoda dolgozóival a mesét, csak egy csodás 
estét akartunk szerezni a gyerekeknek. Aztán már a családoknak 
is. Aztán a régi ovisoknak is, ma pedig már a szomszédoknak is. 

Először 26 perces volt tánc nélkül, mesélővel. Akkor az volt izgal-
mas. Ma már egy órás, néha több, tánccal, énekkel, gyerekeknek  

és felnőtteknek egyaránt. Várják. Nagyon várják. Mi pedig ké szü-
lünk. Nagyon készülünk. És már rengeteg a segítőnk: anyukák, 
apukák, városbéliek, szomszédok, szomszéd falubeliek. És mi  
nevetve, táncolva próbálunk, hogy közvetítsük a népmesei fordu-
latokat, a félelmet, a bátorságot, a legkisebb királyfi győzelmét, 
a gonosz vesztét, hogy mindig a jó győz, és mindig a három, de 
néha 7 vagy 21, hogy jó tett helyébe jót várj! Hogy mindenki szép, 
és mindenki meg tudja csinálni. Hogy nincs lehetetlen, és ha 
mások vagyunk, az is jó. Hogy mindenkinek van helye a világban, 
és ha harcolsz, akkor harcos vagy. Hogy bármit teszel, itt élsz, és 
mindig van barátod, aki szeret. Hogy a Telepi Ovi egy csodás hely, 
egy varázslat, és ha ide belépsz, akkor megszólal a lelked, hogy 
mindig találsz valakit, aki megvigasztal, és megölel. Hogy félni is 
jó, de kacagni még jobb – főleg együtt! 

Várunk téged is a Faluházban február 27én vagy 28án, 17 órától, 
hogy részese légy a varázslatnak!

A Telepi Óvoda dolgozói

Íjászat
2020. január 18-án, a Magyar Íjász Szövetség által rendezett 
Budapest Bajnokságon – amely minősítő pályaíjász teremverseny 
és Budapest-Pest megyei régió kvalifikációs versenye, a 2020. évi  
teremíjász országos bajnokságon Sándor Dominik (4. a) kor osz - 
 tályában, történelmi íj kategóriában első helyezést ért el.  
A meglőtt pontszámmal kvalifikálta magát a márciusban meg-
rendezésre kerülő WA Terem Országos Bajnokságra. Gratulálunk 
a nagyszerű eredményhez!

Sítábor 2020
Idén a Globe Sportegyesület szervezésében vittük a Kalász Suli 
diákjait és családjaikat síelni Mönichkirchen-Mariensee síterepre. 
Gyönyörű, napsütéses időben, jó havon zajlott az oktatás kezdő, 
középhaladó és haladó csoportokban. A résztvevők technikája 
sokat fejlődött. A haladók korábban, de a kezdők is eljutottak 
a piros és fekete pályákra is. Természetesen szabad síelésre 
is jutott elég idő, és a síverseny sem maradhatott el. Esténként 
akármennyire is fáradtak voltak a gyerekek, annyi erejük mindig 
maradt, hogy teljes gőzzel vegyenek részt például a tábori csocsó 
bajnokságon, vagy a tábori vidámparkban. 
Jó havat kívánunk a jövő évi táborhoz is!

Attila bácsi, András bácsi

Ritmikus 
gimnasztika 

Barkóczi Bogi magyar baj-
nok! Büszkék vagyunk is-
ko lánk 4. osztályos tanu-
lójára, Barkóczi Boglárkára, 
aki 2019 októberében ma-
gyar bajnok lett – a Ma gyar 
Kupa 1. osz tályá  ban több 
számban is aranyérmet 
szer zett. Szakmai szem-
pont  ból ez a Magyar Tor-
na  szövetség legrangosabb 
hazai versenye ritmikus gim-
nasz tika szakágban.

Gratulálunk Boginak és családjának!
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Zeneiskolai hírek

2020. január 3-án a Zeneiskola és a Kalász Művészeti, Nevelési 
Alapítvány által rendezett Újévi musical- és operettgála nagyon 
hangulatosan és eredményesen sikerült. Iskolánk magánének-
tanára Magyar Szilvia és növendékei – Bogdán Viktória, 
Pásztor Adrienn, Pásztor Virág, Polonkai Renáta, Vikár Maja 
és Míra – mellett vendégeink voltak Balogh Anna és Egyházi 
Géza musicalszíneszek, akik a Zeneiskola alapítványa számára 
felajánlották az est teljes bevételének egy har-
madát, 130 000 forintot. Az összeget a Zene-
iskola támogatására, legfőképpen az épület  

bővítésére szeretnénk fordítani. A szünetben a közönség zene-
iskolai logóval ellátott tárgyak vásárlásával támogathatta ala-
pítványunkat és közös pezsgős koccintással köszönthettük az 
új évet. Budakalász Város Önkormányzata ajándékcsomaggal 
támogatta a fellépők megajándékozását, a Pólómatrica web-
áruház pedig a nyomdai munkákat és a művészek vendéglátását 
ajánlotta fel. Köszönjük, hogy a Faluház ingyenesen biztosította 
számunkra a termet, Sütő Lajos pedig a hang- és fénytechnikát! 
Bízunk abban, hogy az épület bővítéséhez, teremgondjaink 
megoldásához pár lépéssel ismét közelebb kerültünk!

Szeretettel invitálunk minden kedves érdek-
lődőt soron követ ke  ző programjainkra a Kós  
Károly Művelődési Házba: 2020. feb  ruár 
15én, szombaton 10 órakor rendezzük a 
III. Regionális csellótalálkozót a környező 
zeneiskolák csellistáinak részvé telé vel. 

Febru ár 17én, hétfőn 918 óráig tartjuk a IX. 
Országos Nép zenei Verseny Pest és Nógrád 
Megyei nyilvános területi válogatóját. 

BABA-MAMA KLUB, KÖTŐDŐ NEVELÉS BUDAKALÁSZON

Szeretettel hívjuk a budakalászi kisbabásokat, kisgyermekeseket 
a Kós Károly Mű ve lődési Házba minden hónap 4. szerdáján 
10:00-tól 11:30-ig a táncterembe! 

Legközelebbi alkalmunk: 2020. február 26. 10 óra.

Az alkalmakon a szülői lét min dennapi örömeivel és kihívásaival 
fog lalkozunk az Attachment Pa ren ting Inter national nem zetközi 
szerve zettel együtt műkö désben, a szervezet alapítóinak in terak- 
 tív segéd anya gai nak felhasz nálá sá val.

Témáink: a természetes szülés, a gyermekágy jelentősége, szop  ta-
tási nehézségek, babák altatása, anyai-apai alváshiány, kimoz dulás 
a négy fal közül, egyensúlyozás a családi élet és a magánélet között.

A csoport összehívója Tamás Anna, három tinédzser édesanyja, 
pedagógus, a Kötődő Nevelés Nemzetközi Szervezetének tagja.

Várjuk a babákat, mamákat! Azokat, akik hasonlóan nevelnek, és 
azokat is, akik csak érdeklődnek, de nyitottak az igény szerinti 
szoptatással, babahordozással, éjszakai gondoskodással kap-
cso latos témákra.

A részletekről érdeklődni, jelentkezni az info@apait-anyait.hu 
e-mail címen lehet. További információ a www.apait-anyait.hu 
weboldalon.

Baba-mama Klub, Kötődő Nevelő Csoport

BABA-MAMA
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- Rögtön megtalálta a számításait az énekesi képzés után?

- Ó hogyne! Budakalászt nem is nagyon ismertem, mert mindig 
utaztam. Tisztiházak, vidéki nagyvendéglők folyamatos vendége 
voltam. Igyekeztünk vinni a kultúrát mindenfelé. Világéletemben 
nagyon sok fellépésem volt. 10 évig szerepeltem itthon, túlzás nél-
kül mondhatom, hogy mindenhol. De aztán valami újra vágytam.

 És mi volt a következő lépés?  

- 10 év után ki akartam próbálni magam külföldön is. Akkor még más  
rendszer volt, de amikor 1971-ben enyhültek a viszonyok, eltökél-
tem, hogy kimegyek, bemutatkozom impresszárióknak, és lesz va-
lahogy. Jobban mondva tudtam, hogy megtalálom majd a helyem.  
Becsöngettem fontos emberekhez, vittem a kazettámat és kis- 
 filmemet, és megmutattam magamat. Ha kellett, ki is álltam dalolni.  

„Sehr gut!” – hangzott el a legtöbbször, de a szerződésre mégis 
várni kellett. Aztán egyszer csak jelentkezett egy német megren-
delő, aki szerződést kínált 2 hónapra. Eredetileg Svédországba 
szerettem volna menni, de jó hogy így alakult, mert nem bírtam 
volna, hogy este 6 után sötét van egész évben. Férjemmel kimen-
tem hát Németországba. 2 hónap sikerrel letelt, sokaknak tetszett, 

így újabb szerződéseket ajánlottak. A műsort folyamatosan ala-
kítottam, mert német nyelven kellett énekelni. Angolul tudtam, 
azonban a némettel is hamar meg kellett barátkoznom, mert bár 
férjem beszélt németül, nem volt mersze használni. Tehát megta-
nultam a nyelvet és a német stílust, így jól tudtunk együttműködni 
az ottani zenekarral. Aztán egyszer csak haza kellett jönnünk: egy 
diplomáciai ellentét következtében a kint lévő nőknek haza kellett 
térniük. Próbáltunk fontos embereknél segítséget kérni, hogy  el-
kerülhessük ezt, de nem sikerült. Pár év után visszatértünk Német-
országba, ekkor azonban már nem csak a kalandvágy vezérelt. 
Szerettem volna egy Mercedes autót, itt viszont ekkor még csak 
Zsigulit lehetett vásárolni, azt is 4 év várakozás után. Úgy voltam 
vele, hogy kimegyek egy-két évre, de az újabb sikerek egészen 15 
évig nem engedtek haza. Félévente persze hazalátogattunk, ami 
nem volt könnyű, hiszen ilyenkor minden holminkat hoznunk kel-

lett, felkészülve arra az esetre, ha nem 
mehetünk vissza.

 15 év után mi hozta haza?

- A családom miatt jöttem haza. És mert  
15 év kemény munka után úgy éreztem: 
„Elég.” Sokáig nem mentem sehova, 
noha hívtak, nem is egyszer. Aztán jó 
pár év múlva, amikor egy zenei szer-
kesztő megkeresett a rádióból és sze-
mélyesen találkoztunk, olyan kedvesen 
biztatott, hogy egyszer csak újra a 
szakmában találtam magamat. És ez 
már nem is fog megváltozni: ameddig 
bírom, biztos, hogy énekelni fogok. 

- S végül derüljön ki, sikerült-e a vá-
gyott Mercedes autó megvásárlása? 

- Sajnos nem. (nevet) Ford, Toyota igen, 
de Mercedes nem. Annyi pénzem nem 
gyűlt össze fél év alatt sosem, tarto-
gatni pedig nem mertem, készpénzt 
nem lehetett hazahozni, otthagyni 

pedig veszélyes lett volna, hátha nem térhetek vissza. De sze-
rencsére mindig visszamehettem, amikor akartam, s amikor már 
csak Magyarországra, Budakalászra vágytam, boldogan jöttem 
haza a családomhoz az élményekkel. Remélem, hogy ezekből a 
megélt dolgokból az énekemen keresztül tovább adhatok még 
minél több embernek. 

Hollósi-Györgyei Nóra

Már kislányként is mindig művészi pályára készült, énekelt, szerepelt. Idén ünnepli 
83. születésnapját, de ugyanolyan energikus, mint 1961-ben, amikor a Magyar Rádió 
képzésének végén hivatásos énekesnő vizsgát tett. Legutóbb az Idősek Adventi  
Ünnepségén adott elő nagy sikerű produkciót, de már készül a következőkre, februári 
naptárja tele van. Ismerjék meg most közelebbről.

KÖZTÜNK ÉLNEK: KALÁSZIAK MESÉLNEK

„AMEDDIG BÍROM, ÉNEKELNI FOGOK”

Ajtai Marika az Idősek karácsonyán
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Kapcsolódó történetek
- Hiszem, hogy az életemben, 
pályafutásomban sorsszerű 
találkozásokra és történésekre 
került sor, úgy gondolom, hogy 
nincsenek véletlenek. Nem 
sokkal azután, hogy belesze-
rettem az ásványokba és el-

kezd tem az ékszerkészítéssel foglalkozni, Ruder Éva barátnőm 
figyelmembe ajánlott egy, a Zsolnay-negyedben meghirdetett pá-
lyázatot a gingko biloba levél megjelenítésére. Másnap véletlenül 
akadtam rá egy gyönyörű, éppen a páfrányfenyő levelét megmin-
tázó ékszertartozékra. Három ékszerrel neveztem, hatalmas öröm 
és meglepetés volt a számomra, hogy a szervezők meghívtak kiál-
lítani a tárgyaimat. Úgy látom, hogy az emberekben egyre nagyobb 
az igény az egyediségre, szeretnek visszanyúlni a régmúlthoz.  
A tömegfogyasztás, az uniformizáció veszélyes tendenciák: 
visszaszorításukért együtt, de egyénenként is sokat tehetünk. 
Budakalászon nagyon fontos számomra, hogy egy erős, kisebb 
közösség része vagyok, vagyunk a családommal. Keresem, sze-
retem a helyi termékeket, embereket, boltokat, kapcsolatokat, szű-
kebb pátriámat és a természeti környezetet. 

Kreativitás és újrahasznosítás 
- Régen is, most is a harmóniát keresem az öltözködésben, az 
otthonom berendezésében. Mindig is érdekeltek az egyedi készí-
tésű ékszerek, vonzottak a textilek, fonalak, színek, sőt az antik 
tárgyak – különösen a porcelánok, a régi fajanszok. Gyűjtöttem 
a kisebb-nagyobb, akár sérült, de szép, antik tányérokat. Az ék-
szerek készítésekor új értelmet nyertek az addig „ok nélkül” tárolt 
mintás, törött, mégis gyönyörű porcelántárgyaim. 

Otthonunkban, férjem segítségével vágjuk ki, csiszoljuk a megfe-
lelő alakúra a sérült egészekből az ékszereknek szánt porcelánda-
rabkákat. Így, medálként használva a régi porcelán egy-egy 
darabját valóban egyedi ékszereket készthetek. Ekképp kezdtem 
akár a Zsolnay eozin mázas medálokat is fűzni, vagy például 19. 
századi tányérok ép részeit újrahasznosítani különleges ékszerek-
ként. Vallom, hogy az olyan tárgyak felhasználásával, amelyeknek 
történetük is van, újraalkothatunk valami értékeset, különlegeset, 
új formában művészi értéket képviselő tárgyat – legyen az ékszer, 
ruha, bútor, vagy bármilyen más használati tárgy, alkotás. 

A magyar kézművesség szakmai elismerése  
- A Magyar Kézművességért Alapítvány országos pályázati lehe-
tőségével három éve találkoztam, az akkori pályázat és év tema-

tikája Mátyás király volt. Érdekes, hogy akkortájt akadt kezembe 
egy régi, törött porcelánom, amely fekete hollót ábrázolt. Bár 
sokáig nem tudtam, hogyan is alkalmazom majd a sötét tónusú 
mintát, így megtalálta a helyét a nevezésként készített ékszerem 
részeként. Abban az évben egy másik pályamunkámon egyébként 
rakukerámiát használtam fel. 
A pályázatnak és a kiállításoknak köszönhetően nagyszerű közös-
ségbe csöppenhettem. Az alapítvánnyal olyannyira jó a kapcsolat 
és szoros az együttműködés, 
hogy immáron kuratóriumi 
tagként is közreműködhetek 
munkájukban. További fon-
tos elismerésként éltem meg, 
amikor az elmúlt advent al-
kalmával ismét meghívtak a 
Várkert Bazár kortárs iparmű-
vészeti vásárára. Emellett a 
Navona Szalon divatbemutatóin is több alkalommal szerepeltek 
már az ékszereim, utoljára decemberben, egy nagyobb szabású 
divatbemutatón a Jaguár Szalonban. Nagy megtiszteltetésként 
éltem meg, amikor Megla Rózsa divattervező modelljei az én 
ékszereimet viselték a kifutón. A legszebb számomra, hogy al-
kotásaimmal örömet okozhatok másoknak, közelebb hozhatom 
számunkra a természetet olyan anyagok használatával, mint a 
gyönyörű, színpompás ásványok, gyöngyök, vagy a szépen meg-
munkált kerámiák, porcelánok. 
Andreával és egyedi ékszereivel a városi nőnapi eseményen talál-
kozhatunk legközelebb. Március 8-án minden a lányokról a szól a 
Faluházban: megtekinthetjük Fejős Éva újságíró és Ráskó Eszter hu-
morista előadásait, de egész nap kézműves vásár, workshopok, és 
a nőiességhez kötődő programok várják a budakalászi hölgyeket. 

A nemrégiben országos díjazáson elismert ásványékszerek megálmodóját, Azary 
Andreát a természet inspirálja. Minden évszak újra és újra elhozza kedvenc színeit, 
a tavak, tengerek kékjei, zöldjei rendszeresen visszaköszönnek munkáin. Budakalá-
szon fontos számára a természet, az erdő-mező, a hegyek, a vizek közelsége, de úti 
élményei is megihletik. A csillogó ásványgyöngyök mellett porcelán- és kerámiadíszek 
is gazdagítják nőies színharmóniával kreált munkáit. Szerencsés találkozások, fon-
tos barátságok, Pécs és Zsolnay szeretete: így született az Azary Art. Cikkünkben az  
alkotó mesél az indulásról, motivációiról és arról, hol tart most.

ÁSVÁNYOKKAL, ÉKESEN, SZÉPEN

A Magyar Kézművességért Alapítvány „26. Betlehemi jászol” 
című országos pályázatán a szakmai zsűri Azary Andrea 
budakalászi ékszerművest a díjazottak közé választotta. A 
pályázat legutóbbi fordulóján az elegáns, sok látogatót vonzó 
kiállítást a Duna Palotában rendezték meg. A díjnyertes pálya-
munka közös alkotás Ruder Évával. A „Hajnalpír” kollekció 
egy Zsolnay eozin középpel készített nyakék, hozzáillő 
selyem sállal. Az eozin tulajdonképpen hajnalt jelent, innen a 
címadás. Szeretettel gratulálunk az alkotónak az országos 
pályázat díjazottjaként!

Vertse Zita
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MI ÚJSÁG A KUTYÁS 
MUNKACSOPORTBAN?

Február 13-ra lakossági fórumot hirdetett az Ön kor mány- 
    zat, a téma: a kutyatartás közterületre vonatkozó sza -
bályainak felülvizsgálata, megvitatása. A Faluházban 
18 órakor kezdődő fórumon lehetőséget biztosítunk az  
észrevételek, javaslatok begyűjtésére és jó példák bemu-
tatására. Budakalász vezetése arra tö rekszik, hogy az 
eddigi tiltáson alapuló szabályozás helyett a bizalmon 
és a helytelen viselkedés szankcionálásán keresztül va-
lósulhasson meg kutyások és nem kutyások békés egymás 
mellett élése. Ehhez elengedhetetlen a kutyás társadalom 
összefogása, amihez az Önkormányzat minden lehetséges 
támogatást meg fog adni. 

A lakossági fórum mellett ismeretterjesztő kampány is 
indul, és nő a köztéri szemetesek, köztük a zacskóval ellátott 
„kutyás” szemetesek száma. A cél a folyamatos és valódi 
párbeszéd elindítása és fenntartása mind a budakalászi 
lakosokkal, mind a városba látogatókkal. Az észrevételeket 
a kutya@budakalasz.hu e-mail címre, vagy a Polgármesteri 
Hivatal postacímére várják.

 Milyen tünetekkel járhat a macskaleukózis, és a FIVfertőzés 
macskában? 

- A tünetek nagyon változatosak lehetnek, mert mindkét vírus az 
immunrendszert betegíti meg. Gyakori a tünetmentes fertőzöttség, 
ami akár évekig is tarthat, annak ellenére, hogy a vírus már jelen 
van a szervezetben. Okozhatja az állat gyakori betegeskedését  
(pl. elhúzódó köhögés, hasmenés), de okozhat ínygyulladást, illetve 
a FeLV-vírus vérszegénységet és daganatképződést is kiválthat.

 Hogyan lehet megállapítani a fertőzést? 

- A fertőzéseket vérvizsgálattal lehet megállapítani, javasolt tehát 
minden macskánál elvégezni a szűrővizsgálatot már fiatal korban.

- Hogyan lehet kezelni ezeket a betegségeket? 

 Immunerősítő készítmények rendszeres szedésével az állat 
állapota sokat javulhat. Fertőzött, de tünetmentes macskáknak 
is javasolt rendszeresen immunerősítőt adni. Léteznek továbbá 
macskák számára interferont tartalmazó injekciók, amelyek 

vírus ellenes hatásúak, és segíthetnek a tünetek elmulasztásá-
ban, az állapot stabilizálásában. A FeLV- és FIV-fertőzés sajnos 
nem gyógyítható, ezért nagyon fontos a megelőzésük!

 Meg lehet előzni a fertőzést?

- Macskaleukózis ellen forgalomban van védőoltás, ezt kétszer kell 
megkapnia a cicának, majd évente ismételni szükséges. Minden 
kijáró cicát érdemes beoltani macskaleukózis ellen!  Kölyökálla-
tok is lehetnek fertőzöttek (annak ellenére, hogy egészségesnek 
tűnnek), mert már az anyjuktól elkaphatják a   betegséget. 

- A FIV-fertőzés ellen nincs védőoltás, de sokat tehetünk azzal, ha 
a macskákat ivartalanítjuk, mert a rendszeres párzás és vereke-
dés a leggyakoribb oka annak, hogy kedvencünk megfertőződik. 

dr. Kassay Viktória
Zöldövezet Állatorvosi Rendelő
2011 Budakalász, Budai u. 103.

Talán első olvasásra meglepően hangzik, de macskák is megbetegedhetnek AIDS-ben. A betegség nagyon hasonló, 
mint az emberi immunhiányos szindróma, de a FIV-fertőzés csak a macskákat érinti. Bár kevéssé ismert betegség, 
sajnos nagyon gyakori a helyi macskapopulációban. Hasonló problémákat okoz, mint a macskaleukózis, ami szin-
tén gyakorinak számít, és az emberi leukémiához hasonló betegséget jelent  A macskában  ezeket a betegségeket 
vírusok okozzák, és közvetlen érintkezéssel terjednek egyik állatról  a  másikra. Éppen ezért elsősorban a kijáró 
macskák veszélyeztettek.

FELELŐS ÁLLATTARTÁS
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SPORT

Az idei télen már 5. szezonját kezdte meg a budakalászi  
Közös ségi Műjégpálya, a Közösjég. Ahogy már korábban is 
beszámoltunk róla, a Közösjég a budakalászi cserkészek 
kezdeményezésére, rengeteg önkéntes munkájára támaszkodva, 
az Önkormányzat, cégek és magánszemélyek hozzájárulásával 
nyílhatott meg 2016 januárjában. Lenfonó HÉV-megállónál 
a Dunakanyar legnagyobb jégpályája várja a korcsolyázókat, 
amely idén sátorfedést is kapott. A kiváló jégminőségről egy 
remek jégkarbantartó gép és fiatalok összefogásán alapuló 
törődő személyzet gondoskodik. A Cserkészház termeiben 
öltöző, melegedő, büfé, valamint korcsolyakölcsönzési, sőt 
korcsolyaélezési lehetőség is rendelkezésre áll. A pályát 
délelőttönként iskolai osztályok használják, akik tanítási óra 
keretében jönnek sportolni. Számukra korcsolyaoktatás is 
igényelhető. Hétköznap délutánonként gyermekek részére 
a Budakalászi Vidrák hokicsapata tart edzést, amelyhez az 
alsósoknak még mindig nem késő csatlakozni! Esténként 
felnőtt amatőr hokicsapatok bérelhetik a pályát. Ezen felül 
számos további rendezvényt, jégkorong bajnokságokat is 
tartanak. A pályához kapcsolódó Cserkészház és kertje ideális 
helyszín születésnapok, családi találkozók és céges csapatépítő 
rendezvények szervezésére is. A részletes nyitvatartásért 
érdemes felkeresni a www.kozosjeg.hu honlapot, vagy hívni a 
06/20 5105130-as számot. Február 29-én, szombaton délután 

rendezik meg a dunakanyari amatőr felnőtt hokicsapatok részére 
hagyományteremtő céllal az első téli Vidra Kupát, amelyre még 
lehet jelentkezni a budakalaszividrak@gmail.com e-mail címen.

A jégpálya sokkal több egy 525 négyzetméteres csúszós fe lü-
letnél. Közösségi tér lett, ahol minden generáció találkozhat a 
jeges téli napokon is. A nem korcsolyázó kísérőket is családias 
meleg fogadja. 

A Magyar Jégkorong Szövetség által 2020. január 18-ra meg-
hirdetett országos Jégpályák éjszakájához a budakalászi pálya 
is csatlakozott. Jégdiszkóval, forralt borral, grillezett virslivel 
és más finomságokkal várta a látogatókat a Közösjég, ezzel is 
népszerűsítve a korcsolyázást.  Biztatjuk lakótársainkat: aki még  
nem járt itt, látogassa meg a korcsolyapályát, életkortól füg get-
lenül mindenkit vár a budakalászi Közösjég!

Köszöntjük a legifjabb és a 
szépkorú budakalásziakat!

Isten éltesse városunk legkisebb, új lakóit! 

Decemberben és januárban születtek:

Csala Bendegúz
Demeter Vanda Hanna
Gulyás Annabella
Höger Liza
Kovács Tamara
Lazanyi Róbert
Lazanyi Zale
Lugosi Zsófia Liza

Orosz Bence Zente
Palotás Petra
Papp Eliza
Papp Janka
Petrilla Panna
Puskás Dániel
Szabados Szofia

Szeretettel köszöntjük Budakalász szépkorú 
polgárait szüle tés napjuk alkalmából. 

Isten éltesse:

Kegyes Ivánnét, dr. Kulin Sándort, Szikra Bálintnét, 
és Zelei Jánosnét. 

ANYAKÖNYV

Dr. Kulin Sándor fényképével ellátott díszbélyeg 
Portréfotó: Orbán Gellért

Zelei Jánosnét 
otthonában köszöntöttük

Dr. Kulin Sándort, városunk 
egy kori polgármesterét Dr. 
Göbl Richárd és Forián-
Sza bó Gergely otthonában 
köszöntötték születésnapja 
alkalmából. Dr. Kulin Sán dor  
munkásságát néhány éve  
a „Budakalász Díszpol gára”  
kitüntető címmel is elis mer-
ték.

KÖZÖSSÉG A KÖZÖSJÉGEN
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EMLÉKEZETES ÜNNEPI PILLANATOK, SEGÍTŐ KEZEK

A Szent Erzsébet napi kenyérosztást követően, novemberben 
fejlesztő játékokat gyűjtöttünk, hogy a Karitász Mikulás Kom-
mandója idén is meglephesse a rászoruló gyerekeket. December 
5-én 4 „szánnal” és több gyermek kíséretében 56 gyereknek 
tudtunk örömet okozni, illetve egy helyi virágkötő hölgynek 
köszönhetően adventi koszorúval is meglephettünk több támo-
gatott családot.

December 13-án a Szentistvántelepi Általános Iskolával kö zö -
sen szervezett Öko Luca Napi kreatív hulladék újra hasz nosító 
műhelyekben karácsonyfadíszeket, ceruzatartót, ajándék do-
bo zokat, karácsonyi gyertyát készítettünk és Luca búzát ültet-
tünk a családokkal. Fontos célunk volt felhívni a figyelmet az 
újrahasznosítás és a hulladék csökkentésének kiemelkedő 
fontosságára, valamint az együtt töltött minőségi idő maradandó 
értékére! 

Decemberben mindkét templomunkban és a Szentistvántelepi 
Általános Iskolában összesen közel 500 pár színes zoknit és  
csokoládét gyűjtöttünk, amelyeket több száz karácsonyi jó kí-
vánságokkal teleírt gyönyörű rajzzal együtt a közeli pszichiátria 
betegeinek adtunk át karácsonyi ajándékként a gyerekekkel. A 
közös ünneplést a Szentistvántelepi Általános Iskola kórusa és a 
rengeteg finom házi sütemény tette még emlékezetesebbé.

Év végén 150 tartós élelmiszercsomagot kaptunk az önkor mány-
zattól, amelyet fabrikett adományokkal együtt kiosztottunk a 
nehéz helyzetben lévőknek.

Köszönjük önkénteseink egész éves szolgálatát és a sok önzetlen 
támogatást! 

Szent Ferenc Karitász Csoport 

EGYHÁZI HÍREK

A BUDAKALÁSZI EVANGÉLIUMI KÖZÖSSÉG HÍREI

Amikor Jézus Cézárea Filippi területére ért, megkérdezte ta nít-
ványait: „Kinek mondják az emberek az Emberfiát?” Ők így vála-
szoltak: „Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint 
mások pedig Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának.” Erre 
megkérdezte tőlük: „Hát ti kinek mondotok engem?” Simon Péter 
megszólalt, és így felelt: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.” 
Jézus így válaszolt neki: „Boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert nem 
test és vér fedte fel ezt előtted, hanem az én mennyei Atyám.” 

Máté 16:13-17.

A kérdés, hogy kicsoda Jézus Krisztus, pontosabban annak 
megértése, hogy ki is Ő valójában, új életet tud adni nekünk. 
Megtérésünk pillanatában felismerjük, hogy Ő a testté lett Isten, 
aki életét adta értünk, Ő Megváltó, Ő a Kiválasztott, és mi engedjük, 
hogy ezek a tények határozzanak meg minket a továbbiakban, 
új életünket. Azt merem állítani, hogy mai napunk minőségére, 
hasznára, teljességére is hasonló hatással van az, hogy kinek 
látjuk Jézust! Személyének megismerése nemcsak bevitt minket 
az új életbe, hanem az megtart, épít, irányt ad nekünk ma is.

Nézd, vizsgáld, gondolkozz rajta, éld meg, tapasztald meg, valld 
meg neki imában ma is, hogy kicsoda Jézus, és közelebb kerülsz 
ahhoz, amit Isten tervezett számodra! Nem azt mondom, hogy 
nem jöhet vihar, de ha így is lenne, tudod, hogy akire nézel, az 
még a tengernek is parancsol. 

Kiss Péter, lelkipásztor
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BERECZKY JUDIT ÉS BERECZKY ÖRS REFORMÁTUS LELKÉSZEK

Az alábbiakban Budakalász új református lelkészének 
bemutatkozó sorait közöljük. Tiszteletes urat és csa-
lád ját szeretettel köszöntjük városunkban. Kívánunk 
minden jót most kezdődő kalászi életükhöz!

Bereczky Örs vagyok, februártól a budakalászi reformátusok 
lelkésze. Néhány sorban szeretnék bemutatkozni az olvasóknak. 

Feleségem Bereczky Judit, szintén lelkész, aki – egyelőre min den-
képpen – társam lesz a munkában. Három gyermekünk van, akik 
6., 5., és 3. osztályos tanulók. 

Lelkészi pályánkon a tanulóévek után hét évet szolgáltunk kö zö-
sen elhagyatott baranyai aprófalvakban – maroknyi, idősekből álló 
gyülekezeteinkben legtöbbet a hűségről tanulhattunk. Az elmúlt hét 
évben Cegléden voltunk – e régi mezővárosban a gyü lekezeten túl a 
helyi református iskola fejlesztése volt a feladatunk. Az aprófalvak 
és a mezőváros után Budakalászon, egy agglomerációs városban 
az eddigiektől bizonyára eltérő módon kell végeznünk munkánkat. 
Budakalász mégsem idegen a számunkra: Judit szentendrei, tehát 
egy kicsit haza is érkeztünk, úgy érezzük. A fogadtatás nagyon 
kedves, biztató a számunkra. 

A református gondolkodás szerint a lelkész feladata, hogy va sár-
na  ponként és minden gyülekezeti alkalmon gondoskodjon arról, 
hogy jó igehirdetés hangozzon el – magyarul a szó, a beszéd 
segítségével legyen újra- és újra körbejárva mindaz, amit Isten és 
ember kapcsolatáról ezen a földön megismerhetünk. A lelkész 
fela data, hogy főállású szervezőként a gyülekezet közössége épül-
jön – ez azt jelenti, hogy legyen jó érzés e közösség tagjának lenni, 
a közösség tagjai tudjanak egymásra figyelve élni, tudjanak együtt 

örülni, együtt csapásokat is elviselni. A lelkész feladata, hogy a 
közös ség egyik vezetőjeként úgy irányítsa a reábízottakat, hogy a 
gyüle ke zet betölthesse Budakalászon a küldetését. 

A keresztyének nem csak azért vannak, mert jó Istenre figyelni, és 
jó közösségben lenni. Ezen túl az a küldetésünk, hogy Isten üzenete 
eljuthasson minden emberhez. Az üzenet az, hogy nem vagyunk 
magunkra hagyva szűkre szabott emberségünkben, hanem meg-
láthatjuk a teremtés eredeti értelmét, és a megváltás által az élettel 
megbékélve készülhetünk az Istennel való találkozásra. Addig pedig 
ezeket a mindenki által sejtett és tapasztalt dolgokat felfe dezhetjük, 
kimondhatjuk, megvallhatjuk: innen származik a „vallás” szó. A ke-
resztyén ember nem jobb, mint a többi, csak tudja és ki is tudja mon-
dani, meg is tudja vallani, hogy mi történik vele valójában az életében.

A keresztyén közösségnek dolga tehát az is, hogy jel legyen, 
amit bárki megláthat, hogy ne legyünk akadályai az Üzenetnek – 
lelkészként ezt szeretnénk szolgálni Budakalászon is.

30 éve, hogy megszületett a Budakalászi Szent István Ala-
pítvány, amelynek fő célja a szerényebb körülmények közt  
élő tehetséges diákok anyagi támogatása. Az ala pítvány  
az elmúlt 30 évben több mint 600 tehetséges diák tanul-
mányait segítette, téve mind ezt úgy, hogy közben neves 
előadóművészek fellépéseivel szórakoztatta az erre fogékony 
nagyérdemű közönséget.

Az alapítvány 30 éves fennállásának évfordulójára egy évti-
zedeket átívelő koncerttel készültünk. Fellépők voltak: Har csa  
Veronika, Gyémánt Bálint, Baranyai László, Szödényi-Nagy 
Enikő, Bogányi Gregely, Pregun Tamás és a Budakalászi Zene-
iskola növendékei.A teltházas koncert maradandó élmény  
volt mindenkinek, aki ott volt. Az előadás után a kávézóban  
zárt körű esemény kertében sor került egy kis megven dé-
gelésre, baráti beszélgetésre. 

Hálásan köszönjük az összes fellépőnek a zenei élményt vala-
mint köszönjük mindenkinek, aki támogatásával közre mű-
kö dött az esemény létrejöttében! Köszönet illeti a Kós Károly  
Művelődési Házat, Hermeszné Uracs Mónikát és Ma gyar  

Szilviát a Kalász Alapfokú Művészeti Iskola részéről, a Kalász 
Kft.-t, a Falukrém Kft.-t, a Dresszing Bt.-t, a Schieszl Vendéglőt, 
a Príma Pék Kft.-t, a Tamas K Photography-t, Glottlasz Zoltánt, 
valamint Hollósi Pétert. 

Az összegyűlt pénzt az alapítvány tavasszal fogja kiosztani a 
pályázó diákoknak. 

30 ÉVES A SZENT ISTVÁN ALAPÍTVÁNY
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KÉZILABDA HÍREK

FOCI HÍREK

A Budakalász Kézilabda Zrt.-nél az ősszel megkezdett tár sa-
dalmi felelősségvállalási programunkat hasonló lendülettel 
folytatjuk tavasszal is. Első hazai mérkőzésünkön fiatal lab-
da rúgókat látunk majd vendégül, akik az Ezüstcipő FociSuli 
hallássérült növendékei. Szeretnénk a budakalászi, illetve a  
környező önkormányzatokkal együttműködve közösségi hulla-
dékszedést és faültetés szervezni, hiszen környezetünk élhető 
fenntartása az egyik legfontosabb feladat, ami előttünk áll.  
Emellett még a véradás népszerűsítésével készülünk. Prog-
ramjainkkal szeretnénk felhívni a fiatalok és a szurkolóink 
figyelmét a felkarolandó szervezetekre, valamint az olyan nemes 
kezdeményezésekre is, mint amilyen például a Pink Month és a 
Magyar Rákellenes Liga munkája. 

Budakalász Kézilabda Zrt.

Tisztelt Olvasóink!

Remélem mindenkinek boldogan és békésen teltek az ünnepek. 
Az egyesületünk minden korosztálynak megtartotta az év záró  
buliját. Ilyenkor értékeljük az egész évi munkát. Remek hangu-
latban beszélgetünk a szülőkkel, a játékosokkal és persze nem 
marad el a szülő-gyerek foci sem. Öröm látni, hogy a gyerekek a 
szülők ellen milyen rangadót játszanak. Egy kis édesség, üdítő 
a játék után mindig jól esik. Közben persze nincs pihenés, hisz 
minden csapatunk részt vesz a terem fut-sal bajnokságon. 

Remek mérkőzéseket lát a közönség. A hírnevünkhöz méltó 
módon nyerjük a mérkőzéseket, a kicsik fantasztikus akarással 
fociznak, és minden rúgott gólnál boldogan ölelkeznek össze. 
Hasznos az ilyen bajnokság, mert a fiatalok itt megtanulnak 
cselezni és gyorsan dönteni, amit  később kamatoztatnak a 
nagy pályán. Szerencsésen feltöltöttük a társasági adó által 
rendelkezésre álló keretünket, így tavasszal megkezdhetjük a 
klubház és az öltözők fel újítását. A Magyar Labdarúgó Szövetség 
egy igazán szép emlékplakettet adott át, mellyel elismerte a 
Bozsik Tornán végzett kiemelkedő munkánkat. Nagy tervünk, 
hogy a Budakalászi Munkás Sportegyesület a jövőben alközponti 
státuszba kerüljön. Természetesen ez nagy dicsőség, hiszen az 
egyesületünk maga sabb besorolásba kerül. Célunk továbbra is 
gyermekeink sportolási lehetőségének biztosítása, és hogy minél 
több kalászi srácot lássunk sportolni. Reméljük, a lehetőségekhez 
képest az Önkormányzat is támogatja egyesületünket, nagy 
szükségünk van a segítségükre. Készülünk a tavaszi rajtra, a  
százéves évfordulóra, valamint a fel nőtt csa patbajnokság 
megnyerésére. Fogjunk össze szurkolók, szülők, barátok, hogy  
méltó legyen az ünnepünk és elmond hassuk a jövő nemze dé-
knek: „Ez jó mu lat ság, férfi munka volt!”

Szeretni kell, amit csinálunk, szeretni kell a gyerekeket és vigyázni 
rájuk, hogy jó emberek legyenek.

Sárosi Tibor
B.M.S.E. elnök

SPORT

A kalászi kézisek az ősz folyamán a pomázi állatmenhelynek 
is gyűjtöttek. A képen (balról jobbra) Nemes Richárd, Sinkovics  
Benjámin és Koller Tamás szerepelnek

Felelős kiadó: dr. Deák Ferenc
Főszerkesztő: Péterffy Gábor
Munkatársak: Hollósi-Györgyei Nóra, Vertse Zita
Korrektúra: Horogszegi-Horváth Erika
Fotók: Szabó Zoltán, Hollósi-Györgyei Nóra, Vertse Zita
Tördelés: Ali Vali
Nyomtatás: Bullseye Kft.

BUDAKALÁSZI

HÍRMONDÓ
Budakalász polgárainak lapja • Stadtblatt für Kalasch • Лист грађана у Калазу
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HULLADÉKNAPTÁR
MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS JÚLIUS

1 V Sze P H kommunális Sze

2 H kommunális Cs Szo K Cs
3 K P V Sze P
4 Sze Szo H kommunális Cs Szo
5 Cs V K zöld P V
6 P H kommunális Sze Szo H kommunális
7 Szo K zöld Cs V K zöld
8 V Sze P H kommunális Sze
9 H kommunális Cs Szo K zöld Cs
10 K P V Sze P
11 Sze szo kommunális H kommunális Cs Szo
12 Cs V Húsvét K P V
13 P H Húsvét Sze Szo H kommunális
14 Szo K Cs V K 
15 V Sze P H kommunális Sze
16 H kommunális Cs Szo K Cs
17 K P V Sze P
18 Sze Szo H kommunális Cs Szo
19 Cs V K zöld P V
20 P H kommunális Sze Szo H kommunális
21 Szo K zöld Cs V K zöld
22 V Sze P H kommunális Sze
23 H kommunális Cs Szo K zöld Cs
24 K P V Sze P
25 Sze Szo H kommunális Cs Szo
26 Cs V K szelektív P V
27 P H kommunális Sze Szo H kommunális
28 Szo K szelektív Cs V K szelektív
29 V Sze P H kommunális Sze
30 H kommunális Cs Szo K szelektív Cs
31 K szelektív V P

AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER

1 Szo K Cs V K   

2 V Sze P H kommunális Sze
3 H kommunális Cs Szo K zöld Cs
4 K zöld P V Sze P
5 Sze Szo H kommunális Cs Szo
6 Cs V K zöld P V
7 P H kommunális Sze Szo H kommunális
8 Szo K zöld Cs V K   
9 V Sze P H kommunális Sze
10 H kommunális Cs Szo K Cs
11 K P V Sze P
12 Sze Szo H kommunális Cs Szo
13 Cs V K P V
14 P H kommunális Sze Szo H kommunális
15 Szo K Cs V K
16 V Sze P H kommunális Sze
17 H kommunális Cs Szo K zöld Cs
18 K zöld P V Sze P
19 Sze Szo H kommunális Cs Szo
20 Cs V K zöld P V
21 P H kommunális Sze Szo H kommunális
22 Szo K zöld Cs V K  
23 V Sze P H kommunális Sze
24 H kommunális Cs Szo K szelektív Cs
25 K szelektív P V Sze P
26 Sze Szo H kommunális Cs Szo
27 Cs V K szelektív P V
28 P H kommunális Sze Szo H kommunális
29 Szo K szelektív K szelektív V K szelektív
30 V Sze P H kommunális Sze
31 H kommunális Szo Cs

házhozmenő szelektív: műa / papír zöldhulladék gyűjtési napok kommunális gyűjtési napok Áthelyezett gyűjtési napok!

Hulladékszolgáltatási ügyek, házhoz menő lomtalanítás: 
Zöld Bicske | info@zoldbicske.hu | 06 22/350111

FONTOS! A háztartási hulladékszállítás március 1jétől egységesen, hétfői napokon történik!


