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A TARTALOMBÓL
A testület elfogadta a
2020-as költségvetést –
interjú Forián-Szabó Gergely
alpolgármesterrel

Nem nyert a 2016-os pályázat, de a lebontott
Vasút sori óvodára szükség van
Várostakarítás idén tavasszal kétszer is
– szépítsünk, építsük közösségeinket

Lakossági fórum és
közösségi egyeztetés –
kutyás élet Budakalászon
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TISZTELT BUDAKALÁSZIAK!

BŐVÜLT A HIVATALI ÜGYFÉLFOGADÁSI NAPOK SZÁMA
Ahogyan azt már megszokhatták, a Hírmondóban hónaprólhónapra beszámolok Önöknek a legutóbbi lapszám óta eltelt
legfontosabb eseményekről, a hivatal munkájáról.
Az épülő iskolára adott 3,5 milliárd forintos támogatói szerződésében foglaltak szerint beszámoltunk a kormány, illetve az EMMI
illetékes vezetőinek az építkezés elhúzódásáról, a jelentős határidőmódosításról, valamint arról, hogy a Swietelskyvel egy éve kötött
kivitelezői megállapodás nem tartalmazza az iskolai oktatáshoz
nélkülözhetetlen eszközöket (padok, székek, számítógépek és
más informatikai eszközök, a tornaterem és a szertárak berendezései stb.). A minisztérium ezt értetlenül vette tudomásul.
Néhány napra rá a Váci Tankerület igazgatójával és szakmai vezetőivel is megbeszéléseket folytattunk, és egyetértettünk abban,
hogy az iskola berendezéseinek beszerzéséről időben kell gondoskodni. Ennek költségeit legalább 100 millió forintra becsülték a
szakemberek, ezért kértük, hogy ezt a forrásigényt időben tervezze
be a Tankerület a 2021-es költségvetésébe.
A jelentős csúszással épülő iskola költségvetéséből sajnos nem
csak az oktatási eszközök, berendezések hiányoznak. Az új intéz
mény megfelelő megközelíthetőségéhez szükséges út- és hídépítés
tetemes, legalább 800 millióra becsült költségei sincsenek benne a
3,5 milliárdos keretben. Most látszik igazán, hogy mennyire átgondolatlan volt a helyszínválasztás, mert Budakalász önmagában ezt
nem lesz képes megoldani. Az útépítésre folyamatosan keressük
a forrásokat.
Még január közepén tárgyaltunk a Magyar Közút Zrt. vezetőivel a
kezelésükben lévő Budakalászi utak felújításáról. A magasszintű
egyeztetést februárban a szakmai vezetőkkel, Magyari László Pest
megyei igazgatóval és munkatársaival folytattuk a Damjanich utcai,
illetve a Nyitnikék Óvoda közelében lévő és a Pomázi úti gyalogátkelőhely átépítéséről, valamint az Árok utca közelében egy új gyalogos átjáró létesítésének lehetőségéről, a közlekedésbiztonságot
szolgáló táblák és útburkolati jelek elhelyezéséről. A Budai út Kálvária és Kőbányi utak közötti szakaszának nagyfelületű felújítása
szintén szerepel az idei tervekben.
Városunk vízellátásának 6,5 kilométeres belterületi hálózatán az
elmúlt évtizedben elmaradt rekonstrukciók miatt egyre gyakoribbak a meghibásodások. Ez indokolta, hogy a DMRV főmérnökével,
Farkas Zsuzsával és Balogh Zsolt műszaki vezérigazgató-helyettessel beszéljük át a településen egyre gyakrabban bosszúságot
okozó csőtörések hálózati okait és a lehetséges megoldásokat.
A DMRV szakmai vezetői jelezték, hogy – mivel jelentős gyors állami segítségre nincs kilátás – uniós forrásokra pályáznak, hogy a
régióban az elöregedett hálózatot felújíthassák. Jelezték, a város
ivóvíz- és szennyvízcsatorna-hálózata a kapacitása határaihoz ért,
így jelentős fejlesztés nélkül nincs mód a szolgáltatásszám növelésére. Kértük a vízszolgáltatót, hogy a Magyar Közút által tervezett
budakalászi útrekonstrukciókat hangolják össze a saját felújítási
programjukkal, és ahol lehet, ott az útfelújításokhoz igazítsák a
saját beruházásaikat, hogy a város működését csak a legszükségesebb mértékben gátolják a munkálatok. A cél érdekében az önkormányzat vállalta magára a két cég közötti koordinációt.
Tárgyaltunk a pomázi orvosi ügyelet új rendszeréről is az érintett önkormányzatok vezetőivel, képviselőivel, és megtartottuk az

első Közoktatási Kerekasztalbeszélgetést, amelynek keretében találkoztunk a kalászi
iskolák vezetőivel. Bár a közoktatás állami feladat, az önkormányzat fontosnak tartja,
hogy az iskolákkal és az odajáró gyerekekkel kiemelten
törődjön. A Kalász Suli és a
Szentistvántelepi Iskola ügyeinek megvitatása után szó volt a 20202021-es tanévre érvényes körzethatárokról, és részletesen kitértünk
az épülő Patakpart Általános Iskola leendő pedagógiai programjára,
amelyről az építkezés gondjai miatt eddig sajnos kevés szó esett.
Február 7-től bővült a hivatali ügyfélfogadási napok száma. Az új
Szervezeti és Működési Szabályzat alapján az eddigi hétfői és szerdai ügyfélfogadási napok mellett péntekenként 8 és 11 óra között
is van már lehetőség a hivatali ügyintézésre.
Február közepén Szentendrén a Helyi Védelmi Bizottság ülésén a
rendőrségi, katasztrófavédelmi beszámolók után a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság értékelőjét is meghallgattuk. Az éppen
aktuális árvízhelyzetet is figyelembe véve kértük a bizottság vezetőit, hogy a kilencvenes évek eleje óta elmaradt Duna-meder-kotrás
folytatását kezdeményezzék a felsőbb fórumokon. A Szentendrei
Duna-ág eliszaposodása nyugtalanító, kisebb a Duna-meder kapacitása, ami egy jelentősebb áradásnál az árterület nagyobb arányú
elöntését jelenti majd. Ugyancsak jeleztük a tervezett, de még nem
végrehajtott gátmagasság-emelést az érintett kalászi védelmi szakaszon.
Szentendre polgármesterével és főépítészével is tárgyaltunk,
mert Budakalász és Szentendre érdekei számos területen találkoznak. Például a bányató északi oldala Szentendrével határos,
ezért közösen készülünk a Lupa-tó körüli rekreációs területek
egységes, összehangolt városképi megjelenését szolgáló szabályozásra. Fontosnak tartjuk, hogy az igatlanfejlesztések kizárólag
a közösen meghatározott elvek mentén történhessenek. Az elmúlt
évek gyakorlatától eltérően az a célunk, hogy a településképi változások, az építési engedélyhez kötött és nem kötött tevékenységek
egyaránt egy átgondolt koncepció mentén történjenek, a bányató
körül kialakult, illetve kialakuló épített környezet pedig ehhez igazodjon. Megállapodtunk arról is, hogy közösen fogunk a Budapesti
Fejlesztési Központtal tárgyalni a települések fejlesztési terveit egységesen támogató közlekedési koncepcióról, a kötöttpályás közlekedés napirenden lévő korszerűsítéséről.
Budakalász még 2016-ban pályázatot nyújtott be az azóta bezárt és elbontott Vasút sori óvoda helyén egy új óvodaépület felépítésére. A Pénzügyminisztériumtól kapott tájékoztatás alapján a
pályázatot költséghatékonysági okokra hivatkozva elutasították,
azaz más pályázókhoz képest drágának találták a budakalászi
terveket. Keressük az óvodai férőhelyek bővítésének hosszú távú
lehetőségeit, de addig is a szeptemberben kezdődő nevelési időszakban önkormányzati finanszírozással a Csupa Csoda Magán
óvodában 2 új csoportot indítunk, hogy a budakalászi óvodai
csoportok zsúfoltsága csökkenjen.
dr. Göbl Richárd,
polgármester
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TESTÜLETI ÜLÉS

A képviselő-testület elfogadta a 2020-as költségvetést és más kérdésekről is döntött
A február 27-i rendes testületi ülésen elfogadták Budakalász
2020-as évi költségvetését. Az előterjesztést előzetesen mindhárom bizottság megtárgyalta, a Társadalmi Szolidaritás és
Humán ügyek Bizottsága módosító indítványt is tett 5 500 ezer
forint átcsoportosítására a beruházási céltartalékból az orvosi
ügyelet támogatására. A költségvetési javaslat a működési
egyenleget jelentős mértékben javította, így a csökkenő állami
finanszírozás ellenére megfelelő források állnak rendelkezésre
a beruházásokra és felújításokra. A testület más kérdésekről is
döntött.
A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását a munkaterv módosítása tette szükségessé. Munkaszervezési okok
miatt a testületi ülések napja csütörtöki napról szerdára került
áthelyezésre, illetve a képviselő-testület rendeletbe foglalta az
évenkénti két közmeghallgatás megtartását. Budakalász Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi munkatervéről szóló 210/2019.(XII.13.) KT. számú határozatának megfelelően az ülések időpontja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2020. március 25. (szerda)
2020. április 22. (szerda) közmeghallgatás
2020. április 29. (szerda)
2020. május 27. (szerda)
2020. június 24. (szerda)
2020. szeptember 30. (szerda)
2020. október 14. (szerda) közmeghallgatás
2020. október 28. (szerda)
2020. november 25. (szerda)
2020. december 16. (szerda)

A Szervezeti és Működési Szabályzattal rendeletileg változtak
a vezetői besorolások is. A jövőben a juttatásoknál a cafetéria
és a bankszámla-költségtérítés is megjelenik, de a testület a
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatára elfogadta, hogy a
társadalmi megbízatású polgármesterre és alpolgármesterekre
a rendelet hatálya nem terjed ki.
A Budakalászi Telepi Óvoda vezetőjének megbízása 2020.
július 31-én jár le, ezért a magasabb vezető beosztás ellátására
nyilvános pályázat kerül kiírásra.
A törvényi változás alapján megszűnt a jegyzői hatáskör az
óvodai felmentések ügyében, a feladatot a járási hivatalok vették át. Az óvodai körzetek iskolákéval való összehangoltabbá
tételét az intézményvezetők javasolták.
Változik a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai általános felvétel időpontja. A képviselő-testület rendelete szerint ezt
minden év március 31. napjáig határozzák meg az óvodavezetők előzetes írásbeli javaslata alapján. Az önkormányzati fenntartású óvodákban az óvodai általános felvételi időpontja idén
2020. április 27–28.
A képviselők a decemberi ülésen tárgyalták a Kalászi Idősek
Klubja alapító okiratának módosítását. A Magyar Államkincstár
néhány formai javításra tett javaslatot. Az előterjesztést a Társadalmi Szolidaritás és Humán ügyek Bizottsága megtárgyalta és
elfogadásra javasolta.
Az önkormányzatok kötelező feladata a hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezése és fenntartása. Budakalász város
Zöld Bicske Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződése 2020. június 30-án lejár, ezért a hulladéktörvény alapján
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni a közszolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében. A képviselő-testület felhatalmazta a
polgármestert a közbeszerzési eljárás megindítására, a nyertes
ajánlattevőről a képviselő-testület fog dönteni.
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A BIZOTTSÁGOK MUNKÁJÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA

Röviden a szakbizottságokban zajló munkáról, a közeli feladatokról
Ötéves gazdasági program készül
Az elmúlt időszak súlyponti feladata a költségvetés elké
szítése volt. A takarékos működés mellett a bevételeinket is
igyekszünk növelni a nélkül, hogy további terhet raknánk a
lakosságra. Ennek eredményeképp a működési egyenlegben
komoly többletet tudunk képezni, ami fejlesztésekre fordítható.
Az ingatlanértékesítés volumenét a korábbi szint harmadára
fogtuk vissza, az értékesítések olyan ingatlanvásárlások
forrását teremtik meg, amelyre a város fejlesztése érdekében
szükség van, ingatlanfelélést nem folytatunk.
Március 12-i első budakalászi vállalkozói fórum megren
dezésének nem titkolt célja a hagyományteremtés, hogy a
helyi vállalkozók egymás közötti, illetve a vállalkozók és az
önkormányzat közötti kapcsolatokat erősítsük, aminek –

Módosul a Helyi Építési Szabályzat
A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előtt
álló következő nagyobb feladat a Helyi Építési Szabályzat
(HÉSZ) módosításának előkészítése. A módosítással kapcso
latos elképzelések, igények gyűjtése és megfogalmazása már
körülbelül egy éve folyik.
Szakértőink tudására alapozva és a lakosság megkérdezésé
vel alakítottuk ki a 2011 Egyesület településfejlesztési program
ját. Ezúttal mint Budakalász városának megválasztott vezetői

Bővülő szociális támogatások
Budakalász város 2020. évi költségvetése rendkívül fegyel
mezett tervezés során jött létre. A Társadalmi és Humán
Ügyek Bizottsága is javasolta elfogadásra a képviselő-testület
számára a javaslatot. A bizottság által lefedett intézmények
mind megkapták a működésükhöz szükséges költségvetési
hozzájárulást.
Továbbra is támogatjuk az anya- és csecsemővédelmet,
a kisgyermekek nevelését ellátó intézményeinket, az idős
gon
dozást, a kulturális tevé
kenység
ben élen járó intéz
mé
nyeinket. Fokozott hangsúlyt kapott az ellátások körében az
egyéni élethelyzetek méltányosságon alapuló megítélése és
támogatása. Ide tartozik a gyógyszertámogatás, a rendkívüli

reményeink szerint – városunk lakossága lesz a legnagyobb
haszonélvezője. A fejlődő budakalászi vállalkozások több
helyi munkalehetőséget, kevesebb ingázást és ezzel járó for
galmat, magasabb helyi adóbevételeket is jelentenek.
Készül a település ötéves gazdasági programja, ami jog
szabályi kötelezettség is. E téren – elődeinkhez hasonlóan
– mi sem vagyunk könnyű helyzetben, mivel ötletszerűen
merül
nek fel változtatási javaslatok az önkormányzatokat
közvetlenül érintő jogszabályi környezetben. Ezzel együtt
törekszünk egy használható gazdasági programot készíteni,
ami kiszámíthatóvá teszi a következő évek gazdasági vonat
kozású intézkedéseit.
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Kóder György, elnök

szólítjuk meg a településünk lakosságát, hogy fogalmazzák
meg javaslataikat. A HÉSZ módosítás lakossági együttmű
ködési részének első körében írásban várjuk a javaslatokat,
a jelenlegi szabályozással kapcsolatban felmerült problé
mákat stb., melyeket 2020. április 19-ig várunk a
heszmodositas@budakalasz.hu email címre.
Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság
Dr. Váli István, elnök

család- és gyermekvédelmi támogatások, a lakásfenntartási
támogatás, sérült gyermekek támogatása és a temetési támo
gatás.
Továbbra is támogatjuk a Pomáz Környéki Orvosi Ügyeleti
Bt.-t, így a budakalászi felnőtt és gyerek háziorvosi rendelési
időkön túl a Pomázon működő orvosi ügyelet várja a betegeket.
A korábbi évekkel ellentétben a 2020. évben elsősorban
pályázati úton kívánjuk támogatni a civil szerveződéseket, az
egyházakat és a sportegyesületeket, a pályázati kiírások
hamarosan a város weboldalán és hivatalos közösségi olda
lán is megtalálhatóak lesznek.
Társadalmi Szolidaritás és
Humán Ügyek Bizottsága
Balogh Csaba, elnök
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INTERJÚ

KÖZÉPPONTBAN A 2020-AS KÖLTSÉGVETÉS
A képviselő-testület február 27-i ülésén elfogadták az idei év költségvetését.
Forián-Szabó Gergely alpolgármesterrel a költségvetés összeállításának folya
matáról és a főbb tételekről beszélgettünk.
- Mik voltak az alapelvek a költségvetést érintő munka kezdetekor?
Tisztában voltunk vele, hogy idén az állami finanszírozás arányaiban csökkenni fog, illetve hogy a korábbi évekhez képest az
ingatlanértékesítésből is lényegesen kisebb bevétellel tudunk
majd számolni. Ebben a helyzetben sikerült készítenünk egy
olyan költségvetést, ami a szükséges fejlesztési célokra is tartalmaz forrásokat. Ezt úgy tudtuk elérni, hogy a költségvetés működési többletét a bevételek és a kiadások alapos átgondolása
révén jelentősen megnöveltük. A tavalyi évre eredetileg tervezett
103 millió forintos működési egyenleget – ami a legutóbbi módosítás során 21 millió forintra olvadt – a javaslatunkban 252
millió forintra növeltük. A takarékosabb gazdálkodás célja, hogy
több pénz jusson beruházásokra, fejlesztésekre.
A következő években a fejlesztések forrásainak előteremtésekor
nagy hangsúlyt fektetünk a pályázatokra, emiatt március 1-jétől
egy nagy szakmai tapasztalattal rendelkező kolléga érkezik a
Hivatal kötelékébe. A pályázatoktól remélt forrásokon túl a már
említett működési többlet, illetve az ingatlaneladásból betervezett, de a korábbi években megszokottnál jóval alacsonyabb bevétel teremti meg a fejlesztések pénzügyi alapját.
- Milyen ingatlanokról van szó?
Az idei nettó 126 millió forintos értékesítési terv 3 lakás, 3 telek
(705, 705 és 300 nm2 területűek) és egy zártkerti ingatlan eladásával számol. Az áfa keresztülfolyik a költségvetésen, tehát
a nettó érték az, amivel bevételként számolhatunk. Az értékesítések kapcsán nagyon fontos szempont volt, hogy ne adjunk
teret újabb sűrű, lakópark-szerű beépítéseknek. Az értékesíteni
tervezett három lakásból kettőben jelenleg is laknak, ők még
tavaly jelezték a vételi szándékot, és mivel nem volt ok az előzetes megállapodás felbontására, az idei költségvetésbe is bekerült ezen ingatlanok eladása. A két Sekrestyés utcai telek szintén
a tavalyi költségvetési tervből került át az ideibe. A zártkerti
ingatlannal a szomszéd ingatlan tulajdonosa szeretné bővíteni
kertjét. Ezek mind belterületi, körbeépített területek, a beépítési
szabályok szerint összesen legfeljebb három családi ház kialakítása lehetséges rajtuk. Fontos hangsúlyozni, hogy az ingatlanértékesítésből befolyó bevételekből a város vagyonát szeretnénk
gyarapítani: a költségvetésben többek között stratégiai helyen
lévő ingatlanok megvásárlása, illetve önkormányzati ingatlanok
felújítása és bővítése is szerepel.

zösségi véleményezésre is
szeretnénk bocsátani.
A gyalogos és kerékpáros
közlekedés előnybe hozása
érdekében több éves fejlesztési tervet indítunk, emellett az átmenő autós forgalom csökkentése is prioritás. Az idei évben a
fontosabb koncepciótervek kidolgozásán túl a gyalogátkelők,
sebességkorlátozó eszközök, járdák létesítése és a meglévők
javítása terén is szeretnénk előrelépni. Nekilátunk például a Faluház előtti járda felújításának, a Felsővár utcában pedig a jelenlegi életveszélyes viszonyok helyett biztonságos járdát építünk
a gyalogosoknak. A Budai út felújítása is folytatódik, következő
lépésben a Petőfi tér és környékének rendezése kerül sorra.
Az óvodaépítés terén is régi adósságot próbálunk törleszteni.
Első lépésként a Csupa Csoda Ház (Csodabogár Óvoda) önkormányzati tulajdonban lévő épületét bővítjük. A két plusz óvodai
csoport reményeink szerint már idén szeptembertől enyhíteni
fog a budakalászi óvodák zsúfoltságán. Következő lépésben a
2017-ben bezárt Vasút sori óvoda helyett szeretnénk felépíteni
egy új óvodát. A költségvetési javaslat elkészülte után derült ki,
hogy a 2016-ban beadott pályázatot az állam költséghatékonysági szempontból nem tartotta támogatásra érdemesnek. A költ
ségvetésben tavaly elkülönített összeg önmagában sajnos közel
sem elegendő egy új óvoda felépítésére, ezért új finanszírozási
lehetőségeket vizsgálunk. Óvodaépítés ügyben van „B” és „C”
tervünk is, ezekről be fogunk számolni.
- Milyen kiadásokon tudtak spórolni?

- Milyen beruházások várhatóak idén?

A korábbi kiadásokat megvizsgálva számos esetben úgy találtuk, hogy jobb helye is lenne a közpénznek. A kommunikációs
költségekből például jelentős összegeket tudunk megtakarítani.
A helyi televízió szolgáltatás kapcsán a tavalyi 18 millió forintos
költséget 6 millió forintra csökkentettük, emellett a nyomtatott
kiadványokra is kevesebbet költünk. A költségcsökkentés ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a tájékoztatás színvonalát lejjebb
adnánk, ellenkezőleg: propagandakiadványok helyett érdemi információkkal szeretnénk szolgálni a lakótársainknak. A megújult
Hírmondón túl a város hivatalos online tájékoztató felületén, a
budakalasz.hu oldalon is folyamatosan beszámolunk az aktualitásokról, emellett a város Facebook-oldalán is mindig friss
információkkal és pezsgő vitákkal találkozhatnak a város ügyei
iránt érdeklődők.

A fejlesztési terveinket komoly előkészítő munka előzte meg,
mely során meghatároztuk azokat a prioritásokat, amelyeket
szeretnénk az első költségvetési évünkben elindítani. Lesznek
olyan beruházások, melyek több évet vesznek majd igénybe,
de ezeknek a projekteknek a szakmai megalapozásához,
tervezéséhez is igyekeztünk forrásokat elkülöníteni az idei évre.
Gondolok itt például a kerékpáros koncepcióra, vagy a zöldítéssel kapcsolatos tervekre, melyeket szakmai előkészítés után kö-

Igyekeztünk úgy tervezni, hogy a takarékoskodás az önkormányzati intézményekre és különösen azok dolgozóira ne terjedjen ki.

A takarékoskodást a városvezetés magára nézve is fontosnak
tartotta: a vezetők juttatásaira szánt összeget a tavalyi érték
harmadára csökkentettük. A társadalmi megbízatásban dolgozó
polgármester és az alpolgármesterek kevesebb fizetést kapnak,
megszűnik a korábbi években fizetett 6 havi jutalom és a városvezetők cafeteria kerete, a polgármesternek nem jár szolgálati autó.
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A bölcsődék, az óvodák, a Faluház, vagy az Idősek Klubja esetében egyaránt igaz, hogy az állami finanszírozás méltatlanul alacsony fizetésekre ad fedezetet. Keressük a lehetőségeket, hogy
az intézmények dolgozóinak munkáját jobban el tudjuk ismerni.
Beruházások táblázatosan:

Utak, járdák
• Felsővár utca járda tervezése és kivitelezése
• Felsővár utca vízelvezetés és út tervezése
• Felsővár utca területszerzés
• Gyöngyvirág utca szilárd burkolattal való ellátása
• Budai út II. ütem felújítás: terveztetés és engedélyeztetés
• Szentistvántelepi HÉV-megálló Pomázi út felől kerékpáros
babakocsis rámpa a lépcső mellé
• Pomázi út járda felújítás I. ütem
• Hegyalja út járda alsó szakasz
• Járda a Faluháztól a Szegfű utcáig
• Budai út 31. bejárat felújítás
• Petőfi tér 3. tető maradék rész cseréje
• Zrínyi utca-Ország út csatorna felújítás
• Kántor utca járda
• Kálvária utca járda befejezése a Gyümölcs utcáig
• Berdó lépcső: kisajátítás
• Fácán köz felújítástervezés

Gyalogos átkelőhelyek fejlesztése
• Árok utcai új zebra
• Telepi Suli biztonságos megközelítése
• Burkolatjelfestés a járda nélküli utcákban: Scholtz utca,
Gerinc utca, Hargita utca
• Gyalogos átkelők a Tanító utcán
• Burkolatjelfestés: Budai út, Ady Endre utca, Sport utca,
Vasút sor sarkán
• Nyomógombos lámpa a Szalonka utcában
• Pomázi úti zebra terveztetése, kivitelezése

Intézményi felújítások
Nyitnikék Óvoda
• Gyermekmosdó helyiségekben válaszfalak, Szalonka utcai ját
szótér felújítása, Konténer árambekötése, Klímaberendezések
Telepi Óvoda
• Belső nyílászárók cseréje, Árnyékolók beszerzése, Kiscso
portos kerítés felújítása
Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár
• Könyvtár parkolójának térkövezése, Faszerkezet lángmen
tesítése, Raktártető csere, Könyvtári állománygyarapítás,
Játszótér felújítása
Csupa Csoda Ház Csodabogár Óvoda és bölcsőde
• Bővítés – 2 önkormányzati finanszírozású óvodai csoport
Telepi Suli
• Kerékpártároló bővítése
Kalász Suli
• Sportpálya TAO-önrész, Parkolórendezés
Patakpart Iskola
• Közforgalmú parkoló
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- Fontos változások lesznek a szociális kiadások terén is.
Az elmúlt években a szociális támogatások terén a város a kötelezően nyújtandó minimumra szorítkozott. A szigorú küszöbértékek
miatt a valóban rászorulók közül is csak kevesen tudtak igénybe
venni önkormányzati segítséget. Idén új elemként egy 6 millió forintos keretösszeget tettünk bele a költségvetésbe méltányossági támogatások címen. Ez egy több célra felhasználható rugalmas keret,
amiből elsősorban a rászoruló gyermekes családokat és az időseket tudjuk segíteni. A szempontrendszert, ami alapján a rászorulók a
támogatásból részesülhetnek, a Társadalmi Szolidaritás és Humán
Ügyek Bizottsága fogja kidolgozni. Ezzel összhangban a szociális
rendeletet is hozzá fogjuk igazítani az elfogadott új költségvetéshez.
- A rászorulók kapcsán adódik a kérdés, mit lehet tudni a szociális központról, amelynek kialakítására a költségvetésben mintegy 5 millió forint van előirányozva?
A különböző szociális szervezetek – Családsegítő, Karitász,
Vöröskereszt – munkáit összehangolva szeretnénk biztosítani egy
tisztálkodási, ruhamosási helyet a budakalászi rászorulóknak. A
családsegítő már jelenleg is ruhabörzével, szakmai tanácsadással
és más akciókkal segíti a nehéz helyzetben lévő lakótársainkat.
Márciustól élelmiszert fognak gyűjteni, a cél egy élelmiszerraktár létrehozása, melynek révén az eddigi eseti segítség helyett,
folyamatosan tudnának ételt, italt kapni azon családok, melyek
erre valóban rászorulnak. A szociális központ tehát egy már meglévő szociális hálót egészítene ki. Ennek a kialakítása az idei év
feladata lesz. Jelenleg az információgyűjtés és az esetleges helyszínek felmérése zajlik. Ahogy azt a februári lapszámban Balogh
Csaba, a Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottságának
elnöke a témában hangsúlyozta, a központ kialakítása a lakosság
folyamatos és előzetes tájékoztatásával fog történni.
- Új tétel a költségvetésben a sportcélú, illetve a civil, kulturális,
nemzetiségi, oktatási és egyházi keret is. Mit jelent ez pontosan?
A sportcélú, civil, kulturális és egyházi támogatási igények terén
is szükségesnek láttuk az átláthatóbb elbírálást. Ezért mostantól
a korábbi városvezetői javaslatok helyett pályázati formában dől
majd el ezeknek a támogatásoknak az elosztása. Az idei évben a
Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága fog dönteni
az összesen 30 millió forintos keretösszeg elosztásáról.
- Az egészség a legnagyobb kincs. Milyen tételek szerepelnek
ezzel kapcsolatban a költségvetésben?
Büszkék vagyunk arra, hogy Budakalászon az alapellátás
színvonala kiemelkedő, amit a szakma is elismer. A helyben
elvégezhető szűrővizsgálatok körét új eszközök beszerzé
sével szeretnénk bővíteni. A csecsemők számára az agyhártya
gyulladás elleni védőoltást továbbra is támogatjuk. Emellett az
idei évben újdonságként az idősebb korosztály számára is támogatást nyújt az önkormányzat a pneumococcus baktérium által
okozott fertőzések elleni védőoltáshoz.
Hollósi-Györgyei Nóra

A költségvetés kapcsán megkérdeztük Tolonics Istvánt,
a Fidesz képviselőjét, a Településfejlesztési és Környezet
védelmi Bizottság tagját, hogyan értékeli az idei költség
vetésben előirányzott közvetlen településfejlesztési és
környezetvédelmi célú beruházásokat, de lapzártánkig nem
kaptunk választ a képviselő úrtól.
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„HELYI LAKOSKÉNT, LOKÁLPARTIÓTAKÉNT ÚGY ÉREZTEM,
TAPASZTALATAIMMAL SEGÍTSÉGÉRE TUDOK LENNI A VÁROSNAK”
2019. november 25-én pályázatot írt ki a város a jegyzői
pozíció betöltésére. A felhívásra 29 pályamű érkezett,
ebből 22 volt érvényes, közülük 5 jelentkezőt hívtak
be személyes meghallgatásra, amelyen végül 3-an je
lentek meg. Dr. Göbl Richárd polgármester úr döntése
alapján január közepétől dr. Deák Ferenc városunk új
jegyzője, aki rövid időn belül új Szervezeti és Működési
Szabályzatot (SzMSz) dolgozott ki a hivatal számára.
Terveiről és a hivatalt érintő szervezeti és strukturális
átalakításokról kérdeztük.
- Noha szakmai önéletrajza és pályázata nyilvános, elérhető
a város honlapján is, óriási a kíváncsiság önnel kapcsolatban.
Honnan és miért érkezett a budakalászi jegyzői pozícióba?
A pályámat Szentesen kezdtem, ahonnan származom. Szentes
Város Önkormányzat Gyámhivatalába még egyetemistaként nyertem felvételt, akkor a gyámhivatalok még a helyi önkormányzatokhoz tartoztak. Nagyon izgalmas időszak volt, rengeteget tanultam,
amit az egyetemi tanulmányaimhoz is fel tudtam használni.
- Később az alkotmányjog felé fordult.
Első munkahelyem az Alkotmánybíróság volt, ahol először személyi titkára, majd közvetlen munkatársa lettem Dr. Tersztyánszkyné
Dr. Vasadi Éva alkotmánybírónak, aki korábbi pénzügyjogi profes�szorom is volt az egyetemen. Ezt követően több alkotmánybírói
szakmai stábban dolgoztam (döntéselőkészítés, határozattervezetek és állásfoglalások készítése) – fantasztikus kollégákkal
együtt Dr. Balogh Elemér alkotmánybíró úr, szegedi jogtörténész
professzor, majd Dr. Bihari Mihály akkori elnök mellett.
- 2006 végén került sor a budavári jegyzői pályázat kiírására.
Az I. kerületben, pláne a budai várban köztisztviselőként dolgozni
megtiszteltetés, ugyanakkor nagy kihívás is volt. Nagyon érdekes
és izgalmas időszak volt, hálával tekintek vissza arra a 4 évre, amit
ott tölthettem.
- Miért váltott mégis az 5 év lejárta előtt?
Ennek a munkának egy 2011-es változás vetett véget, amikor is
az Országgyűlés elfogadta Magyarország új Alaptörvényét. (Az
Alkotmány a legmagasabb szintű norma Magyarországon, így nem
lehet olyan jogszabályt hozni, amely ellentétes annak tartalmával.
Az Alaptörvény Magyarország jogrendszerének alapja. – a szerk.)
Alkotmányjogi érdeklődésem jegyzőként sem változott, így amikor lehetőségem nyílt átigazolni a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztériumhoz – az Alkotmányjogi Főosztály főosztályvezetői
pozíciójára kértek fel – nem mondtam nemet. Az új sarkalatos törvények megalkotásában működtünk közre, a jogalkotási folyamatot kellett támogatnunk. Közel 30 ember munkáját koordináltam

igen szűk határidők mentén. Ezt követően közel 3 évet töltöttem
el a Parlamentben az Országgyűlés Hivatala Jogi Főosztályának
vezetőjeként.
- Abban az időszakban sok minden változott a hazai jogrendben.
Ezért lépett innen is tovább?
2014-ben Windisch László alelnök úr hívására kerültem a Magyar
Nemzeti Bank (MNB) Fogyasztóvédelmi Igazgatóságához szakértőként. Köztudomású, hogy a devizahitelesek helyzete akkoriban
kétségbeejtő volt, és igen gyors intézkedéseket követelt. Nagyon
fontos volt, hogy az MNB az elszámolást a szabályok kidolgozását követően biztonsággal levezényelje. Sok érintettnek jelentett
ez megkönnyebbülést.
- A következő állomás a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) – ismét egy új szakterület.
Igen, és itt az alkotmányjogi vonatkozások ismét előtérbe kerültek. Rendkívül érdekes volt a NAIH-nál megtapasztalni azt, hogy
hogyan kerül alkalmazásra a GDPR, ami az EU egész területén
érvényes és kötelező erejű szabályozás, ugyanis ezt kellett összehangolni a hazai jogrenddel. Közigazgatási tapasztalataim okán
Dr. Péterfalvi Attila elnök mellett a NAIH-nál több esetben is olyan
ügyek kerültek hozzám, amelyek helyi önkormányzatok adatkezelésével függtek össze.
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- És akkor el is jutottunk oda, hogy miért cserélte fel egy országos
hatáskörű szerv szakmai tanácsadói székét egy jegyzői pozícióra. Gyakorlatilag körbeértünk.

- Az Önkormányzat és a Hivatal működése természetéből fakadóan nyilván mindig hierarchikus szerkezetű lesz, mégis a szinteket tekintve lineárisabb lett az elrendezés.

Ennek előzményként már szűk 3 hónapot polgármesteri tanácsadóként dolgozhattam. Megismertem a hivatal folyamatait, a kollégákat, és valamelyest rálátást szereztem azokra a fontosabb
ügyekre, amelyek azóta is meghatározzák mindennapjainkat. Helyi
lakosként, lokálpartiótaként úgy éreztem, tapasztalataimmal segítségére tudok lenni a városnak és azoknak, akik ősszel vállalták a
városvezetéssel járó munkát.

Tulajdonképpen négy azonos rangú operatív szintet hoztunk létre.
Az átalakítás egyik gyakorlati következménye, hogy a Gazdasági és
Adó Iroda feladatai kétfelé váltak. Az adóhoz kapcsolódó feladatok
a Pénzügyi és Adó Irodához, a lakás- és helyiséggazdálkodással
kapcsolatos feladatokat pedig az újonnan létrehozott Műszaki- és
Főépítészi Iroda alá csoportosítottuk.

- Sokan nem vállalnának közfeladatot ott, ahol élnek, ön hogy látja
ezt a helyzetet?
Számomra kifejezetten vonzó volt, hiszen nagyon sokat kaptam
Budakalásztól. Ez az otthonunk, itt alapíthattunk családot, ide kötnek meghatározó közösségeink. Megtisztelő, hogy a város közösségéért itt is dolgozhatok.
- Melyek azok a területek, amelyek jegyzői hatáskörbe tartoznak?
Ki lehet jelenteni, hogy a jegyző irányítja a várost?
Az Önkormányzati törvény pontosan meghatározza a jegyzői hatásköröket, amelyek az elmúlt 10-12 évben folyamatosan szűkültek, közülük sok a járási hivatalokhoz, kormányhivatalokhoz került
át. A jegyző vezeti a Polgármesteri Hivatalt, dönt a jogszabályok
által a hatáskörébe sorolt államigazgatási ügyekben, illetve évente
beszámol a képviselő-testületnek. Tanácskozási joggal részt
vesz a képviselő-testületi és bizottsági üléseken. Szavazati joggal a jegyző nem rendelkezik, de ennek révén ellenőrzik, hogy a
jogszabályoknak megfelelő döntések szülessenek. Érdemes még
kiemelni a jegyző költségvetéskészítésben betöltött szerepét, amit
az államháztartási törvény szabályoz. Tehát röviden: a jegyző a
törvényesség őre helyben.
- Új SzMSzt-t fogadott el a Hivatal az ön javaslatára, az indoklás
szerint azért, mert az új képviselő-testület felállásával új prioritások kerültek meghatározásra.
Az október 23-i alakuló ülésen új bizottsági struktúra jött létre, ami
már előre jelezte, hogy az újonnan megválasztott képviselő-testület milyen új irányokat vesz majd a működése során.
Létrejött a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
széles szakmai részvétellel, építészmérnökökkel kibővülve; megalakult a Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága – itt
már a névválasztás is egy tudatos elköteleződést jelez a szociális
kérdések irányában; a harmadik pedig a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság. Mindez a klasszikus elvekre nagyobb figyelmet fordító
szakmai kontrollt és működést eredményez.
Korábban mindössze egy főosztály működött. A Gazdasági és Adó
Iroda alatt minden más terület osztálybesorolásként tevékenykedett. Azáltal, hogy a bizottsági munka hangsúlyosabbá vált, egy
városiasabb működés valósulhat meg.
A lélekszámnövekedést az infrastruktúra nem követte. Noha történtek előrelépések az elmúlt években, ám azok a koncepcionális
tervek, amelyek 20-30-50 évre meghatározzák Budakalász jövőjét,
hiányoztak. Az ezt pótló képviselői, bizottsági munkát szolgálja ki
az új hivatali struktúra, amelybe széles körű szakmai partnerséget
sikerült bevonni.

Az igazgatási feladatok a Jogi- és Szervezési Iroda alá tagozódtak be, elsősorban költséghatékonysági szempontok miatt, illetve
a hasonló jellegű hatósági jogalkalmazói feladatok egységesítése
okán. A megfelelő szakmai kontroll érdekében ezt az irodát az aljegyző vezeti.
A negyedik irodai szint a Környezetvédelmi és Városrendészeti
iroda. Az itt jelentkező feladatok egyben tartását számos tényező
indokolja: a közterületek rendezettsége, köztisztasági kérdések,
a közterületfoglalási kérelmekkel összefüggő ügyintézések ellenőrzése például a rendészet közreműködésével tud hatékonyan
működni. A rendészek ezzel együtt számos területen teljesítenek
szolgálatot, és itt szeretném megjegyezni, hogy működésükkel
kapcsolatban rengeteg a pozitív visszajelzés.
Kiemelt figyelmet kell fordítanunk a plusz források bevonására is,
amelyeket pályázati forrásokból tervezünk megvalósítani. Létrehoztunk egy pályázati és intézményi koordinátori munkakört, hogy
segítsük az intézményeinket a pályázati források bevonásában.
- Miért van szükség a „Polgármesteri kabinetre”? Korábban nem
volt ilyen szervezeti egység.
Újszerű működési modell Budakalászon, hogy a polgármester társadalmi megbízatásban látja el a feladatát, így az alpolgármesterek is társadalmi megbízatásban végzik tevékenységüket. Dr. Göbl
Richárd számára az orvosi hivatás továbbra is meghatározó, az
alpolgármesterek pedig a versenyszférából érkeztek, mindketten
részmunkaidőben dolgoznak tovább korábbi munkahelyeiken,
hogy itt is helyt tudjanak állni. Hármójuk munkáját hangolja össze
a kabinet. Ellátja még a kommunikációs és a közkapcsolati teendőket, ami például a civil szervezetekkel, az egyházakkal, nemzetiségekkel, kulturális és sportszervezetekkel való kapcsolattartást
is jelenti. A polgármesteri és a jegyzői titkársági feladatkör, a fogadóórák szervezése és a testületi ülések előkészítése ugyancsak a
kabinethez tartoznak.
- Azt olvashattuk a februári Hírmondóban, hogy az átszervezés
miatt három eddigi vezetői pozíció, illetve két vezetői jogviszony
megszűnt. Ez mit jelent pontosan?
Az átszervezés következtében valóban megszűnt három vezetői
pozíció, közülük két kollégával közös megegyezéssel szüntettük
meg a munkaviszonyt. Minden átszervezésnek vannak ilyen velejárói, de azon vagyunk, hogy az átmenet a lehető legrövidebb ideig
tartson, és minden kollégánk megtalálja a helyét.
Horogszegi-Horváth Erika
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INTÉZMÉNYI HÍREK

Bölcsődék
LEENDŐ BÖLCSIS SZÜLŐK: FIGYELEM!

Tájékoztatás a jelentkezésekről
szülői értekezlettel
A bölcsődei férőhelyek igénylését, a jelentkezés és felvétel
rendjét a hatályos jogszabályok mellett az önkormányzat helyi
rendelete szabályozza. Budakalász Város Önkormányzata a
bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátására két intézményt
tart fenn. A Budai út 10. szám alatt lévő bölcsőde 30 fő, míg a
Mályva utca 1/b szám alatt lévő bölcsőde 48 kisgyermeknek
nyújt férőhelyet. Az intézmények feladata a családi nevelés
segítése, a gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus testiszellemi fejlődésük támogatása.
A 2020/2021. nevelési évre vonatkozóan a felvételi lehetősé
gekről, a szabad férőhely kapacitásról és a felvétel rendjéről a
Kós Károly Művelődési ház emeleti Dísztermében 2020. április
23-án csütörtökön 18 órakor kezdődő szülői értekezleten
nyújtanak tájékoztatást.

A bölcsődei férőhelyekre jelentkezni az intézményvezetőnél,
előzetesen kitöltött jelentkezési lappal és annak kötelező mellék
leteivel lehet:
• a Mályva Bölcsődében május 4-én és 5-én 8-12 óra között,
• a Budai Úti Bölcsődében május 6-án és 7-én 8-12 óra között.
A felvételi kérelmet a bölcsődevezető bírálja el, elbírálásáról a
jogosultságok alapján június 8.-ig dönt, annak tartalmáról a szü
lőket írásban értesíti.
A bölcsődei beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
kitöltött jelentkezési lap, a gyermek születési anyakönyvi kivo
nata, a szülő(k) és gyermek lakcímkártyája, a gyermek TAJ-kár
tyája, valamint a szülőktől munkáltatói igazolás.
További részletes információ és a jelentkezési lap letölthető a
www.budakalaszibolcsode.hu/jelentkezes weboldalról.

Nyitnikék Ovi

Adri néni ismét mesél a
Nyitnikék ovis napokról
A tél az idén nem mutatkozott igazán. Sajnos csak egyszer si
került hóembert építenünk, az is elolvadt másnapra, és a szánkók
is dolgavégezetlenül porosodnak a garázsban. Ám február van,
most már mennie kell. Lassan vége a farsangi időszaknak is, amit
az ovisok biztos nagyon sajnálnak, mert a meghitt karácsonyi
hetek után a farsang hete a kedvenc időszakuk az oviban.
A dolgozók mindent meg is tettek azért, hogy a farsang felejt
hetetlen legyen a gyerekek számára. Mindig izgatott készülődés,
díszítés, sütés-főzés előzi meg a mulatságot. A titoktartás (a jel
mezeket illetően) nem minden kicsinek sikerül, de sokuknak van
végig zipzár a száján, hogy a farsangi mulatság reggelén aztán
meglepetésként tudjanak belépni a terembe a jelmezükben.
Olyan büszkék rá.
Az óvónénik ilyenkor egy halom vicces versennyel, játékkal, lufik
kal, zenével készülnek a nagy napra, ami úgy elszalad általában,
hogy el sem hiszik a kicsik, hogy már vége is. Azért, hogy ne tűnjön
a gyerekeknek olyan rövidnek a farsang, mi általában csütörtökre
időzítjük a mulatságot, hogy másnap, azaz pénteken, még egy
picit újraélhessék a bulit. Az, hogy „holnap még folytatjuk" (és így
is teszünk), némiképpen megvigasztalja a farsang vége miatt
elszomorodott gyerekeket. Így másnap is lehet még lufizni, sütit
enni, táncolunk még néhány táncot, és eljátsszuk a kedvenc játé
kaikat. Mert mókázni mindig csudajó!
Adri néni

ANYAKÖNYV

Szeretettel köszöntjük
Budakalász város legifjabb polgárait!
Bagi-Nádos Gellért
Gyurcsik Gergő
Kovács Célia Blanka
Mocsári Blanka
Pozsega Szófia Nina
Varga Ádám
Vicsai Anasztázia Emilia

Jó egészséget kívánunk nekik!
Isten éltesse őket!
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A budakalászi svábok
kitelepítésére
emlékeztünk
Iskolánk felsős és 4. osztályos
németesei idén is megható mű
sorral emlékeztek a 74 éve történt szomorú eseményre. Idén a 7.a
osztályos diákok készültek műsorral Niki nénivel. Előadásukat
csendben, figyelmesen hallgatta végig a közönség. Igazgató úr
és DÖK polgármesterünk, Boros Blanka helyezték el iskolánk
koszorúját, majd Wágnerné Klupp Katika néni elgondolkodtató
szavaival zártuk megemlékezésünket.
A németes munkaközösség

Farsanggal búcsúzik a tél
„Hétpróbás” ovisok a Kalász Suliban
Február 11-én délután újra sikerült elvarázsolni a tornatermünket.
A KaSu birodalomban új lovag- és lovagkisasszony-jelöltek méret
tették meg magukat. Aki a hétpróbát kiállta: hegyet mászott,
kiskacsát mentett, barlangászott, folyón kelt át, célba lőtt, mind
jutalomban részesült: lovaggá üttetett, és nyakába akaszthatta a
KaSu birodalom pecsétjével ellátott érmet. Eközben megismer
kedhettek a gyerekek és szüleik a leendő elsős tanítónénikkel és a
Kalász Suli lelkes csapatával.
Reméljük a következő foglalkozásra is ilyen nagy örömmel és
lelkesedéssel érkeznek a kis ovisok, szeretettel várjuk őket!
Panni néni, Kati néni, Judit néni

Zeneiskolai hírek

Csellótalálkozó, nép- és
kamarazenei versenyek
A III. Regionális Csellótalálkozót február 15-én rendeztük meg,
melyen 4 városból 25 növendék, 5 csellótanár és 4 zongorakísérő
vett részt. A színes szóló és kamaraprodukciók mellett egy óriási
egyesített csellózenekari számmal is készültek a résztvevők. A
háziasszony Hidasi Orsolya csellótanárnő volt, aki tankerületi és
szülői támogatásból kis fogadást is rendezett a gyerekeknek.
Az Oktatási Hivatal által háromévente meghirdetett IX. Országos
Népzenei Verseny Pest és Nógrád megyei területi válogatóját
ismét iskolánk rendezte meg február 17-én, melyen 14 iskolából 99
növendék és 17 tanár vett részt. A neves zsűri – Vavrinecz András,
Vakler Anna és Széles András – előtt öt kategóriában és négy
korcsoportan zajlott a versenyzés. Az öt budakalászi nevező közül a
tekerőkíséretes Lenfonó énekegyüttes 53 ponttal bejutott a szentesi
döntőbe. Felkészítők: Papp Ágnes és Németh András.

Remek maskarák, dörgő tapssal kísért produkciók jellemez
ték ebben az évben a felsős
farsangot, melyet február 14-én
rendeztünk meg iskolánkban.
A zsűri döntése alapján az
osztályok versenyét a 6/B.
nyerte, míg az egyéni jelmezesek közül az Instagram filtert, a
Francia kártyát, a Halált és a Pálcikaembert találták a legjobbaknak.
Ezután kezdetét vette az önfeledt szórakozás az osztály- és egyéni
játékokkal és az estig tartó táncos mulatsággal.
Az alsósok egy héttel később a Faluházban tartották idei farsangi
rendezvényüket, ahol szintén vidám programok: jelmezes felvonu
lás, játékos versenyek és tombola biztosította a jó hangulatot a kicsik
számára. A szülők finom falatokkal és italokkal várták a felfrissülni
vágyókat. Reméljük, vidámságunkkal sikerült elűznünk az idei telet!

Tahitótfaluban 4 produkcióval
– 3 zongoranégykezessel és 1
furulyaegyüttessel - vettünk részt
a Dunakanyari Ifjú Muzsikusok
XIV. Kamarazenei Találkozóján.
A zsűri Különdíjat szavazott meg
a Máli Dorka-Szabó Zsófia és a
Hegyi Bálint-Mihályi Barnabás
párosnak, valamint H. Kürtösi
Mónika tanárnőnek. Gratulálunk nekik!

Jazz- és tavaszköszöntő koncertek
a Faluházban
Március 4. (szerda), 19 óra: iskolánk egykori növendékeiből
álló Kalász Jazz Band ad koncertet meghívott művészekkel.
Március 18. (szerda) 9:30-14 óra: III. Kalászi Énekes Tavasz
köszöntő népdaléneklési találkozó. 17 órától Tavaszi Növen
dékhangversenyt tartunk.
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FORGALOMSZÁMLÁLÁS: DRASZTIKUS EREDMÉNYEK
Pest Megye lakossága az elmúlt években több, mint 54 000 fővel nőtt, a budakalászi adatok hasonló arányú
emelkedést mutatnak. A Központi Statisztikai Hivatal 2012–2015 évek közötti adatsora szerint környékünkön
75 000-rel nőtt a gépjárművek száma és az emelkedés azóta is töretlen. Az elmúlt évtizedben a forgalom drasztikus növekedését az úthálózat áteresztőképessége nem követte. Budakalász is várossá vált, de a közmű és a
közúti infrastruktúrák igazából községi szinten maradtak. A régió nagyarányú lakosságszám- és forgalomemelkedés ellenére a közösségi közlekedés lehetőségei évtizedek óta változatlanok, a P+R parkolók csak minimális
mértékben bővültek. A budapesti agglomerációs közlekedésben a napi autóhasználat aránya jelenleg 70 százalék
körül mozog (a fővárosban ennek mindössze a fele), melynek főleg kényelmi, illetve gazdaságossági okai vannak.
Ismert, hogy a forgalomnövekedésen túl a Lenfonó HÉV-átjáró
a budakalászi közlekedési problémák állatorvosi lova, a gondokat a Magyar Közút vezérigazgatójával történt legutóbbi egyeztetésen határozottan jeleztük. A decemberi forgalomszámlálás
azonban azt is kimutatta, hogy a torlódási pontok (pl. Lenfonó)
következményeként számos környékbeli lakóutcában, eredetileg
forgalomcsillapított övezetben jelentősen nőtt a forgalom.
A Kántor, Sekrestyés és Csapás utcákban az utóbbi időben
gyerekek, babakocsis anyukák kerültek balesetveszélyes
helyzetbe, s a szűk utak és az autósok türelmetlensége miatt néha
az indulatok is elszabadultak.
December közepén helyi lakosok részvételével forgalomszámlálást tartottunk Klenity városrészben, valamint a József
Attila és Csapás utcák környékén. Arra voltunk kíváncsiak, hogy
a lenfonói lámpás csomópont milyen forgalmi átrendeződést
okoz a településen belül, mekkora forgalomnagyságok jellemzőek az említett utcákra. A számlálást reggel 7 és 9 óra között
a Kántor utca, Szegfű utca és Ország út meghatározott pontjain
végeztük. Délután 16 és 18 óra között további pontokon (József
Attila és Csapás utca) is volt számlálás. Az adventi időszakban
a megszokottnál valamivel hamarabb ért véget a délutáni csúcs,
és a számlálásban részt vevő lakók is érzékelhetően kisebb forgalomról számoltak be.
Néhány figyelemre méltó adat a reggeli 7 és 9 óra közötti időszakból:
• A Kántor utca forgalmának több mint 22 százaléka Szentendre
felé kilépő forgalom. Az ellenkező irányban ez „csak” 11 százalék, a többi nagyobb részt a településen belülről fakadó igény.
• A Kántor utca forgalmának majdnem 30 százaléka a Szegfű
utcába tartott; az ellenkező irányban ez már 40 százalék volt.
• A Kertész (Kanonok, Sekrestyés) utca a Kántor utca forgalmának 20-30 százalékát veszi át.
• A Szegfű utcába belépő forgalom 56 százaléka rövid időn belül
távozik a területről, aminek célja nagy valószínűség szerint a
telepi iskola és a Mályva utcai óvoda-bölcsőde.

A Csapás utca csak napközben ilyen békés...
A 16-18 óra között felvett adatsor is szolgált meglepetésekkel:
• 16 és 17 óra között a József Attila és Csapás utcán összesen
420 autó haladt át nyugati irányba. Ennek 52 százaléka (219
autó) nem a főutat, hanem a keskeny lakóutcát használta. A
teljes mérés alatt, a csúcs korábbi vége miatt az arány megfordult, de még így is jelentős volt a mellékutcák terhelése
(Csapás u. 379 db, József Attila 458 db autó).
• A Kántor utca legszűkebb részén összesen 598 (!) autó haladt
át két óra alatt. 348 autó kanyarodott be a József Attila utca
felől (~58 százalék), aminek 40 százaléka a Szegfű utca felé,
27 százalék (!) a Faluház/HÉV felé haladt tovább, 16 százaléka pedig Szentendre irányába elhagyta a települést. A fennmaradó rész Szentistvántelep egyéb utcáiba hajthatott be.
A József Attila utca felé kilépő forgalom 47 százaléka a Szegfű
utcából érkezik. Az autók 74 százaléka (!) – az erős ellenirányú
forgalom miatt – a Sekrestyés és Kanonok utca felé kerül.
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Sajnos az önkéntes forgalomszámlálók létszáma most nem
tette lehetővé, hogy a település távolabbi pontján is méréseket
végezzünk, de folytatjuk a megkezdett munkát. Tudni akarjuk azt
is, hogy az autók hány százaléka hagyja el Budakalászt Üröm,
illetve Pomáz felé. Figyelembe véve az adatvédelmi jogszabályokat, ehhez a rendészek segítségét is igénybe vesszük majd,
mert például a látási viszonyok (párás időjárás, esti fényviszonyok, elkoszolódott rendszámok) miatt a kamerás rendszámleolvasás a decemberi forgalomszámlálás napján bizonytalan volt.
Az adatok alapján annyi azonban kijelenthető, hogy a járművek
legalább 10-16 százaléka Pomáz felé elhagyta a települést.
A mért eredmények szerint egyértelmű, hogy Klenityben a város
belső forgalma dominál.
A kiértékelt adatok alapján megkezdtük a lehetséges beavatkozások vizsgálatát, a későbbikben pedig a lakosság bevonásával
kívánjuk kialakítani az esetleges új forgalmi rendet. A biztonság
növelése kiemelt szempont, az ezért vállalt kompromisszumok
jelentős hatással lehetnek a megoldások eredményességére.
Addig is kérünk mindenkit, hogy ha teheti, lehetőség szerint kerülje a felesleges autóhasználatot.
Köszönjük a számlálásban és adatfeldolgozásban résztvevők
áldozatos munkáját! Ne feledjük, mindannyiunkat hazavárnak,
vigyázzunk egymásra!
Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság
közlekedési munkacsoportja

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

MÁRCIUS VÉGÉN ÚJABB FORGALOMSZÁMLÁLÁS

Közösségi forgalomszámlálásra
várja a jelentkezőket a CivilKalász civil társaság
Március 31-én (esőnap 04.02) 6.15-8.15 és 16.15-18.15
között végzik a számlálást a város ki és bevezető útjain.
Jelentkezés és további részletek: civilkalasz@gmail.com

ÓBUDA ÉS BUDAKALÁSZ KÖZÖSEN SÜRGETIK AZ
M0-S MIELŐBBI TOVÁBBÉPÍTÉSÉT ÉS A H5-ÖS HÉV FEJLESZTÉSÉT
Dr. Kiss László, Óbuda polgármesterének kezdeményezésére
megbeszéléseket folytattunk az Óbuda és Budakalász fejlődését
közösen szolgáló infrastrukturális kérdésekről, a szomszédos
kerület és település együttműködéséről.
Göbl Richárd és Kiss László polgármesterek egyetértettek
abban, hogy az érintett településeken élők számára nem halogatható tovább a régió két nagy beruházása, az M0 továbbépítése és
a HÉV rekonstrukciója.
Az M0 2012-óta kiemelt állami beruházás ugyan, de a nyilvános
ságra jutott tervek szerint leghamarabb csak öt év múlva kezdődhet meg a kivitelezés.
A kötöttpályás közlekedés korszerűsítése, a HÉV-közlekedés
megújítása és bővítése ennél is régebbi adósság. Jó hír, hogy az
első munkaszakasz tervezőjének kiválasztására kiírt nyílt európai
uniós közbeszerzési eljárás nemrég megjelent, az már kevésbé,
hogy a megvalósítás akár 2027-ig is kitolódhat.
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INTERJÚ

A VASÚT SORI ÓVODÁRA MINDENKÉPPEN SZÜKSÉG VAN
Február végén jött a hír – a beadás után 4 évvel –, hogy elutasították a 2016-ban beadott 300 millió forintos
pályázatot. Az indok az volt, hogy a többi város által benyújtott és nyertes tervekhez képest a budakalászi
tervek 30 százalékkal drágábbak voltak. A városvezetés azonban továbbra is elkötelezett az óvoda újjáépítése
kapcsán. Hogy mikor, milyen pénzből épül meg a Vasút sori ovi, arról Kóder Györgyöt, a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság elnökét kérdeztük.
- A pályázat elutasításának indoka az volt, hogy „a beérkezett és
jogosult támogatási kérelmek átlagos, indikátorra vetített fajlagos költségével számított támogatásigénynél 126,8 százalékkal
magasabb, így a vállalt indikátorokat illetően nem költséghatékony.” Mit jelent ez pontosan?
Röviden annyit jelent, hogy a beadott beruházási és támogatás
igény túlságosan magas volt, drága lett volna a beruházás a döntéshozó szerint. Ez egy meglehetősen leegyszerűsített magyarázat, hiszen egy épületnek csak az egyik vetülete a fajlagos költség,
az eltérést a pályázatok között számtalan tényező eredményezheti: az építési költségek régiónként is eltérnek, az indoklásban
mindenesetre az szerepelt, hogy az óvodaépítés itt „kevésbé hatékonyan járul hozzá a Megyei Területfejlesztési Program célkitűzéseinek megvalósulásához”. A Pénzügyminisztérium illetékesei
tehát költséghatékonysági szemponttal indokolták a sikertelenséget. „Fajlagos költségével számított támogatásigényénél 126,8 %kal magasabb, így a vállalt indikátorokat illetően nem költséghatékony.” Azaz: másokhoz képest drágának találták a budakalászi
pályázatban bemutatott terveket.Az elbírálás dokumentumát
mindenki számára elérhetővé tettük, a budakalasz.hu oldal Hírek
menüpontjában az „Elutasították a Vasút sori óvoda pályázatát”
című cikkben olvashatnak erről bővebben.
- Számítottak erre a döntésre?
Elvi lehetőségként nyilván tudtuk, hogy akár el is utasíthatják a
pályázatot, de meglepett, és meg is döbbentett, hogy egy magát
családbarátnak mondó kormányzat három és fél év után egy egyoldalas levélben utasítja el annak a településnek a pályázatát, ahol
az óvodai gyerekszám a törvényi maximumot éri el, és a napnál is
világosabb, hogy megalapozott a kérésünk.

A költségvetés tervezésekor természetesen olyan tételekben is
gondolkodtunk, ami a pályázat elutasítása esetén is csökkentheti
a budakalászi óvodai csoportokban évek óta tapasztalható zsúfoltságot. Ezért került bele egy 18 millió forintos összeg, amellyel a
Szentendrei úton lévő Csupa Csoda Ház óvoda és bölcsőde épüle
tét szeretnénk 2 csoporttal bővíteni. A csoportok önkormányzati
finanszírozásúak lesznek és 2020 szeptemberétől fogadhatják az
óvodásokat és csökkenthetik a meglévő óvodai csoportok létszámát.
- A Vasútsori Óvoda megépítése mikor kezdődhet el?
A Vasútsori Óvodára szükség van, nem kérdés! Most látjuk csak,
mekkora felelőtlenség volt, hogy elődeink mindent egy lapra
tettek fel, és lebontották a régi épületet. Ezt a projektet most
alapjaitól kell újragondolni: a helyszín adott, de kérdés, hogy
a megtervezett épület épüljön-e meg, továbbá aktualizálni
kell a költségeket, és meg kell teremteni a forrásokat. Ez több
hónapos feladat, az építkezés csak ezután kezdődhet meg.
A tavaly elkülönítésre került 200 millió forintból a tavalyi
lebontás és a tervezési költségek kifizetése után 180 millió forint
továbbra is rendelkezésre áll a költségvetésben.
Hollósi-Györgyei Nóra

Visszatekintés
A Vasút sori óvodát 2017-ben a szülők tiltakozása ellenére
zárta be az önkormányzat. Az első bezárási kísérletet még
meg tudták akadályozni egy sétával, amely azt demonstrálta,
hogy milyen lesz a Vasút sori ovitól a Szalonka utcáig fel
menniük a környékbeli gyermekeknek, szülőknek.
Aztán egy évig nem fogadott új gyerekeket az intézmény,
majd miután az épület felújítására tett javaslatok rendre nem
találtak nyitott fülekre, 2017-ben végleg bezárták az épületet,
2019. augusztus 3-án megkezdődött a bontás. Fontos kie
melni, hogy az ezt megelőző szakértői véleményben nem
szerepel, hogy az épület életveszélyes, mindössze annyi,
hogy műszaki-szakmai állapota korszerűtlen, elavult, illetve
az épület méreteiben nem felel meg a szabványnak, hogy
óvodai csoportokat fogadhasson. Az épület lebontása tehát
úgy történt meg, hogy nem volt a pótlására alternatíva.

A tábla az önkormányzati választások előtt került kihelyezésre.
Budakalászon az elmúlt tíz évben nem épült óvoda.

Azóta állandósultak a zsúfolt csoportok Budakalász másik
két óvodájában, a törvényi lehetőségek felső határát elérő
csoportlétszámok leterhelik az óvodapedagógusokat és
nehézzé teszik a minőségi nevelőmunkát.
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„SEJ, LENVIRÁG, LENVIRÁG…”

MI TÖRTÉNT A KALÁSZI TÁNCEGYÜTTES
HÁZA TÁJÁN?
Mohácsy-Kisfalusi Renáta és Husvéth Csaba, a Lenvirág Táncegyüttes művészeti vezetői meséltek az első közös fellépésekről, a táncegyesülettel megvalósult tervekről és az idei izgalmas tavaszi időszakról, amely a táncosokra vár.
- Melyek a következő nagyobb események a Lenvirág életében?

- Milyen tapasztalatokkal gazdagodtatok az első fellépések, az
első néhány hónap közös munkája után?
Husvéth Csaba (HCS): Renátával az ismeretség, a barátság hos�szú évekre nyúlik vissza. Bár táncegyütteseknél korábban még
nem dolgoztunk együtt, bízom benne, hogy a köztünk lévő egyetértés érezhető a szakmai együttműködésünkön is. Sok pozitív
visszajelzést kaptunk, és nagyon örülünk, hogy szépen növekszik
mind az öt csoportunk létszáma is. Az óvodás korú Manócskákkal hat gyermekkel indultunk, mára már harminchat apróság jár
hozzánk. Szeretettel várjuk a jelentkezőket továbbra is, a fiú, férfi
táncosok előtt pedig sarkig tárjuk a kaput.
Mohácsy-Kisfalusi Renáta (MKR): A közös munka során sikerült
kialakítanunk egyfajta egyensúlyt, amelyben szépen ki tudjuk egészíteni egymást. A szerepvállalásainkat megosztjuk egymással,
nem pusztáán egymás mellett dolgozunk.
- Milyen programokat valósítottatok meg a szűk fél év alatt, amióta a Lenvirág tánccsoportjaival dolgoztok együtt?
MKR: Ősz eleje óta minden hónapban volt programunk, amelyen
az együttes apraját-nagyját megmozgathattuk. Szeptemberben
a Szüreti felvonuláson táncosaink minden állomáshelyen ropták
a táncot. Az október 23-i városi ünnepségen szintén felléptek.
Novemberben lelkesen készültünk a karácsonyi fellépésekre:
minden csoportnak új számot, új koreográfiát készítettünk. Az év
végét az Idősek Adventi Ünnepsége, illetve a bensőséges, vidám
hangulatú Lenvirág Karácsonyi Táncgála színesítették, amelyen a
tavaly 40 éves Dűvő népzenei együttes kísérte a táncosokat, közreműködésüket ez úton is köszönjük. Érdekesség, hogy a gálán a
gyermekcsoportok és a Lenvirág táncegyüttes mellett felléptek a
Lenmamik is, illetve két vendégtánccsoport: a pomázi Kevély Táncegyüttes és a Kis-Csepel Táncegyüttes is színvonalas előadással
örvendeztetett meg bennünket.

MKR: Januárban magyar táncházat tartottunk a Faluházban illetve
februárban az alapítványi bálunkra készültünk szorgalmasan. Tavasszal, a március 15-i városi ünnepségen a Lenvirág tánccsoport
ad műsort, illetve áprilisban következik a Tánc Világnapja, amelyet
természetesen Budakalászon is megünnepelünk. Szeretnénk a
legnagyobb csoporttal, a Lenvirággal a Néptáncosok Területi Bemutató Színpadára jelentkezni. A májusi eseményt egy országos
szervezet, a Martin György Néptánszövetség szervezi. A karácsonyi táncgálán bemutatott halmosdi román táncokat szeretnénk
kiegészíteni a most tanult abaúji táncok anyagával. Később, a Kalászi Vigasságok után következnek majd a nyári táborok, amelyeket
a gyerekek már most nagyon várnak.
- Hogyan tudtatok a legelső fellépésre, a Szüreti felvonulásra az
adott, igen rövid idő alatt felkészülni?
HCS: Ez az alkalom igen jó lehetőség volt arra, hogy a táncosokkal kipróbáljuk a közös munkát, s hamar meg is találtuk a közös
nevezőt, kiválasztottuk bemutatandó táncokat. További segítség
volt, hogy ezen az eseményen nem szerkesztett műsorral álltak
színpadra a táncosok. A fellépőkkel a közös megoldáskeresés
igen jó indulásnak bizonyult. Az első nagy, közös műsorunk a
karácsonyi gála volt, az esemény sikere, hangulata felülmúlta várakozásainkat. A néptánc, a csoporttal való együttműködés nagyon jó műhelymunka, hiszen nem csak táncról, tánctanulásról
van szó, de az emberi kapcsolatok ápolásáról, közösségépítésről
is – sőt a közös tánc tiszteletre, szeretetre és alázatra tanít.
Vertse Zita
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KÖZELEG AZ IDEI ELSŐ
KÖZMEGHALLGATÁS
Mint arról már beszámoltunk, idén két alkalommal is lesz közmeghallgatás. Az első április 22-én, szerdán 17 órától lesz a
Faluházban. Idén is lehetőség lesz előzetesen kérdéseket bekül
deni. A helyi közügyekkel kapcsolatos kérdéseket április 15-ig
várjuk a kozmeghallgatas@budakalasz.hu email címre vagy postai úton a Polgármesteri Hivatalban. Az így beküldött kérdésekre a
válaszokat a helyszínen, témák szerint csoportosítva fogják megadni a városvezetők.

ÁLLÁS- ÉS PÁLYÁZATI
LEHETŐSÉGEK VÁROSUNKBAN
A Kós Károly Művelődési Ház 8 órai munkavégzéssel takarító
munkatársat keres. Érdeklődni, jelentkezni Decsi László, gondoknál lehet a +3670/411-0753-as telefonszámon.

ISMÉT LEADHATJUK JELÖLÉSEINKET
A VÁROSI DÍJAKRA
Kiváló tevékenységet végző polgártársaink munkájának elismeréseként ismét városi díjakra adhatjuk le jelöléseinket március 20-ig.
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
kiírta a városi elismerések odaítéléséről szóló pályázatát. A javaslatokat ez évben is tíz kategóriában várja a város. Az elismerések odaítélésére Budakalász lakosai közül bárki javaslatot tehet.
A javaslatokat legkésőbb március 20-ig, a Jó tanuló, jó sportoló
díj esetében az aktuális tanév június 30-ig lehet személyesen vagy
postai úton eljuttatni a Budakalászi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatára. Részletek a jelöléssel kapcsolatban a www.budakalasz.hu Önkormányzat/Városi díjak menüpontjában találhatók.

VÁLLALKOZÓI FÓRUM
Március 12-én a Faluházban látják vendégül a városvezetés
képviselői a budakalászi székhellyel vagy telephellyel rendelkező
vállalkozásokat. A találkozó célja, hogy élénkebb kapcsolatokat
építsen ki a város a helyi vállalkozókkal, segítve őket céljaik elérésében és a helyi közösségi integrációban. Az eseményen a
résztvevők témák szerinti kerekasztal-beszélgetések keretében
ismerhetik meg egymás tevékenységi körét, céljait, keresve az
együttműködési pontokat.

A polgármesteri Hivatal pályázatot hirdetett jogász, vagyongazdálkodási ügyintéző, valamint anyakönyvvezető és hagyatéki ügyintéző munkakör betöltésére. Emellett a hivatal várja a
pályázatokat a közterületen található virágtartó-edényeinek futó
muskátlival történő beültetésére és a közterületen található konténerek-kőedények és virágágyások egynyári virágokkal történő
beültetésére, kezelésére és fenntartására. A pályázatok és az állások részleteit a www.budakalasz.hu/onkormanyzat/palyazatok/
és a www.budakalasz.hu/varosunk/allas/ menüpont alatt találják.

JÁTSZÓTÉR-FELÜLVIZSGÁLATOK
ÉS FELÚJÍTÁSOK
A 2020. évi költségvetés értelmében hamarosan kezdetét
veheti a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár játszótér felújítása. A munkálatokkal kapcsolatos szakmai és tartalmi egyeztetések megtörténtek, a felújítás pedig várhatóan áprilisban be is
fejeződik, így tavaszra ismét birtokba vehetik a gyermekek a pillanatnyilag biztonsági okokból lezárt játszóteret. A Városrendészet
munkatársai folyamatosan ellenőrzik a város játszótereinek műszaki állapotát, és a felülvizsgálatok is rendszeresek, majd ahol
szükséges, a szakemberek az előírásoknak megfelelően elvégzik
a szükséges javításokat.
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Várostakarítás idén tavasszal kétszer is!
Az Önkormányzat március 21. szombat 9 órától várostakarítást
hirdet. Várjuk a jelentkezéseket a hajnal.peter@budakalasz.hu
és a ferenczy.beatrix@budakalasz.hu email címeken. A jelentkezőknek zsákokat és kerti munkás kesztyűt biztosítunk, melyeket ügyfélfogadási időben lehet átvenni a Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatán. Áprilisban aztán újra tehetünk környezetünk,
lakóhelyünk tisztaságáért, szépségéért, hiszen idén is megrendezésre kerül a TeSzedd! várostakarítási akciója. Az eseményre,
mely április 23. és 26. között kerül megrendezésre már megkezdődött a regisztráció a teszedd.hu oldalon. Az áprilisi eseményt
követően a Faluház kertjében várjuk a takarításban, szépítésben
megfáradt lakosokat egy ebédre. A márciusi várostakarítás végeztével az Omszk parkba hívjuk a résztvevőket egy kis uzsonna
elköltésére 11 órától. Találkozzunk, szépítsünk, építsük tovább
közösségeinket!

Felhívás méhészek részére
Kérjük, hogy március végéig, az újonnan kezdett méhészkedést
pedig a tevékenység megkezdésétől számított nyolc napon
belül kell bejelenteni a méhek tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél, aki a méhészt nyilvántartásba
veszi, és a nyilvántartást folyamatosan vezeti. Kiemelendő, hogy
folyamatos méhészkedés esetén sem elegendő kizárólag a tevékenység megkezdésekor megtenni a bejelentést, a bejelentési
kötelezettségüknek minden évben eleget kell tenni, amennyiben az adott évben is méhészkedést szándékoznak folytatni.
A nyilvántartás vezetésének célja, hogy a méhek esetleges fertőző betegsége esetén, községi zárlat elrendeléséről, továbbá
szúnyoggyérítésről valamennyi érintettet haladéktalanul tájékoztatni tudjuk. Kérjük szíves együttműködésüket! Részletek:
www.budakalasz.hu

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI HÍREK
Friss hírek a komposztládák érkezéséről
Módosult a Széchenyi 2020 keretében kiírt „A biológiailag
lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól” című (KEHOP3.1.2 kódszámú) egyszerűsített felhívás, melynek köszönhetően
a budakalásziak a komposztládákhoz juthatnak majd. Több más
projektelem módosítása mellett a projekt fizikai befejezésének
végső határideje is változott: az új dátum 2020. december 31.
Az Önkormányzat a csúszással kapcsolatos érdeklődésére azt a
választ kapta a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
illetékes munkatársáról, hogy optimista becslés szerint 2020. év
végére, reális becslés esetén azonban sajnos csak jövő tavas�szal számíthatnak a budakalászi lakosok leghamarabb a komposztládákra.
A pályázat értelmében a gyűjtőedények beszerzése kizárólag
állami források felhasználásával történik, Budakalászon közel
150 millió forint áll rendelkezésre e célra.

Az Önkormányzat vezetőségével egyeztetve tavasszal
2020. április 07.-én, egy alkalommal lesz korlátlan zöld
hulladék szállítás.
Fontos! A lakosság a zöldhulladékot a gyűjtés napján maxi
mum 120 literes zsákban (kivéve raschel zsák) helyezheti ki.
Az ágakat megfelelő méretre darabolva kell előkészíteni a
szállításra (1 méternél nem hosszabb 0,5 méternél nem
vastagabb átmérőjű kötegeket képezve, spárgával átkötve,
nem dróttal)!
Szigorúan tilos a megadott időpontot követően újabb zöld
hulladékot kitenni. A később kihelyezett hulladékot az ingat
lantulajdonosnak kell saját költségén elszállíttatani.
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a kihelyezett óriási mennyi
ségű lakossági zöldhulladékot a szolgáltató várhatóan több
nap alatt tudja elszállítani, így kérjük szíves együttműködé
süket, türelmüket!

2020 márciusától a kommunális hulladékot egy
ségesen, a város minden utcájában HÉTFŐKÉNT
szállítja a Zöld Bicske Nonprofit Kft.
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PROGRAMOK

Március 14. szombat 8.00

MÁRCIUS
Március 11. szerda 10.00
Dúdolj! Ringass! Táncolj!
A foglalkozást vezeti: Paár Julcsi, Csíki Gergely
és a Kortárs Népzene Társulat.
Belépő: 1000 Ft / gyermek, testvérkedvezmény: 500 Ft / testvér

Március 12. csütörtök 19.00
Hangfürdő
Belépő: 1000 Ft
Havi egy alkalommal szeretettel várunk mindenkit,
aki egy óra nyugalomra vágyik! Plédet és polifoamot hozzatok!

Március 12. csütörtök 16.00
Vállalkozói fórum
Szervező: Budakalász Város Önkormányzata

Március 13. péntek 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

Március 13. péntek 19.00
Folkkocsma - Bolgár táncház tánctanítással
Közreműködik: a Martenica Néptánc Egyesület
Belépő: 1000 Ft
Sok szeretettel várjuk a bolgár zene
és táncok kedvelőit!

Március 13. péntek 19.00
CONTEMPO CLASSIC
Örömzene koncertsorozatunk következő eseményén a Contempo hangszer
összeállítását tekintve különleges, a
szokványostól meglepően eltérő hangszereket ötvöző koncertet hallgathatunk meg. A fuvolista-szaxofonos Pozsár Eszterhez Horányi
Sándor gitárral, Csurkulya József pedig cimbalommal társul.
A zenei világ, amit létrehoznak, szintén egyedülálló.
Az előadáson elhangzanak klasszikus zenei művek és egy
izgalmas zenei utazás keretében eljutunk a kortárs zenéig,
a Contempo trió improvizatív világáig. Ebben az utazásban
Puskás Levente, a hazai klasszikus szaxofonozás kiemelkedő
tehetségű előadója lesz a Contempo művészeinek segítségére.
Belépő: 1000 Ft

Várunk mindenkit szeretettel!

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 megvásárolható hétköznapokon 9 és 18 óra között
a művelődési ház irodájában.

Március 14. szombat 20.00
Rockház
19.00 – 20.30 óra Siess haza, vár a mama…
(dokumentumfilm Barta Tamásról)
20.30 - 21.00 óra Beszélgetés Frenreisz Károllyal
21.00 - 22.30 óra Ezüst Nyár (LGT Tribute) zenekar koncertje
Belépőjegy elővételben 1500 Ft,
a helyszínen 2000 Ft

Március 15. vasárnap 17.00
1848/49 évi Forradalom és
Szabadságharc Emléknapja
Műsorban közreműködnek:
Lenvirág Táncegyüttes és
Ivancsics Ilona és Színtársai

Március 16. Hétfő 15.00
Véradás
A véradáshoz szükséges
személyigazolvány és TAJ kártya.

Március 18. szerda 17.00
Alzheimer café
Beszélgessünk arról, hogy mit jelent a demenciabarát
szemlélet.
Szervezők: Budakalászi Családsegítő Intézet és
Budakalász Város Önkormányzata.

Március 19. csütörtök 18.00
Keleti utazások IV. – A sokszínű Törökország
Előadó: Galgóczi István
Belépő: 1000 Ft

Március 21. szombat 16.30
Kukorica Jancsi
A Telepi Óvoda meseelőadása
Belépő 1400 Ft, gyerekjegy 600 Ft
Mindenkit szeretettel várunk!

Március 24. kedd 19.00
ÖRÖMKONCERT „Álmos születésnapjára”
Fellépők: Kaláka együttes, Sebestyén Márta, Andrejszky Judit
Belépő: 1500 Ft
Jegyek kaphatók a www.tixa.hu oldalon is!
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Március 27. péntek 10.00
Dúdolj! Ringass! Táncolj!
A foglalkozást vezeti: Paár Julcsi, Csíki Gergely
és a Kortárs Népzene Társulat.
Belépő: 1000 Ft / gyermek
Testvérkedvezmény: 500 Ft / testvér

Március 27. péntek
1 húron pendülünk
- Akusztikus minifesztivál
Koncertek:
19.00 Lee Olivér
20.00 Muriel | 21.00 Szeder
Jegyek elővételben: 1500 Ft,
a helyszínen: 2000 Ft | www.tixa.hu

ÁPRILISI ELŐZETES
Április 1. szerda 17.00
Alzheimer café
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Március 28. szombat 10.00
Családi Matiné: Vuk
Zenés mesejáték egy felvonásban.
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 – FELTÁMADÁS
Előadások:
• Dr. HIDÁN CSABA - Magyar mitológia
• SZÁSZ PÉTER - Magyar feltámadás a Kárpát-medencében.
• Dr. VARGA TIBOR - Nimród, vagy Magóg?
- Végítélet az íjfeszítő népek emlékezetében.
Belépő: 800 Ft

Március 28. szombat 17.00
Nosztalgia táncest – Vendég: Bodrogi Gyula
Közreműködik: Óbudai Nosztalgia Tánccsoport - Ajtai Marika
Zenél: a Zseton Duó
Belépő elővételben 1500 Ft, a helyszínen 1900 Ft
Szeretettel várunk mindenkit!

Március 29. vasárnap 13.00

Április 4. szombat 18.00

Tarsolyos találkozó

Rockház
KISS Forever Band - 25’ Anniversary Tour
Vendég: Dizzy Dog
Belépőjegy elővételben 2000 Ft www.tixa.hu
Koncert napján a helyszínen: 2500 Ft.
A program az NKA Hangfoglaló Program
támogatásával valósul meg.

Április 16. csütörtök 18.00
Makám lemezbemutató koncert
- Budapest éjszakája szól
Kedvezményes diák/nyugdíjas
belépőjegy 1500 Ft
Teljes árú belépőjegy 2000 Ft | www.tixa.hu

Április 8. szerda 10.00
Dúdolj, ringass, táncolj!

Április 17. péntek 17.00

Április 9. csütörtök 17.00

Aprók Tánca - Folkkocsma

Oláh Sándor ötvösművész
kiállítás megnyitója

Április 18. szombat 9.00
Tavaszi Tófutás
Helyszín: Omszk-park

Április 12. vasárnap 20.00
Sváb Locsoló Bál

Április 17. péntek 18.00
Fucskó Miklós könyvbemutató

Április 26. vasárnap 13.00
Szent Grál Nap

Kedves látogatóink! Számos programunkra a www.tixa.hu
internetes portálon keresztül is vásárolható jegy!
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KÖZTÜNK ÉLNEK: KALÁSZIAK MESÉLNEK

„RÉSZEMRŐL ÚGY LÓGOK KI A SORBÓL,
HOGY NEM IS ÁLLOK BE ODA”
Pertik László immár 17 éve él Budakalászon családjával. Sok mindent kipróbált
már életében, belekóstolt a szakács, a bolti eladó, a fagyi árus, a kézbesítő, az
újságíró, de a teniszezők életébe is. Mégsem lett végül egyik sem a hivatása.
Több könyve is megjelent, emellett blogot is vezet 2016 óta.
- Miként definiálná magát?
Valóban sok mindent kipróbáltam az eddigi életem folyamán, kerestem önmagam. A mai napig több vasat tartok egyszerre a tűzben, hiszen májustól októberig egy balatonszárszói üdülőt vezetek.
Tagja vagyok egy vasúti értékmentő csapatnak, a Nohab-GM Alapítványnak, amely a legendás svéd dízelmozdonyokból mentett
meg és próbál talpra állítani 3 példányt. Közben írom az épp aktuális, következő regényemet, (az első kettő kapható a Líra boltjai
ban és webshopjában), vezetem az oldalam, a blogom, melyek a
http://pertik.hu címen érhetők el. De a világhálón alapító tagja
vagyok Magyarország legnagyobb celebrity portáljának a hajdani
Bordának is, ami manapság már sztar.com címen üzemel. Emellett néha egy alternatív, természetgyógyászati módszerrel Istennek
hála eredményesen és ingyen kezelem a hozzám fordulókat. Mégis,
ha egyet ki kellene emelni közülük, azt hiszem, ma már azt mondanám, hogy író vagyok. Bár egy verseskötet és a sorban harmadik,
jelenleg készülő regényem után még ezt a szót túlzónak érzem önmagamra nézve.
- Mióta él Budakalászon? Miért döntött úgy, hogy a fővárosból
Budakalászra költözik?
2003-ban költöztünk Budakalászra. Mivel ez egy helyi újság, bizonyára azt olvasnák szívesen, hogy örömmel jöttem ide, de ez nem
fedné a valóságot. Budáról, az I. kerületből érkeztem, a Batthyány
tér, Fő utca környéke volt az otthonom, amit nagyon szerettem!
De mivel előbb nővérem, aztán öcsém is családot alapított, így akkoriban el kellett adjuk az ottani, nagyobb lakásunkat, hogy ezáltal ők új, önálló életet kezdhessenek. Nekem a sors Budakalászt
dobta, ami nem volt ismeretlen számomra, hiszen Nagyapámnak
itt, a Lupa-sziget magasságában, az árvízvédelmi gátnál volt telke a
Tulipán utcában. Tehát a kötődés adott volt gyerekkoromból, még
ha nem is önszántamból érkeztem.
- Mi történt 25 éves korában, mikor egyszer csak azt tapasztalta,
hogy nem hall?
25 évesen az ember még tele van tervekkel, álmokkal, amelyek
mind megvalósulásra várnak. De valamiért nálam másképp kellett
alakuljon... Kb. 2 héten át éreztem, hogy tompán hallok az egyik
fülemre. Gondoltam, biztos huzatot kapott, ilyesmi... Az orvos sem
talált semmi rendelleneset. Egyéb tünetem nem volt, mígnem...
Egyik nap reggeli után felálltam, és elkezdett körbe-körbe forogni
velem a világ. (Holott soha életemben nem voltam részeg, sem
addig, sem azóta.) Akkor még semmit nem értettem ebből, csak
nagyon megijedtem. Előbb fül-orr-gégészet, majd kórház következett. Ott mondták, hogy valami belső füllel kapcsolatos zűr, az
egyensúlyérzék felborulása is ennek tudható be. Az állapotom

folyamatosan romlott, egyre kevesebbet és kevesebbet hallottam
arra a fülemre. Ha csak megmozdultam, azonnal leírhatatlan szédülés következett, ami csak teljesen merev hanyatt fekvéskor szűnt
meg. Az orvosok a mai napig nem tudják pontosan, mi okozta mindezt. A zárójelentésemen is az áll, hogy „valószínűleg vírusfertőzés...”
Pár nap után hazaengedtek, majd néhány hét elteltével kezdődött
minden a másik fülemmel is. Nem mesélem el ismét... Képtelen
voltam enni, mert az örökös szédüléstől semmi nem maradt meg
bennem. Nem tudtam mozogni, mert forgott velem a világ. Egyedül
Édesanyám végtelen szeretete, a rokonság segítsége és az Istenbe
vetett mély hitem maradt nekem azokon a napokon. Aztán... Az agy
lassan elkezdte valamelyest „átvenni” a teljesen kiesett egyensúlyszerv szerepét. Meg kellett tanulnom újra járni és hangok nélkül
létezni. 12 éven át tartott ez az időszak.
- Miért csak 12 év után került sor a műtétre, ami aztán visszaadta
a hallását?
A műtétre (amely egyik fülemre visszaadta a hallásomat) több
okból sem kerülhetett sor hamarabb. Kezdetben nem is létezett
még, akkoriban ez új dolognak számított. Aztán – bár létezett, de –
eléggé gyerekcipőben járt a dolog. Egy viszonylag ormótlan, nagy
készülékkel lehetett alig használható hallást elérni. Mindezt 6-7
órás, komoly műtéttel, így inkább kivártunk... Később összeismerkedtem a neten Weisz Fannival, akit az emberek leginkább szépségkirálynőként, siket aktivistaként, modellként, és onnan ismerhetnek,
hogy szilveszterkor minden évben Ő tolmácsolja jelnyelven a
Köztársasági Elnök Úr ünnepi szavait a televízióban. Általa kerültem egy fantasztikus orvoscsoport kezébe Szegedre (Ő is ott kapta
vissza a hallását), akik bevettek a műtéti programjukba. Következett
az a bizonyos 6 órás műtét, ami részükről nem volt mentes némi
komplikációtól, részünkről pedig sok-sok izgalomtól. De sikerrel járt
és újra „kinyílt számomra a világ”. 12 év teljes csönd után visszakerültem a hangok közé. Azóta egy CHIP-el a fejemben, amolyan
„kiborgként” élek. Ehhez csatlakozik (mágnesesen) a külső egység,
ami a hangokat elektromos impulzusokká alakítja és juttatja el az
agyig. A neve Cochlearis Implantáció.
- Egy ilyen eset minden bizonnyal rengeteg nehézséget, ugyanakkor olyan megtapasztalást is magával hordoz, ami nem mindenkinek adatik meg. Gondolkozott azon, hogy mi lehetett az oka annak,
hogy az életében a hallásvesztés bekövetkezett?
Mindennek megvan az oka. A „véletlen” szót az emberek generálták azokra az esetekre, amelyeknek nem értik a miértjét/hogyanját.
Természetesen tudni nem tudhatom, de tippem szerint két haszna
is lehetett a hallásom elveszítésének:

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

XIV. évfolyam | 2. szám | 2020. március 11.

Részben kiderült, ki az, akire valóban számíthatok, akivel az igazi
szereteten alapuló kapcsolat ennek ellenére is működik. Akkor is, ha
az illető pl. nagyon távol, messze él tőlem, de azóta sem problémázik
azon, hogy egy CHIP-el a fejemben élek, csak egyik fülemre hallok.
Ezen kívül nekem a 12 év csönd által kellett talán megtalálnom saját
magam belső hangját. Amire addig talán a milliónyi más hang miatt
nem figyeltem eléggé. Megtanított áttörni a korlátaimat is, felülemelkedni az így folyamatosan adódó problémákon. Más egy ilyen
időszakban talán éppen elveszíti a hitét, nekem ezáltal vált erőssé
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igazán. Addig csak felületesebben éltem meg, azóta a blogomban
alapvető hitkérdéseket járok körbe. De kicsit sem komolykodós,
merev módon, hanem teljesen nyíltan, hétköznapi megközelítéssel
és vidáman. A hit, a vallás nem elsősorban egy morcosan betartandó
szabálykupac, ahogyan azt sajnos sokan feltételezik, gondolják...
Hanem a lelki béke és öröm forrása is, egy kétoldalú, mindennapos
kapcsolat a Mindenhatóval, aki folyamatosan mellettünk áll, segítségünkre van.
Hollósi-Györgyei Nóra

MESETERÁPIA – NEM CSAK GYEREKEKNEK
Barcza Katalin meseterápiás szakember, író, magyartanár és drámajáték-vezető.
Szenvedélyesen gyűjti a meséket, csoportos és egyéni terápiában is foglalkozik
gyerekekkel és felnőttekkel egyaránt. A Szentistvántelepi Általános Iskola tanáraként
ismerhetik a budakalásziak, azonban sokoldalúsága lenyűgöző. Nevéhez köthető a
Kalászi Olvasókönyv, A kapu című regény, melyet a kiskamasz korosztálynak írt, de
sokan találkozhattak vele drámatáborok vezetőjeként. Amikor a mesékről kérdezem,
rengeteg történet van a tarsolyában, személyes történetek, melyeknek „happy end” a
vége, nem véletlenül.
- Hogyan találtál rá a meseterápiára és mikor döntöttél úgy,
hogy többet is szeretnél tudni erről a módszerről?
5 éve foglalkozom meseterápiával. Két lépcsőben találtam rá
erre a módszerre. Először Boldizsár Ildikó könyveit olvastam,
aztán ahogy egyre jobban belemélyedtem a témába, láttam,
hogy többféle irányzat is van. Eldöntöttem, hogy kiválasztok
egyet, ami legelőször rokonszenves lesz. Akkoriban azt hittem,
ez nekem azért fontos, mert magyartanárként dolgozom. Nagy
meglepetés volt számomra, amikor rájöttem, hogy a mesék nem
arról szólnak, amiről odáig gondoltam. Eredetileg nem gyerekeknek szánt szórakoztató történetek voltak ezek, csak azzá lettek
az utóbbi időkben. A mesékben olyan alapvető emberi igazságok
és jellemformáló erők vannak, melyeket a régi emberek szimbólumokba kódolva adtak át egymásnak, és ez volt a mesék igazi
funkciója. Az élet minden területén segítséget nyújtanak, és
ezzel a felismeréssel egy másik világ nyílt ki számomra. Nagyon
szerettem volna, ha ezt a szemléletet a tanításba is be tudom
vinni, így jelentkeztem a Kincskereső Meseterápiás Módszer kétéves képzésére.

Volt egy tanítványom, aki minden feleletkor borzasztóan szorongott, tudta, hogy nincs mitől tartania, hiszen megtanulta az
anyagot, de ő mégis félt. Szóbeli feleléskor, már amikor a neve elhangzott, elsápadt, elsírta magát. Ebben az osztályban kérdeztem
meg először, hogy ha lenne egy meseterápiás csoport, ki szeretne
csatlakozni. Nagy örömömre éppen ő volt az első, aki jelentkezett.
Az első csoportomat 8 serdülőkorú gyerekkel indítottam el, ezzel
párhuzamosan rögtön alakult egy felnőtt csoport is.
- Jelenleg hány csoportod van Budakalászon?
A Faluházban három csoportot viszek, egy gyermek - és két felnőtt csoportot. A telepi iskolában pedig havonta egy alkalommal
viszek egy gyerekcsoportot. Ezen kívül szeptembertől meseterápiás gyakorlatot tanítok a Wesley János Lelkészképző Főiskolán.
Koncz Eszter,
a Faluház kommunikációs munkatársa

- A meseterápiát önismereti tréningnek is nevezhetjük?

A meseterápiával olyan önismeretre tehetünk szert, ami segít
eligazodni a világban.

Fotó: Barcza Katalin

Úgy gondolom, hogy a siker és a boldogság legfőbb alapja, hogy
önmagammal tisztában legyek.
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SPORT

A CSÚCSKÉZILABDA AZ IGAZI VONZERŐ
Január óta immár vezérigazgatóként irányítja a Budakalászi Kézilabda Zrt.-t
Egressy Gábor, aki már hosszú évek óta a menedzsment tagja. Az egykori
válogatott labdarúgó tele van tervekkel, a kalászi kézis jövőt illetően kérdeztük
terveiről.
Nehéz fontossági sorrendet felállítani a céljaink között, de a
társadalmi szerepvállalás mellett talán az a leglényegesebb,
hogy valóban a város csapatává váljunk. A korábbinál sokkal
szorosabb kapcsolatot szeretnénk kialakítani a budakalászi
sportszerető emberekkel, a gyerekekkel, a helyi vállalkozókkal,
a médiával, és természetesen a városvezetéssel.
A település egyetlen NB I-es csapataként ez nem tűnik lehetetlen küldetésnek.
Valóban nem az, de tennünk kell érte, és teszünk is. Egy ideje
már rendszeres résztvevői vagyunk a helyi rendezvényeknek, illetve mi magunk is szervezünk programokat, leginkább a hazai
mérkőzéseink környezetében. Különösen büszkék vagyunk az
iskolaprogramunkra, amelynek keretében a játékosaink rendszeresen látogatják a testnevelésórákat, és próbálnak még nagyobb
kedvet csinálni a kézilabdához.
…amely jelenleg az egyik legnépszerűbb és legsikeresebb
sportág Magyarországon.

Így van, és erre nekünk
is építenünk kell. Pillanatnyilag 191 utánpótláskorú játkosunk van,
ami ugyan szép szám,
de azt szeretnénk, ha
a létszám folyamatosan nőne, leginkább budakalászi gyerekeknek köszönhetően.
Valószínűleg emiatt is fontos lenne megtartani a felnőtt csapat NB I-es tagságát, hiszen a csúcskézilabda a gyerekeknek
is nagyobb vonzerő.
Ez egyértelmű, amiként az is, hogy mindenképpen szeretnénk
az NB I-ben maradni. Nem vagyunk könnyű helyzetben, de látom
a munkát, amit a fiúk nap mint nap elvégeznek, és szinte biztos
vagyok benne, hogy jövőre is a legmagasabb osztályban fogunk
szerepelni.

BMSE FOCI HÍREK
A futball Európa-bajnokság miatt korán elkezdődtek a megyei baj
nokságok is. Sajnos ez számunkra nem igazán jó, hiszen februárban
a pálya talaja nem megfelelő a mérkőzések lebonyolítására. Mivel
több korosztályunk is szerepel a bajnokságban, a pályabérlések
igen költségesek. Ha nem oldjuk meg a mérkőzések lebonyolítását,
akkor büntetőpontokat kapnak a csapatok. Így egyelőre a pomázi
műfüves pályán játsszuk le a bajnoki mérkőzéseket.
A létszámnövekedés miatt fejlesztések, bővítések szükségesek,
ám sajnos egyesületünk szerény körülmények között működik.
Nagy tisztelettel várjuk az önkormányzat támogatását is, hiszen
a sportegyesület a városé, a kalászi embereké és sportolni vágyó
fiataloké.
Az idén szeretnénk felújítani a klubházunkat, és öltözőket is kia
lakítanánk. A konténerek helyére egy szép szabadidőparkot ter
vezünk, illetve egy, a városlakók számára is elérhető kertmozi is
helyet kaphatna. Szerencsére a beruházásra rendelkezésre áll a
TAO-támogatás, de az önrészre, amely a beruházás 30 százaléka,
még szükségünk van. Ehhez várunk segítséget – hiszen ha terveink
megvalósulhatnak, a közösségi élet, a sport fellendítése települé
sünk és a városlakók számára is számos előnnyel járna.
A kalászi iskolákkal továbbra is jó kapcsolatot ápolunk, az egyesület
nél tornaórákat tartanak a gyerekeknek. Felnőtt csapatunk az első

mérkőzésen vereséget szenvedett egy kiélezett helyzetekkel teli
mérkőzésen. A hazai mérkőzéseket már Pomázon játsszuk le,
vasárnaponként. Minden szurkolót szeretettel várunk. Továbbra is
hívjuk, és sportolási lehetőséggel, magasan képzett edzői gárdával
várjuk a kalászi gyerekeket egyesületünknél!
Sárosi Tibor
BMSE elnök
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EGÉSZSÉG
AZ EGÉSZSÉGKLUB MÁRCIUSI PROGRAMJAI

•
•
•
•
•
•

Március 12. csütörtök 17 h: KLUBNAP A KLUBHÁZBAN
Vendégünk: Novák Mária geronto-andragógus, szeniortánc
oktató. A szeniortánc = mozgás, öröm, agytorna, azaz
három az egyben. Várunk minden érdeklődőt!
Március 16. hétfő de. 10 h: DR. FARAGÓ ESZTER
ELŐA DÁS A A FALUHÁZBAN „A stabilizációs törekvések
és Horthy kormányzóvá válása” címmel.
Március 19. csütörtök 16 h Faluház bálterem:
az egyesület éves rendes KÖZGYŰLÉSE
Március 26. csütörtök 18 h Faluház:
ORVOSI ELŐADÁS A DEPRESSZIÓRÓL
KIRÁNDULÁS: Kecskés Éva az úti célokat az időjárástól 		
függően tervezi és a klub levelezőlistáján ismerteti
Április 9. csütörtök 17 h: KLUBNAP a klubházban

PREVENTÍV SZŰRÉSEK 2020-BAN
Budakalász Város Önkormányzata a korábbi évekhez hason
lóan, ebben az évben is kiemelt figyelmet fordít a lakosok egész
ségére, a betegségek megelőzésére, ezért az Egészségklub
önkénteseivel karöltve folytatja a szűrőprogramját. A szűrések
a két leggyakoribb halált okozó megbetegedéscsoportra, a
szív-érrendszeri és daganatos megbetegedésekre terjednek ki.
Kizárólag budakalászi lakcímmel rendelkező személyek és a
város közintézményeiben dolgozók vehetnek részt a program
ban személyes jelentkezést követően.
A szűrőprogramokra mindenki hozza magával a személyi
igazolványát, lakcímkártyáját és a TAJ-kártyáját. Felhívjuk
figyelmüket, hogy a szűrőprogramokon azok vehetnek részt,
akik még nem, vagy az előző szűréstől eltelt egy éven túl
vették igénybe a szolgáltatást.
A tavaszi vizsgálatokra jelentkezni lehet a Budakalászi Hír
mondó márciusi lapszámában közzétett hírek szerint a meg
jelölt személyeknél a megadott telefonszámon. (Az őszi
szűrések konkrét időpontjairól és a jelentkezések módjáról a
Hírmondó újság szeptemberi lapszámában tájékozódhatnak.)
A szűrésekre az Egészségház vérvételi helyiségében kerül sor,
az alábbi időpontokban:
Nőgyógyászati szűrés tavaszi időpontjai:
2020. március 24. kedd

9:00-tól 12:30 óráig

2020. május 5. kedd

9:00-tól 12:30 óráig

A vizsgálatot Dr. Lőrincz István szülész-nőgyógyász szakorvos
végzi. A vizsgálat kiterjed: kolposzkópos vizsgálat, kismedencei
UH vizsgálat, citológiai mintavétel, leletezés.
Jelentkezni lehet: hétfői és szerdai napokon 18-20 óra között
Rakics Istvánné Anninál a +3630/9441165 telefonszámon.
Bőrgyógyászati szűrés tavaszi időpontja:
2020. április 9. csütörtök 10:00-tól 14:00 óráig
A vizsgálatot Dr. Bakos Beáta bőrgyógyász és allergológus
szakorvos végzi.

ÁLLANDÓ FOGLALKOZÁSOK A KLUBHÁZBAN

•
•
•

KÉZMŰVES ÓRÁK kedden 14 - 18h
Szendrényi Julikával és Lukács Klárival.
TÁRSASJÁTÉK, KÁRTYAKLUB kedden 14h-tól
SZÁMÍTÓGÉPEN GYAKORLÁS
minden második hétfőn délelőtt (jelentkezés szerint).

A Nemzeti Együttműködési Alaphoz 2020-ra benyújtott pályáza
tunk forráshiány miatt nem nyert támogatást.
A klubház saját erős takarítására március 19-ig, a közgyűlés napjáig
várjuk a klubtagok jelentkezését. Ha összejön a minimum 52 fő vagy
csoport, mindenkitől évi egy(!) alkalommal kérjük a takarítást. Szám
laképes takarító alkalmazása drasztikus tagdíjemelést jelentene.
Klubházunk video- és audiorendszerének modernizálását, valamint
a tornacsoportok eszközeinek bővítését a szentendrei Egészsé
ges Városért Közalapítványnak köszönjük!
A szűrővizsgálat elsősorban a rosszindulatú elváltozások/
bőrdaganatok időbeni felismerését szolgálja. Régóta fennálló
bőrpanaszokkal az illetékes szakrendelőt keressék fel!
Jelentkezni lehet: hétfői és szerdai napokon 18-20 óra között
Jankuly Tiborné Zsuzsánál a +3630/2640637 telefonszámon.
Urológiai betegségek tavaszi szűrési időpontja:
2020. május 16. szombat 9:00-tól 13:00 óráig
A vizsgálatot Dr. Bódy Gábor Dénes urológus szakorvos végzi.
A vizsgálat kiterjed: adatlap (nemzetközi pontrendszer) kitöltése,
UH-vizsgálat, vizeletvizsgálat, tapintásos vizsgálat, tanácsadás,
szükség esetén gyógyszerírás, további vizsgálatra irányítás.
Ide tartoznak a vese megbetegedései, a húgyhólyag problémái,
az idős korban jelentkező vizelettartási gondok, az 50 év feletti
férfiak prosztata megnagyobbodása és az ezzel járó betegségek.
A vizsgálatra várjuk lányok, asszonyok jelentkezését is.
Jelentkezni lehet: hétfői napon 18–20 óra között Garami
Lászlóné Margónál a +36 70/450-3420 telefonszámon.
Szív- érrendszeri megbetegedés tavaszi szűrésének időpontja:
2020. április 25. szombat 9:00-tól 13:00 óráig
Ez évben nagy hangsúlyt fektetünk a halálozási listát vezető
szív-érrendszeri betegségek szűrésére is. Várjuk azon 40 év
feletti budakalászi lakosokat, akik a szűrés alkalmával felmért
rizikótényezők alapján tudni szeretnék, mekkora a kockázata
egy szív- vagy agyi infarktus bekövetkezésének, illetve mit
tehetnek ellene. Ezen kockázati besorolást a magyar és a nagy
nemzetközi szakmai szervezetek is ajánlják! A vizsgálatok
kiterjednek a legfőbb kockázati tényezők mérésére.
Jelentkezni lehet: csütörtöki napon 10–15 óráig Hortobágyiné
Éva 06 26/335183 telefonszámon.
Egészségük megóvása érdekében éljenek az Önkormányzat, az
Egészségklub és a Szakorvosok által nyújtott lehetőségekkel!
Dr. Tündik András, a Társadalmi Szolidaritás
és Humán Ügyek Bizottsága tag ja és
Dr. Csobod Judit, az Egészségklub vezetőségi tagja
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Bár még messzinek tűnik a
szeptember, hiszen addig lesz
még húsvét, az iskolai év vége,
a nyár táborokkal és szabad
sággal, de a készülődés egy
újabb fázisához érkezett, még
pedig a regisztrációéhoz.
Mire jelentkezzünk? Egy ünnepi
hétre, mely vallási és számos
kulturális programokat sorakoz
tat fel, amelyek középpontjában
Jézus ígérete áll: „Veletek vagyok
mindennap a világ végéig.”
Jézus ma is üzen nekünk, ha figyelünk rá, vezet bennünket, és
akár az üzeneteken, akár a tanúságtételek által csodálkozhatunk
erre a valóságra.
Kik jelentkezhetnek? Mindenki korosztálytól függetlenül, hiszen
a központi eseményeken túl van ifjúsági est és családi nap is a
Margitszigeten. Hitvallásból, keresés gyanánt bátran lehet a prog

Fotó: Magyar Kurír

EUKARISZTIKUS KONGRESSZUS: MEGKEZDŐDÖTT A REGISZTRÁCIÓ

ramra jelentkezni, hiszen Jézus, aki nekünk adta magát, velünk
is találkozni akar, bennünket is vár.
Hogyan jelentkezzünk? A főbb információk (részletes program,
főbb előadók) és a regisztráció is az esemény honlapján:
iec2020.hu megtalálható, illetve templomaink hirdetőtábláin is
olvasható, ahol papír alapon is lehet jelentkezni.

NAGYON-NAGYCSALÁDOSNAK LENNI TETT, SZÓTLAN ISTENRE MUTATÁS
Ki a nagycsaládos? A történelemben a nagycsalád egész mást
jelentett, mint ma. A magyar paraszti világban a férfi családfő
irányításával, több generáció részvételével 20-40-en is együtt
laktak és dolgoztak. Ennek – ma már bomló – hagyománya maradt
meg abban, hogy a férfi vezetéknevét viszik tovább a családban a
gyermekek. A mai idők családja nem így néz ki: szülők – sokszor
csak az egyik szülő – és a gyermekek élnek együtt, ritkábban a
nagyszülővel együtt. Ilyen fajta család a mai kor fogalma szerinti
nagycsalád is, azzal a különbséggel, hogy sok gyerek van.

sét, hogyan fog ez a szakajtónyi gyerek felnőni, nem ülünk fel
annak a mondatnak, hogy „de hát mindent meg kell adni a
gyereknek”. Annak a valóságában élnek, hogy a gyereknek nem
„mindent” kell megadni, hanem csak a közösséget, az otthon
örömét, az odafigyelést, a többi meg majd megjön valahogy.
Tudatosan nagyon-nagycsaládosnak lenni tett, szótlan Istenre
mutatás. „Ha jó a fa, jó a gyümölcse is, ha rossz a fa, rossz a
gyümölcse is. Mert gyümölcséről lehet megismerni a fát” (Máté
evangéliuma 12. fejezet, 33. versszak).

Hány gyerektől számít nagycsaládnak a mai nagycsalád?
A politika, a kormány gondolkodása szerint három gyermektől
számítjuk nagynak a családot. Én azonban most nem tartom
magam ehhez: a négy-, öt-, vagy még többgyerekesekről szeretnék
írni. Három gyermek még befér egy autóba, háromgyerekes család
még viszonylag sok van. Négy-öt-hat gyerek sokkal ritkább.

Bereczky Örs református lelkész
(+36 30/690-0788)

Hogyan kezdődik a nagycsalád? Úgy, hogy a szülők tudomásul
veszik: nem fogják tudni elindítani azt a sok gyereket, ahogyan a
többi családban próbálják. Nem lesz se lakás, se spórolt pénz,
amivel elkezdhetik majd a fiatal életüket. Elvállalják azt is, hogy
amikor majd 4-5-6 kamasznak kell cipőt venni, akkor Apának már
nem fog új, normális cipő jutni. A nagybátyámnak hét gyermeke
van, a kilencvenes években igen szegényen éltek, akkor hallottuk
tőle: „rájöttem, hogy nem is szeretem a narancsot”. Jusson inkább
a gyerekeknek.
Beszélhetünk Istenről, hitről, gondviselésről, de a nagyon-nagy
családosok minden beszéd nélkül, a háromnál is több gyermek
vállalásával kifejezik: Istenben bízunk, rá hagyjuk annak a kérdé

A képen Victor István hejcei református lelkész és felesége láthatóak,
17 gyermekükből 10 van a képen, meg egy befogadott nagynéni.
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„MI LENNE, HA MA ISTENTŐL KÉRNÉNK SEGÍTSÉGET ÉS ERŐT?”
Minden adott ahhoz, hogy egy átlagos hétben legyen részed.
Néha történnek nagyon jó dolgok az emberrel, néha nagyon rosszak,
de azért életünk nagyobb részét átlagos hetekkel élhetjük le. A hétfő
lehet kedvtelen, a munka lehet fárasztó, lehetnek konfliktusaink,
adódhatnak nehézségeink, élvezhetjük napi finom ételeinket, futha
tunk, szerethetünk, örülhetünk, duzzoghatunk, aludhatunk (ki többet,
ki kevesebbet), és így tovább... Lehet egy teljesen átlagos hetünk,
hacsak nem engedjük, hogy Isten jelenléte mindenre hatással legyen,
mindent megfűszerezzen. Akkor a jó jobb lesz, a rossz kevésbé
rossz, és mindenben értelmet nyerhetünk, ha nem is mindent értünk.
Jézus azt ígérte, hogy velünk lesz minden nap a világ végezetéig.
Minden nap! Ma is megszólíthatjuk a teremtő Istent, ma is olvashat
juk az Ő szavát, a Bibliát, ma is figyelhetünk Krisztus jelenlétére az
életünkben. Miért érnénk be kevesebbel? Mi lenne, ha ma Istentől
kérnénk segítséget és erőt a napunkhoz? Mi lenne, ha hagynánk, hogy
Jézus ma megszólítson?
Szeretettel várunk istentiszteleti alkalmainkon vasárnaponként
10:00-kor a Budai út 55. szám alatt. Az istentisztelet alatt gyerek
foglalkozást tartunk, hétközben kiscsoportos alkalmakat, házaspár,
férfi és női kör találkozókat.
Kiss Péter lelkipásztor

NACHRICHTEN
– A SVÁB KÖZÖSSÉG HÍREI
A Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Német Nem
zetiségi Egyesület közös megemlékezésen vett részt a
kitelepítés 74. évfordulóján, majd az est a Schieszl Ven
déglő és Borházban ért véget. Itt, mint sok éve mindig,
a Schieszl család látta vendégül a megemlékezésen
résztvevőket. Ezúton is köszönjük!
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Telepi ovi

„Alkossunk együtt, és varázsoljunk!”
Varázslatos álmom volt… Mesebeli lényekkel, óriásokkal, bo
szorkányokkal, tündérekkel, manókkal, huszárokkal álmodtam.
Nem tudtam eldönteni, mi vagyok álmomban, de amikor feléb
redtem, a szívem erősen kalapált, melegség töltött el, és úgy
éreztem, repülni is tudnék. Szeretem a csodálatos álmokat. Utána
mindig boldog vagyok, és úgy érzem, az élet egy tündökletes
mese. És valóban, a mi életünk egy tündökletes mese, hiszen
mindennap csodás kisemberekkel éljük át a mesék és varázslatok
csodáját.
És egyszer csak eljön a két hónap, amikor olyat alkothatunk
együtt – egy nagy csapatként – ami életünk meséjére minden
évben felteszi a koronát. Idén Kukorica Jancsi tette ezt velünk.
Két hónapig, sírtunk, nevettünk, alkottunk, átléptük a komfortzó
nánkat, féltünk, izgultunk, öleltük egymást és veszekedtünk is. Igen,
az érzelmi skála összes lehetőségét kiaknáztuk. Csodálatos volt.
Minden évben úgy alkotjuk a meséket, hogy sosem siránko unk, hisz mi választjuk, mert ez éltet minket, csodát tesz velünk.
z
De ez a mese más volt. Már az elején, amikor alkottuk és
ötleteltünk, azon gondolkoztunk, szabad-e kiszaba
dítani egy
könyvből egy klasszikust és élővé varázsolni. Hát persze,
hogy szabad, hiszen az irodalom úgy varázsos, ha él. És vajon
hogyan érjük el, hogy a legkisebbek is izgalommal nézzék?
Miközben fontos lenne, hogy a felnőtteket is mélységében
megérintse, és a végén egy igazi színházi, családi fesztivál
legyen... Ezernyi energiát raktunk bele, varázslatokat, jele
ne
teket alkottunk, boksz meccsel fűszereztük. Túró Rudit, mesés
táncokat magyar zenékre, úszó felhőt, holdat, virágzó fát
formáltunk. Amikor már majdnem készen volt, akkor eldobtuk,
széttéptük, újrakezdtük, átírtuk. Végül bedobtuk a többieknek:
vegyétek és egyétek! Alkossunk együtt és varázsoljunk!

Fotó: Winkler Ferenc

Vegyük elő magunkból a kisgyereket, és éljük át ezt együtt,
mert úgy lesz mindenkinek befogadható. És aztán jöttek az

Ráadá
s
előadá
s

ötletek, a saját alkotások, a bűvészmutatványok, és egy irományból igazi színdarab lett, egy érző, megérintőszíndarab.
És próbáltunk, és táncoltunk, és fájt min
denünk, de belülről égetett az egész alkotás.
A zene megérintett, a tánc ajándék volt és boldogság, a történet,
amiben felismertük életünk részleteit, fájdalmait, sírásra kész
tetett minket is. Ekkor már tudtuk, jó úton járunk. Lesz itt sírás,
nevetés, izgulás és feloldás. Akkor már tudtuk, hogy megvan
a tündökletes mesénk, az életről íródott legendánk. De még
az utolsó héten is ezer akadályt gördítettek elénk az „óriások”.
Hosszú lett a mese, nem elég ez a próba, hogy lesz belőle DVD?
Kedves Emberek! Ne haragudjon senki, hogy varázslásba kezd
tünk, mi minden fájdalom és nehézség ellenére, csak csodát akar
tunk. Adni. Önzetlenül. Mindenkinek. És akkor jött egy szó. Egy szép
szó. A hit szava. Mi hiszünk ebben 17 éve, mi ezt azért csináljuk,
mert csodákra szükség van. Mi hiszünk abban, hogy az élet egy
tündökletes mese, és mi ebben a tündökletes mesében éljük az
életünket a Telepi Óvodában, együtt. Február utolsó hetében a hit és
a csoda megtörtént!
Minden nehézség ellenére betöltötte a Faluház termét a csillogás,
a varázslat, a csend, az izgulás, a meghatottság, a mély érzésű sírás,
a rengeteg kacagás és Kukorica Jancsi élete is tündérmesébe illő
lett. És azóta csak úgy özönlenek az üzenetek anyukáktól, apukáktól:
„Fantasztikusak vagytok, köszönjük ezt a csodát, ne mondjátok el
senkinek, de végigbőgtem az egészet, apának is kellett zsebkendő,
én mindent megteszek nektek, mert amit kaptam tőletek, az maga
volt a varázslat.” „Nem tudok rá szavakat, hogy ez milyen frenetikus
volt. A legcsodásabb dolog az életünkben, hogy a ti óvodátokba jár
hatunk.” „Hihetetlen jót alkottatok.
Fantasztikusan nagyszerű volt. Nem
is értem, hogy van ennyi energiátok
a napi rutin mellett.” „Ez elképesztő
volt. Sose adjátok fel, mi mindig
mellettetek állunk. Köszönjük, hogy
ezt teszitek a gyerekekért Köszönjük, köszönjük, és megint csak kö
szönjük...” Mi pedig azt köszönjük,
hogy mindig hisztek bennünk, tá
mogattok minket és tudjátok, hogy
minden nehézséget leküzdve, meg
történik a közös tündérmesénk!
A Telepi Óvoda dolgozói
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OLVASÓI LEVÉL
„Fiúk, mindent köszönünk!
„Kedves Budakalászi Önkormányzat, Kedves Megemlékezők!
Hálásan köszönünk minden támogató gondolatot, szót, imát, melyet Édesapám, dr. Vámos Attila utolsó útja kapcsán elmondtak,
leírtak, vagy felajánlottak.
Köszönjük továbbá, hogy Budakalász Önkormányzatának képvi
selő-testülete saját halottjának tekintette őt, és az ezzel járó
anyagi, szellemi és érzelmi támogatásban részesült a család.
Dr. Göbl Richárd polgármester úr temetésen elhangzó, kedves,
baráti hangvételű búcsúztatója is jól esett mindannyiunknak.
Ezúton szeretnénk hálánkat kifejezni minden résztvevőnek, aki
osztozik fájdalmunkban és jelenlétével, koszorúval együttérzését
fejezte ki: (a teljesség igénye nélkül) a Budakalász Baráti Körnek,
a Faluház munkatársainak, a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, a Német Nemzetiségi Egyesületnek, A Fatimai Imacsoportnak,
a szentisvántelepi Nagymama-Nagypapa Klub tagjainak, egyházközségi tagoknak, az élethosszig mellette álló barátoknak, régi
osztálytársainak, kollégáinak, szeretett szomszédoknak, utcabelieknek, közeli és távoli rokonoknak, ismerősöknek.

Nemrég vettünk végső búcsút Budakalász első szabadon választott polgármesterétől, dr. Vámos Attilától. Az övével együtt azon
barátok emlékét is szeretném itt felidézni, akik a rendszerváltoztatást megelőző években mertek nagyon álmodni. Megalapították nem csak Budakalász, de a megye első civil újságját,
a Kalászt, és időt, fáradságot nem kímélve dolgoztak a helyi
nyilvánosság megteremtéséért. Vámos Attila is az alapítók közé
tartozott.
Ötödikként követte azokat, akik az ős Kalász alapítói, szerkesztői, írói voltak, és akikkel ma már az emlékezet csatornáin tartjuk
a kapcsolatot:
Marosváry Tamás volt az első felelős szerkesztő, a lap motorja,
aki minden testületi ülést végigült, hogy a döntésekről első kézből tájékoztassa a kalásziakat.
Gerstenkorn Béla, aki a lap arculatát alkotta meg, évtizedig
szállította a címlapgrafikákat és egyéb illusztrációkkal színesítette az újságot. Béla alkotása többek között a város címere és
a Kőbányai út elején található Kerék is.
Parlagi Endre polgármester úr ugyan
nem tartozott a szűkkörű szerkesztőséghez, de majdnem minden lapszámban jelent meg cikke. Értékes
írásaival nagyban emelte a lap színvonalát.
Végül, de inkább elsősorban kellene
említenem Harcsa Lajos polgármester urat, aki a Budakalászi Baráti Kör,
a Kalász kiadójának lokálpatrióta
alapítója, sokáig elnöke volt. Túlzás
nélkül állíthatjuk: nélküle sem lenne
Budakalász az, amivé mára fejlődött.
Őrizzük meg emléküket, mert olyat
tettek a „faluért”, ami csak keveseknek sikerült eddig.
Fiúk, nektek sikerült!
Nagy Endre”

Édesapánk halálos ágyán több ízben is szülőföldjének nevezte
Budakalászt. Bár élete első felét nem itt töltötte, régen tudtuk,
hogy a szívében Budakalász áll az első helyen. Az aktív közéletből régen visszavonult, de az utolsó időkben is szívén viselte az
itt élők ügyeit, elkötelezetten és érdeklődéssel követte a város
eseményeit. Budakalász szeretetét nekünk, a gyermekeinek is
továbbadta.

„Ezúton mondok köszönetet mindazon kedves budakalászi jó
barátnak, ismerősnek, akik a kilencvenedik születésnapom alkalmával köszöntöttek, jókívánságukat juttatták el; s eddig nem volt
alkalmam személyesen megköszönni a kedvességüket.

dr. Vámos Attila felesége, lányai, vejei, unokái nevében szeretettel és üdvözlettel,
Hajósi-Vámos Gyöngyi”

Üdvözlettel és tisztelettel:			

Kívánom, hogy életüket, munkájukat, boldogulásukat Isten
áldása kísérje!
dr. Kulin Sándor”
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OTTHONUNK ÉS KÖRNYEZETÜNK

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS – MIÉRT JÓ, HOGYAN ÉRDEMES CSINÁLNI?
Manapság úgy érezzük, a csapból is a környezettudatosság, hulladékcsökkentés szlogenek folynak, de valójában tudjuk, hogy mit
is jelentenek, és miért is fontos ez?
A közszolgáltatás keretében elszállított települési hulladék éves
mennyisége 3 millió tonna körül mozog hazánkban. Ez a sokkoló
mennyiség a háztartásainkban, településeinken keletkezik, így
adódik össze. Rajtunk is múlik, személyes felelősségünk is tehát a
keletkező hulladék mennyisége és annak környezetterhelő hatása.

Budakalászon adott mind a Hulladékudvar, mint a szemétszállí
tással megbízott cég részéről a szelektíven összegyűjtött hulladék
megfelelő elszállítása, így tehát számunkra ez nem lehetőség,
hanem kötelesség. Fölmerülhet a kérdés, mi történik az otthon
külön válogatott hulladékkal? Budakalász településen egyszerre
történik a szelektíven összegyűjtött papír- és műanyaghulladék
szolgáltató általi begyűjtése. A gyűjtés után a hulladék egy válogatóműbe kerül, ahol szakszerűen szétválogatják. Budakalászon
a hulladékelszállítással megbízott Zöld Bicske azért kéri a lakosságtól, hogy külön gyűjtsék a papír- és a műanyagszemetet, mert a
zsákok, kötegek ilyen módon bizonyos mértékben egyben maradnak, még akkor is, ha egy gyűjtőautóra kerülnek. Tehát a szállítás
során nem keverednek annyira össze, mintha a lakosság teljes
mértékben vegyesen gyűjtené ezeket a hulladéktípusokat.
Mit tudunk mi tenni a saját háztartásunkban, hogy növekedjen a
hatékony újrahasznosíthatóság? Először is tisztában kell lennünk
azzal, hogy milyen „sors” vár az elszállított hulladékra. Ökológiai
szempontból az anyagában hasznosítás a legjobb megoldás.
A legnagyobb környezeti terhet a lerakással történő ártalmatlanítás
jelenti, köztes opció az energiahasznosítással vagy anélkül történő
égetés. A cél adott tehát, elő kell segítenünk az anyagában hasznosítást a keletkezett hulladékok esetében. Ezáltal egyrészt csökkentjük a lerakókba helyezendő/égetendő hulladékot, másrészt
nyersanyagként felhasználva új termékek készülhetnek belőlük,
takarékoskodva a természeti erőforrásokkal. Az újrahasznosíthatóságnak azonban fontos feltételei vannak. Ha ezekre nem figyelünk, hiába gyűjtjük elkülönítetten, mégis a szeméttárolóban végzi
a hulladék.

A szelektív hulladékgyűjtésnek az utóbbi területen van kulcsszerepe. Az elkülönített gyűjtés ugyanis sokkal jobb újrahaszno
sítást tesz lehetővé, ezáltal csökkenti a környezeti terheket.
Fontos tudni, hogy a szelektív hulladékgyűjtés nem csupán önkéntes vállalás, hanem jogszabályban rögzített kötelessége
mindenkinek. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
12. § 4. bekezdése ugyanis egyértelműen kimondja: „A hulladékbirtokos a hulladékot a kezelésre történő elszállítás érdekében
- amennyire az műszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontból megvalósítható - az ingatlanon, telephelyen elkülönítetten gyűjti. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal
vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal össze
keverni nem lehet.” Erre vonatkozik a 39. § 1 bekezdése is: „Az
ingatlanhasználó az általa használt ingatlan területén képződő
települési hulladékot elkülönítetten gyűjti, és azt - e törvényben
meghatározott kivételekkel - a közszolgáltatónak átadja.” (A helyi
vonatkozásokról bővebben a Budakalász Város Önkormányzat
Képviselő-testületének 20/2014. (XII.19.) rendelete a helyi környezet és természet védelméről c. dokumentumban olvashatnak.)

A műanyag és papír hulladékot csak tisztán lehet hasznosítani.
A PET palackokat, tejes és kartondobozokat kilapítva kell
kihelyezni (mert nagy tömegben a kukásautó nem tudja összepréselni eléggé, emiatt pl. többször kell fordulnia).
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Budakalászon pillanatnyilag a Zöld Bicske Nonprofit Kft. a szemétszállítási szolgáltató, a cég minden hónap utolsó keddjén szállítja el a szelektív hulladékot, amelyet az alábbiakban részletez.

MŰANYAG ÉS FÉM
• PET palackok (kilapítva)
• mosószeres, mosogatószeres, samponos flakonok
(kiöblítve)
• polietilén zacskók, ha nem szennyezettek
• tejfölös, kefires stb. dobozok (kimosva)
• sörös és üdítős fém dobozok (kilapítva)
• társított italkarton-csomagolások
(tejes és üdítős dobozok, kimosva, kilapítva)
• acél konzervdobozok (pl. halkonzerves, állateledeles)

PAPÍR
• újságok, szórólapok, könyvek (kötegelve)
• hullámpapír csomagolások (kilapítva, kötegelve)

Néhány gyakran feltett kérdés
Ki kell-e mosni a műanyag hulladékot? – A tejfölös poharat
frissen jóval kevesebb vízzel el lehet öblíteni, mint a napok alatt
belepenészedett ételmaradékot eltávolítani az üzemben, nem is
beszélve arról, hogy bizonyos szennyezettség felett a hulladékgazdálkodó nem tudja újra feldolgozni az anyagokat, így hiába
gyűjtöttük szelektíven, mégis kommunális szemétként végzi!
Használt papírszalvéta, zsebkendő szelektív szemétbe nem kerülhet, ahogyan a zsíros pizzásdoboz, papírtányér sem, sajnos ezeket
nem tudják már újra feldolgozni a rájuk került szennyeződés miatt.

Ne feledjük:
a legjobb hulladék az, ami NINCS!
Városi lakosként ez szinte lehetetlen küldetés, viszont a látványos csökkentéshez nem kell más, csak egy komoly elhatározás
és egy kis odafigyelés! Ne akarjuk egyből megváltani a világot,
csak az apró lépések tudnak hosszú távon beépülni a mindennapjainkba. Saját tapasztalatból tudom, míg régen a saját 120 l-es
kukánkat telepakoltuk minden héten, ezt pár hét alatt 30-40 l-re
csökkentettük minden nehézség nélkül.
Hogyan érdemes belevágni? – Vászonzsák a vásárláshoz, zöldségesnél csomagolásmentes áru, textilszalvéta és zsebkendő a
papír helyett és ilyen apró változtatások.
Érdemes azon is elgondolkodni, hogy tényleg szükségünk van-e
a hetente a postaládánkba kerülő reklámanyagokra, amelynek nagy
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része online is megtekinthető. Belegondoltunk-e már, hogy a postaládánkra egy mozdulattal kihelyezett „Nem kérünk szórólapot!”
matricával évi 26 kg papírhulladéktól mentesülünk?
Tehát ne gondoljunk nagy dolgokra, sok esetben tényleg csak az
elhatározás számít!
Budakalászon egyre többen (iskolák, boltok, szervezetek) támo
gatják a zöldügyet, ami magával hozza a hulladékcsökkentés
témáját is. Érdemes figyelni a lehetőségeket. Ilyenek például a boltokon elhelyezett „Hello saját szatyor! Viszlát nejlon zacsi!” feliratú
matrica, vagy az iskolákban folyó ökoprogramok, az induló Öko
Körök, illetve a „Legyen holnap is” Facebook-csoport.
Keressük a közös pontokat, mert változást csak úgy érhetünk
el, hogyha a saját házunk táján kezdjük, miközben egyre többen
összefogunk ugyanazért a jó célért!
NÁ
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FELELŐS ÁLLATTARTÁS

KUTYÁS ÉLET BUDAKALÁSZON – BESZÁMOLÓ A LAKOSSÁGI FÓRUMRÓL

Fotó: CivilKalász

Több mint 50 érdeklődő vett
részt az eseményen, és noha a
megjelent nem kutyások száma
elmaradt a kutyásokétól, utóbbi
ak is szép számmal képviselték
érdekeiket és véleményüket. A
kérdés sokakat érint és nem újke
letű, sokszor egymásnak feszülnek
az ebtartással és sétáltatással
kapcsolatos pro és kontra véle
mények. A résztvevők elmondása
sze
rint ugyanakkor a fórumot
alapvetően mindkét tábor részéről
konstruktivitás, nyitottság és jó
hangulat jellemezte.

Beszéljük meg! címmel kutyás lakossági fórum volt a Faluház
ban, amelyen a szervezők meghívott előadók és a lakosság
segítségével igyekeztek körül járni a felelős ebtartás elképzelt és
a helyi szabályozás szerinti kérdéseit.
Az esemény házigazdái a 2011 Egyesület kezdeményezésére
megalakult budakalászi kutyás munkacsoport tagjai voltak,
vendégként pedig az Eb Ovo Egyesület szakemberei tartottak
szakmai előadást a felelős kutyatartás sarkalatos pontjairól. A
rendezvényt az önkormányzat is támogatta abban a reményben,
hogy az elinduló párbeszéd nyomán egyértelműen kirajzolódnak
majd azok az irányok, amelyek mentén a kutyatartásra vonatkozó
városi szabályozás a kutyások és nem kutyások számára
egyaránt elfogadható lesz.
A párbeszéd és az egymás véleményének kölcsönös tiszteletben
tartása, a helyi közbeszéd új stílusa, valamint a lakosság bevonása
a döntési folyamatokba adja ehhez a szükséges kereteket. A
szakmai kérdésekben a hosszú évek sokrétű tapasztalatával
rendelkező Eb Ovo segítségére is számít a város.
A kutyás munkacsoport az önkormányzati választásokat köve
tően alakult meg, kutyás és nem kutyás tagjai között megtaláljuk a
2011 Egyesület, a CivilKalász, az önkormányzat tagjait is, valamint
számos magánszemélyt, akik a kezdeményezést fontosnak tartják.
A fórum alapvető célkitűzése az volt, hogy párbeszédet indítson
a kutyás és nem kutyás budakalásziak között, illetve hogy javas
latokat, támpontokat adjon az önkormányzat számára abban a
munkafolyamatban, amely a helyi ebtartási rendelet módosítását
előzi meg.

Az este moderátori szerepét
is vállaló, egyébként nem kutyás
Simon Péter (2011 Egyesület)
felvezetője után Czinke Zsuzsan
na önkormányzati képviselő vette
át a szót. Mint mondta, az önkor
mányzat szándéka is az, hogy
Budakalász kiérdemelhesse a kutyabarát jelzőt, mégpedig olyan
módon, hogy az a nem kutyás lakosok számára se legyen
visszás, azonban addig még sok a munka. Érzékenyítésre, sza
bálykövetésre, edukációra van szükség mindkét térfélen – tette
hozzá kutyásként. Mint mondta, a jelenlegi szabályozás felülvizs
gálatára szakmai szempontok, valamint közösen megfo
gal
mazott és elfogadott értékrend mentén kerülhet sor, és olyan,
szakmailag is megfelelően megalapozott és vállalható meg
oldást kell találni, amely révén egyik oldal sem érzi azt, hogy
sérülnének az érdekei. Ez összetett folyamat, az alakulóban lévő
rendelet tervezetének főbb elemei jelenleg véleményeztetési
szakaszban vannak, a fórum pedig az első komolyabb lépés
abban, hogy az önkormányzat és a lakosság valódi párbeszédet
folytasson a kérdésről.
Czinke Zsuzsanna arról is beszélt, hogy Budakalász a Szent
endrei kistérség legsűrűbben lakott települése, miközben a
zöldterületek fokozott visszaszorulása is egyre nagyobb
problémát jelent. Mint rámutatott, Budakalászon az elmúlt 8
évben kiugró, 15 százalékos volt a lakosságszám-növekedés.
A város természetközelisége és a fővároshoz való közelsége
sok család számára vonzó, így a városban az elmúlt időszakban
a családok – így a gyerekek és a kutyák száma is jelentően
növekedett. Ezzel párhuzamosan az Omszk-tóhoz vagy a Dunapartra ’csak’ látogatóba érkezők száma is emelkedik, hiszen
Budakalász a máshol lakók számára is egyre népszerűbb.
A téma tehát naponta felmerül, így mindenképpen szükséges
foglalkozni vele. Véleménye szerint a kulcs a megfelelő arányok
megtalálása.
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Ezt követően az Eb Ovo Egyesület két kollégája, Fehér Zsuzsa
és Vass Viktória tartottak egy pörgős, ám lényegre törő előadást,
akik jelenleg 8 önkormányzattal is aktív partnerségi viszonyban
állnak, civil szakértői háttér biztosításával segítve a kutyás életmód
városi környezetbe integrálását, és azt, hogy a szabályozási és
döntési szinteken is objektíven jelenjen meg a városi kutyatartás
szempontrendszere. Kitértek Budakalász speciális helyzetére is,
hogy bár a települést egyfelől városias környezet jellemzi, mégis
természetközeli, így számos, a kutyások számára is ideális
adottsággal rendelkező település, ahol fokozott figyelmet kell
fordítani arra, hogy a kutyások és nem kutyások közötti összhang
harmonikus, a szabályozás pedig mindenki számára megfelelő
legyen. Külön hangsúlyozták, hogy a kutyatartók felelőssége óriási
abban, hogy a kutyásokkal szembeni társadalmi elfogadottság
szintjét és beágyazottságának mértékét emelni lehessen. Ebben,
illetve a közösségi összefogás fontosságában a megjelentek is
egyetértettek.
Ormándlaki Balázs (2011 Egyesület), a munkacsoport tagja
(nem kutyásként) az új rendelet megalkotásához szükséges
teendőket foglalta össze.
Az előadásokat egy közel egy órás interaktív kérdezz-felelek
követte. Az este alapvető megállapításai szerint az érzékenyítés,
az edukáció és kompromisszumkészség mindkét fél számára
alapvető fontosságú, de természetesen szóba került a kutya
ürülék kezelésének kérdése, a póráz használatának kérdése, az
elvárható gondosság az ebtartók részéről, a kalászi kutyafuttatók
helyzete, valamint a további helyszínjavaslatok szó szerinti
feltérképezése, hisz ezek az elhangzott javaslatok alapján egy
nagy térképre is felkerültek.
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Budakalászon a 2019-ben összesen 1065 eb volt hivatalosan
bejelentve, ugyanakkor a Városrendészet munkatársai jelezték,
a valós szám ennél jóval magasabb, becslésük szerint hozzá
vetőlegesen 3000 kutyával kellene számolni a településen.
Az önkormányzati tervezés során elengedhetetlen, hogy pontos
adatokkal tudjon számolni a város, ezért kérjük, aki bejelentési
kötelezettségének idáig esetleg nem tett eleget, mihamarabb
pótolja. Nyomtatványt kérhetnek személyesen az önkormányzat
ügyfélszolgálatán is, vagy letölthetik elektronikusan is a
www.budakalasz.hu/ugyintezes/kornyezetvedelem/ oldalon.
Az Önkormányzat részéről a Városrendészeti és Környezet
védelmi Osztály vezetője, Fetterné Ferenczy Beatrix is jelen volt
a megbeszélésen. A szakember szerint a helyi rendelet módo
sítását számtalan szabályozás, egyéb rendelet és jogszabály is
befolyásolja, de a párbeszéd, az érdemi munka elindult.
Horogszegi-Horváth Erika

Egy lakossági fórum természetesen nem szakmai kerekasztal,
de a döntéselőkészítési folyamatban kiemelkedő szerepet játszik
az, hogy a különböző érdekek és szintek ugyanazért a célért
gyűltek össze konstruktív párbeszédet kezdeni egy mindenki
számára fontos témáról, hiszen egyértelműen látszik, hogy
hosszú távú konszenzusos megoldás csak abban az esetben
születhet, ha minden érintett igénye pontosan ismert.
A vélemények, javaslatok összegyűjtését és összegzését
(amelyeket továbbra is várnak a kutya@budakalasz.hu email
címre), illetve becsatornázását a rendeletalkotásba a munka
csoport vállalta magára. Hogy pontosan hol tart a folyamat, azt a
www.budakalasz.hu/kutya/ oldalon követhetik figyelemmel.
A mancs formájú sütiket a fórumra az óbudai Vasmacska KávéZoo
biztosította az üggyel való szimpatizálása okán. Köszönjük!
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