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A budakalászi
egyházak
BUDAKALÁSZI
HÍRMONDÓvezetői és Budakalász Város Önkormányzata
tisztelettel meghívják a budakalászi polgárokat a

TRIANONI BÉKEDIKTÁTUM ALÁÍRÁSÁNAK
100. ÉVFORDULÓJÁN ELHANGZÓ

KÖZÖS IMÁRA

2020. JÚNIUS 4-ÉN,
CSÜTÖRTÖKÖN 20.00 ÓRAKOR,
A KÁRPÁTOK ŐRE SZOBORNÁL.
Kérjük, hogy mindenki hozzon
magával egy-egy mécsest, amelyet
a közös ima végén a szobornál
elhelyezünk.

„A területek, amelyeket egy
néptől erővel elszakítottak,
bizonyos értelemben a
nemzet »szelleméhez« intézett
könyörgést, sőt kiáltást
jelentenek. A nemzet szelleme
ilyenkor fölserken, új életre kél, és
harcba száll, hogy visszaszerezze
a földnek az őt megillető
jogokat”.

A liturgikus eseményen kérjük az
érvényben lévő járványügyi
előírások betartását!

Részlet II. János Pál pápa
Emlékezet és azonosság című
könyvéből
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TISZTELT BUDAKALÁSZIAK!

TESTVÉRVÁROSAINKAT KÖSZÖNTÖTTÜK A VILÁGNAP ALKALMÁBÓL
Talán nem mindenki tudja, hogy
Európában a testvértelepülési kapcsolatok a II. világháború után indultak fejlődésnek és elsődleges céljuk
az volt, hogy települési szinten, illetve a személyes kapcsolatok révén
oldják fel a korábbi ellenséges viszonyokat. 1957. április 28-án a
franciaországi Aix-les-Bois-ban a Testvárvárosok Világszövetsége
is megalakult, ennek emlékére ünnepeljük minden év utolsó áprilisi vasárnapján a Testvárvárosok Világnapját.
A testvérvárosi kapcsolatrendszer a népi diplomácia fontos
elemévé vált. Az Európai Tanács 1984-ben felhívást intézett az
akkori tagállamok polgáraihoz, hogy a testvértelepülési kapcsolatokkal szilárdítsák meg az emberek közötti szolidaritást, s a pol-

A testvérvárosok világnapján az alábbi levéllel köszöntöttem
Ada, Kahl am Main és Lövéte polgármestereit és polgárait:
Tisztelt Polgármester Urak,
kedves Dénes, Jürgen és Zoltán!
Engedjék meg, hogy a Testvérváro
sok Világnapján szeretettel üdvözöljem Önöket, Ada, Kahl am Main
és Lövéte települések valamennyi
polgárát. Soha nem látott kö
rül
mények között töltjük ezeket a
napokat, de kérem, a világjárvány
nyal sújtott időben is továbbítsák
számukra a budakalásziak jókí
vánságait.
Településeink lakóit nem kíméli a Covid-19 fertőzés. Nálunk
március 11-én hivatalosan is kihirdették a veszélyhelyzetet,
Budakalászon bezártak az iskolák, óvodák, bölcsődék. Minden
család küszködik a digitális oktatással, le kell kötni a gyereke
ket, tanulni kell velük; főzni, a háztartást vinni és közben még
dolgozni is. Sokan aggódunk, mi lesz az idős családtagokkal,
mi lesz a munkánkkal?
Orvosként és városvezetőként is azt szoktam mondani a
hozzám fordulóknak, hogy a járványügyi korlátozások betar
tásával vigyázzunk magunkra és támogassuk egymást. Test
vérvárosaink polgárainak is lélekerősítő lehet, ha tudják, hogy
ebben a helyzetben sincsenek egyedül, több száz kilométer
távolságból is gondolunk egymásra. Ne felejtsük el, fegyelme
zettséggel, türelemmel a járvány is legyőzhető.
Kedves polgármester urak, a Testvérvárosok Világnapján sze
retettel gondolunk Önökre és településeik valamennyi lakójára.
A mielőbbi személyes találkozás reményében jó egészséget
kívánok mindannyiuknak!
Budakalász, 2020. április 26.

gárok szintjén is építsék az európai tudatot és identitást. 1988-ban
aztán az Európai Parlament is kiemelt fontosságúnak nyilvánította
a mozgalmat, s igazi európai hivatásként nevezte meg.
1989-ben az Európai Bizottság is szükségesnek látta a mozgalom
újraindítását és meghirdette testvérvárosi (town twinning) programját
azzal a szándékkal, hogy támogassa a már létező kapcsolatok elmélyítését és új kapcsolatok kialakítását, hogy a városok polgárai
közvetlenül is bekapcsolódhassanak az európai integrációba.
A hatvanas évek végétől hazai testvérvárosi kapcsolatok leginkább az akkori szocialista országok városaival születtek. Az
ilyen elvtársias jellegű viszonyok eredményezték Budakalászon
például a szibériai városról elnevezett, de a mássalhangzótorlódások miatt nekünk nehezen kimondható Omszk-tó, vagy Egerben
a Csuvas Köztársaság fővárosáról elnevezett Csebokszári lakótelep új nevét. A rendszerváltás időszakában aztán már nemcsak
az ország nyitott a nyugat felé, hanem a városok, községek is új
kötelékeket alakíthattak ki.
Az elmúlt évtizedekben Budakalász három európai településsel létesített testvérvárosi kapcsolatot: Németországban Kahl am
Main városával, a nemzeti összetartozás jeleként pedig Erdélyben
Lövétével, valamint a Délvidéken Adával. Az elmúlt húsz évben a
városok közös kulturális és sportrendezvényeket szerveztek, diákcsoportok csereutazásokon vettek részt. A legnagyobb múltra a
Kahl am Mainnal kötött testvérvárosi kapcsolat tekint vissza. Az
együttműködést még 1998-ban kezdeményezte Gerold Stickler, a
német testvérkapcsolatok akkori városi vezetője és Harcsa Lajos,
Budakalász korábbi polgármestere. Délvidéken az etnikai és az országhatárok már lassan összeérnek, Erdélyben is egyre kevesebb
magyar szót hallani. Ezért is volt fontos és szimbolikus jelentőségű, hogy a Budakalász vezetői a délvidéki Ada és a székelyföldi
Lövéte településekkel is testvérvárosi kapcsolatokat kötöttek.
Munkatársaimmal közösen fontosnak tartom, hogy új tartalom
mal töltsük meg a testvérvárosi kapcsolatokat. Idén például azt
terveztük, hogy Adáról és Lövétéről 25-25 fiatalt hívunk meg budakalászi családokhoz, akikkel az Eucharisztikus Világkongres�szus ifjúsági napján közösen vettünk volna részt. A járvány sajnos
közbeszólt, de remélem, hogy mielőbb pótolni tudjuk majd a találkozást. Szintén a nyár elejére terveztük, hogy Jürgen Seitz polgármester úr meghívására a testvérkapcsolat megújítása érdekében
Kahl-ba utazunk, de a vírus sajnos ezt a szándékot is bizonytalanná tette.
A járványveszély elmúltával a terveinket mindenképpen meg
fogjuk valósítani. Szeretnénk, ha településközi kötelékeink sokszínűen és és dinamikusan fejlődnének, hogy ne csak hivatalos
evés-ivásra kerüljön sor, hanem a gazdasági, kulturális, turisztikai,
illetve a lakosságközi és a civil szervezetek közötti kapcsolatok is
gyarapodjanak, továbbá hogy munkánk hosszútávú haszonélvezői a budakalászi fiatal korosztályok legyenek.
dr. Göbl Richárd
polgármester
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KORONAVÍRUS HÍREK

ÚJ SZAKASZBAN A JÁRVÁNY ELLENI VÉDEKEZÉS
Május 4-től új szabályok léptek életbe a veszélyhelyzetben, először csak vidéken, majd május 18-tól Budapesten
és Pest megyében is enyhébb szabályozásokat vezetett be a kormány, az ország összes pontján véget értek a
kijárási korlátozások, a járványveszély viszont nem szűnt meg. Összefoglalót készítettünk a jelenleg érvényes
szabályokról, hogy könnyebb legyen az eligazodás az újabbnál újabb hírek között.

Változások az egészségügyi ellátásokban
Május 4-től továbbra is a telefonos konzultáció az első lépés
minden orvosi ellátás esetében. Ugyanakkor az új szabályozás
szerint az orvos döntése alapján óvintézkedésekkel, de a sürgősségi ellátáson kívül is fogadhatnak betegeket a fogorvosok,
háziorvosok, gyermekorvosok, valamint az alapellátást, az egynapos sebészetet és a fekvőbeteg-ellátást végző intézmények.
Hangsúlyozni kell azonban, hogy továbbra sem a járvány előtt
megszokott egészségügyi ellátásra kell számítani.

Április 28. óta Budakalászon kötelező az arc eltakarása a zárt
helyeken (boltok, posta, gyógyszertár, tömegközlekedési eszközök), május 4-től az egész országban kötelező ezeken a helyeken
arcmaszkkal, vagy ennek hiányában sállal, kendővel eltakarni arcunkat, beleértve orrunkat is. Az Önkormányzat 400 forintos darabáron szerzett be mosható, az orr résznél merevítős maszkokat,
melyeket bizományi értékesítésre a beszerzési áron bocsátott a
boltok rendelkezésére, azzal a feltétellel, hogy a boltok is haszon
nélkül, önköltségi áron adhatják csak tovább a budakalásziaknak.

Az orvosok elérhetőségei
Háziorvosok:
dr. Kiss Edina: 06 26/340-075
dr. Dr. Pető István: 06 26/343-364
dr. Gál Katalin: 06 26/341-815
dr. Sulyok András: 06 26/343-364

Fogorvosok:
dr. Rénes Nóra: 06 (70) 365 3226
dr. Sármásy Árpád: 06 (20) 427 52 73

Gyermekorvosok:
dr. Tordas Dániel: +36 (26) 340-548
dr. Dalloul Hicham: +36 (26) 340-548

Új szabályok vásárlásnál
Május 18 óta újra kinyithatnak a vendéglátóhelyek helyben fogyasztással. Budapesten egyelőre csak a teraszokon, vidéken
és Pest megyében a belső térben is lehetséges a fogyasztás.
A 65 éven felüliek továbbra is csak 9 és 12 óra között vásárolhatnak. A maszk vagy sál, kendő viselése továbbra is kötelező
a vásárlóknak és a személyzetnek egyaránt. Újra látogathatók
a parkok, játszóterek, állatkertek, szabadtéri múzeumok, kinyithatnak a strandok, fürdők. Az istentiszteletek, misék, a polgári
házasságkötések és temetések újra megtarthatók.

Jelenleg már 12 üzletben kaphatók ezek a maszkok (Dévai Vegyeskereskedés, Anikó Csemegebolt, Tomi ABC, Big Ben Teaház,
CBA Pálma, CBA Tavirózsa, Borszéki Ékszer, Vasbolt, Valódi Étkek
Boltja, Bogyóka Állateledel, Hermes, Príma Pék), két darabos csomagban 800 forintért. A maszkokat áruló budakalászi üzletek
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körét úgy választottuk ki, hogy a maszkok valamennyi budakalászi városrészből könnyen elérhetőek legyenek, de a kezdeményezéshez más üzletek is csatlakozhattak.

Kiterjesztett óvodai, bölcsődei ügyelet,
digitális oktatás a tanév végéig
Az idei tanévben már biztosan nem nyitnak ki az iskolák, a diákok
digitálisan fejezik be aktuális tanulmányaikat. Az érettségik nem
maradtak el, május 4-én szigorú óvintézkedések mellett elkezdődött országszerte az írásbeli vizsgasorozat. Ugyancsak május
4-től minden településen kötelező ügyeletet kell biztosítani, így
az eddiginél több szülő mehet újra dolgozni. Az ügyelet maximum
5 fős csoportokban fogadhatja a gyermekeket. Az erről szóló tájékoztatást minden érintett budakalászi szülő megkapta április
végén.

Tájékozódjunk hiteles forrásból
Világjárvány idején különösen, de általánosságban is fontos a
hírek fogyasztásának gyakorlata. Az Operatív Törzs tájékoztatása
szerint eddig 83 esetben kezdeményeztek büntetőeljárást rémhírterjesztés miatt az országban. Fontos, hogy mindig ellenőrizzük
adott hír forrását. Ha nincs szerző, vagy a tényként közölt információhoz nem tartozik forrásmegjelölés, már gyanakodhatunk,
hogy a cikkben leírtaknak nem szabad feltétel nélkül hitelt adni.
Egyébként is érdemes mindig több forrásból tájékozódnunk és
utána kialakíthatjuk a saját álláspontunkat adott témában.

Továbbra is legyünk óvatosak
A koronavírus lappangási idejét figyelembe véve még csak a
következő napokban derül ki, hogy milyen következményei vannak, lesznek a lazításoknak. Ezért továbbra is figyeljünk oda a
személyi higiéniánkra, a 1,5 méteres védőtávolságra és arcunk,
orrunk eltakarására zárt helyeken.

Közel 18 ezer magyart tesztelnek koronavírusra
Május első hétvégéjén átfogó tesztelés indult Budapesten és
környékén a négy hazai orvosképző egyetem és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közreműködésével. A csaknem 500 tele-
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pülést, közte a Budakalászon élőket érintő reprezentatív kutatás
célja, hogy pontos képet adjon a járvány kiterjedéséről és az új
típusú koronavírussal fertőzöttek és átfertőzöttek valós számáról. A tesztelésen a KSH által vett véletlenszerű kiválasztással
képzett minta alapján, 17 787 fő meghívásos módon vehet részt
az ország egész területéről. Budakalászon 23 fő került kiválasztásra. A felmérés reprezentatív lesz, ami azt jelenti, hogy anélkül
fog képet adni az ország átfertőzödöttségének mértékéről, hogy
ahhoz mindenkit tesztelni kellene. A magyar kormány megyei
szintű adatokat közöl a koronavírus-fertőzött személyek lakhelyével kapcsolatban, tehát az tudható, hogy Pest megye településein
összesen 401 fertőzöttet regisztráltak május 4-ig. Budakalászon
eddig 1 regisztrált koronavírus-fertőzött személyről értesült az
Önkormányzat (háziorvostól érkezett információ), de ennél minden bizonnyal több regisztrált és még több nem regisztrált fertőzött van. Hivatalos értesítést az Önkormányzat továbbra is csak
a hivatalos karanténba került lakókról kap, bár volt rá példa, hogy
arról sem jött sokáig értesítés. Felelősen csak olyan adatokat közölhet az Önkormányzat, amelyek biztosan helytállóak. Reméljük,
hogy az országos tesztelésen belül végzett budakalászi eredményeket az Önkormányzat megkapja és így arról tájékoztatást tud
majd adni a budakalásziaknak.

Mikor lesz vége
a járványnak?
A legújabb kutatások sze
rint a koro
na
vírusos esetek
harminc százalékánál gyakor
latilag panaszmentesen zajlik
le a betegség, úgy esnek át
az emberek a fertőzésen, hogy semmilyen klinikai tü
netük nincs. Nem lázasak, még csak hőemelkedésük
sincs, nem köhögnek, nem fulladnak, semmi nem utal a
koronavírus fertőzésének lehetőségére. Azonban a tünet
mentes fertőzöttek is tovább adhatják a vírust, ezért fontos,
hogy mindenki betartsa a szigorú szabályokat – mondta
Dr. Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház – Országos He
matológiai és Infektológiai Intézet osztályvezető főorvosa.
A kérdésre tehát, hogy mikor lesz vége a járványnak,
sajnos nem lehet pontos választ adni. Szakértők szerint
eltűnni nem fog, együtt kell majd vele élnünk, hasonlóan
más szezonális vírusokhoz. Dr. Szlávik János infektológus
szerint valószínű, hogy ennek a járványnak a megoldása
a védőoltás lesz. Ezzel kapcsolatban még kérdéses, hogy
a vakcina mikor áll majd az emberiség rendelkezésére,
a legoptimistábbak már az idei télre vár
ják, mások
csak 2021-re teszik. A világ szinte minden országában
dolgoznak az orvos-kutatók a vakcina kifejlesztéséért,
csak remélni tudjuk, hogy mihamarabb sikeresek lesznek
és a szükséges előzetes vizsgálatok után forgalomba
kerülhet az oltás.
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BUDAKALÁSZ GAZDASÁGI PROGRAMJA 2020–2024

ELKÉSZÜLT BUDAKALÁSZ GAZDASÁGI PROGRAMJA
Egy települési szintű, öt évre előretekintő program megalkotásánál a város jövőképének kézzelfogható
lépésekben való megfogalmazása a feladat. Budakalász Gazdasági Programja a 2020–2024-es tervezési idő
szakra szól. Váli István, a 3. választókörzet képviselője, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
elnöke foglalja össze a dokumentumban található legfontosabb tudnivalókat.
Jó eredményt egy város életében is csak alapos tervezéssel,
átgondolással lehet elérni. Az előttünk álló év a tervezés időszaka
lesz, a kiindulási pont pedig a meglévő állapotok tényszerű megismerése. Ahhoz, hogy megfelelő településrendezési, zöldfelületi,
közlekedési, vagyongazdálkodási terveket alkossunk, sok mindent
kell feltárni. A Kevély alatt textilipari vegyszerek vannak fémhordókban elásva, de pontosabbat nem tudunk róluk. Ugyanígy a
az egykori Lenfonó gyár területe talajszennyezettségének jellege és mértéke
is ismeretlen jelenleg. A tervezések,
konc epciók megalapozottságához
szükséges adatgyűjtéseket, méréseket, feltárásokat elkezdtük. Többek között mértünk közlekedési szokásokat,
levegőszennyezettséget, de számos
feltárandó tétel van még, ilyenek a talajvizeink minősége, a zajszennyezés,
vagy az önkormányzati tulajdonok állapota. A megismert adatok alapján
lehet majd felelősségteljesen dönteni
konkrét ügyekben, megalkotni azokat
a szabályokat, amelyek életünk keretét
adják.
Településünk jövőjének alakításában
egyrészt a meglévő értékeinkre támaszkodhatunk. Ezek továbbvitele, lehetőség szerinti fejlesztése kötelességünk
is egyben. Másrészt környezetünk állapotának napjainkban tapasztalható
változására is választ kell adnunk. A
környezeti, éghajlati változásra való felkészülés, a negatív hatások mérséklése viszont az utóbbi időben
megszokotthoz képest egy más gondolkodásmódot igényel. Ez
nem azt jelenti, hogy korábbi tradíciókkal szemben valami sarkalatosan mást kell megfogalmaznunk. Lehet, hogy éppen az eltűnőben lévő környezetszemlélet, életmód, hagyományok segíthetnek
minket környezetünk megóvásában.
Életmódunk robbanásszerűen változott meg az elmúlt években, évtizedekben. Ennek negatív következményeit tapasztalhatjuk az egykori falut sokszor megtöltő közlekedési dugókban,
gyermekeink túlterheltségében, természettől való elszakadásában, gyermekkoruktól való megfosztottságában. Életünk minden
szegletében ott találjuk a megváltozott világ „eredményeit”. Ha
bevásárolni megyünk, akkor többnyire egy személytelen, ipari
jellegű épületbe autózunk el, és megvesszük az íztelen, hasznos

tápanyagokban nem éppen bővelkedő, messzi földről ide utaztatott hagymát, paradicsomot, almát. De a világon mások élete is
nagyot fordult, ezzel együtt a fogyasztási igényük is nőtt. Végeredményben közösen sikerült összehozni a világméretű klímaváltozást, amely hatását a saját bőrünkön is jól érezhetjük. Elég csak a
mostani tavasz szárazságára gondolni, de az Omszk-tavon is csak
régen tudtunk egy jót korcsolyázni. Az éghajlat világméretű változására egy településnek igen csekély
hatása lehet, de a tőlünk telhetőt meg
kell tennünk. És ez nem globális érdek,
hiszen ez nekünk, a szűkebb lakókörnyezetünket használóknak is élhetőbb
otthont fog biztosítani.
Budakalász egy nagyon jó adottságú
település. Folyóvíz és hegyek határolják a hangulatos Ófalut és az azt körülvevő kellemes kertvárosi részeket.
Ezek megőrzendő kincsek. Sőt a még
meglévő kincseinket gyarapíthatjuk is,
szemben az elmúlt évek gyakorlatával.
Jó közösségeink vannak.
A város élhetőségét sok minden
határozza meg. Mennyire jól tudjuk
használni, mennyire ad teret közösségi
életünknek, mennyire szolgál minket,
mennyire nyújt szép és egészséges
környezetet? Ennek megfelelően fogjuk az építési szabályokat megváltoztatni, a közterületek, parkok zöldítését
végezni, a helyi munkalehetőség megteremtését ösztönözni...
A zsúfoltság konfliktusforrás, további növekedése elkerülendő.
A zöldfelületek növelésével csökkenthető a nyári túlmelegedés
okozta hőszigetek kialakulása. A gyalogos- és kerékpárosbarát
útvonalak által a közlekedés is élhetőbbé válhat. Ezek városi léptékű, városszerkezeti kérdések. Ettől nem elválaszthatóan vannak
ingatlanokkal kapcsolatos feladatok is.
Az óvodai férőhelyek bővítése égető szükséglet. Egy óvoda jó
helyre való telepítésével a szülők, testvérek, nagyszülők életét
is megkönnyíthetjük. A Vasút sori óvoda esetében az iskola és
a HÉV-megálló közelsége nagyban megkönnyítheti a gyermekes
családok napjainak megszervezését. S ha már építünk óvodát, az
legyen az igényeknek, a szabványoknak és a fenntarthatóság követelményeinek is megfelelő. Legyen használható a kertje is, mert
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az előírás szerint gyermekenként legalább 36 m2 telekterülettel
számolva a régi óvoda telkén 50 fő sem lenne szabályosan elhelyezhető. Kisiskolásainknak is szükségük van tornateremre, hogy
mozoghassanak a tornaórán. A Faluház, a Zeneiskola és a Könyvtár is helyhiánnyal küzdve teljesíti küldetését. Az önkormányzati
ingatlanok, bérlakások gazdaságosan üzemeltethetővé alakítása,
átváltása, minőségi fejlesztése is elkerülhetetlen. Szándékunk egy
termelői piac elindítása is, hogy a környékbeli gazdák terményei

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

7

könnyebben elérhetőkké váljanak a lakók számára. A közlekedés
szervezésben a gyalogos és a kerékpáros közlekedést szeretnénk
ösztönözni, biztonságossá és kényelmessé tenni, egyúttal a településen áthaladó külső forgalmat minél inkább távol tartani.
A felsoroltak csak kiragadott részek az ötéves gazdasági tervből.
Tudjuk, hogy a világjárvány miatt a lehetőségeink is megváltoztak,
de a tervezéssel és reményeink szerint minél több elem megvalósításával szeretnénk Budakalász jövőjét jó irányba fordítani.

INTERJÚ

HOGYAN ÉRINTI BUDAKALÁSZ 2020-AS
KÖLTSÉGVETÉSÉT A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY
ELLENI HELYI VÉDEKEZÉS?
Forián-Szabó Gergely alpolgármesterrel legutóbb a Budakalászi Hírmondó márciusi
számában beszélgettünk az új költségvetés elemeiről és a beruházásokról. Most, két
hónappal a veszélyhelyzet kihirdetését követően aktuális a kérdés, hogy mit jelent a
költségvetésben az a közel 10 millió forintos kiadás, amit eddig az önkormányzat a
járvány elleni védekezésre és a budakalásziak támogatására fordított.
- A márciusi lapszámban beszélgettünk az akkor frissen elfogadott költségvetésről. Nagyot fordult a világ azóta.

golták. A magyar állam milyen segítséget nyújt, vagy helyezett
kilátásba a többlet feladatokhoz?

A járvány miatt kibontakozó válság az önkormányzatokat különösen nehéz helyzetbe hozta. A bevételeink a gazdaság hirtelen
fékeződése miatt visszaesnek. A kijárási korlátozások következtében a bérleti díjak terén is komoly kieséssel kell számolnunk,
miközben az adóbevételeink is jelentősen csökkennek. A helyzetet súlyosbítja a gépjárműadó helyben maradó részének központi elvonása, önmagában csak ez a tétel idén 42 millió forintos
veszteséget jelent Budakalásznak. Eközben a járvány elleni védekezésre jelentős összegeket fordítunk, és a szociális kiadások
terén is fel kell készülnünk a szaporodó szükséghelyzetekre.

A járvány kitörése óta folyamatosan vezetjük a védekezésre
fordított költségeket, így amikor áprilisban pályázati lehetőség
nyílt az önkormányzatok számára, gyorsan be tudtuk adni a kompenzációs igényünket. A benyújtott anyagunkban az eddigi költéseink mellett a június végéig várható védekezési kiadásainkat
is feltüntettük. Reméljük, hogy a kormány méltányolja majd az
eddigi erőfeszítéseinket.

- Milyen kiadásokkal és plusz feladatokkal járt eddig a koronavírus-járvány elleni védekezés Budakalászon?
Bár látszott, hogy pénzügyileg nehezebb időszak következik, a
lakosság egészségének megőrzését az első pillanattól kezdve
prioritásként kezeljük. Május elejéig közel 10 millió forintot költöttünk a járvány elleni védekezésre. Főként védőfelszerelésekre,
maszkokra és fertőtlenítőszerekre, de a lezárások miatt sok kollégát extra hétvégi munkavégzésre is be kellett hívni. Ott is igyekeztünk segíteni, ahol az nem az önkormányzat kötelessége lett
volna, de a szükséghelyzet nyilvánvaló volt. Az önkormányzati
intézményeken kívül folyamatosan kapcsolatban állunk az állami
iskolákkal és magánintézményekkel, mint például a Napvirág
Idősek Otthonával. A háziorvosokkal is rendszeresen egyeztetünk, próbáljuk pótolni a rendszer hiányosságait.
A védekezésbe igyekeztünk bevonni a járvány miatt „felszabadult” kollégáinkat is, így például a Faluház munkatársaival profi
diszpécserközpontot szerveztünk.
- Az óvodai és bölcsődei dolgozók is több feladatban tudtak
segíteni, például az időseknek szánt maszkokat is ők csoma-

- Hogyan lehet a jelentkező plusz kiadásokat és a tervezett bevételek csökkenését (például a gépjárműadó elvonását) kezelni?
A jelentős változások miatt az idei költségvetésünket módosítanunk kell. A tartósan kieső bevételek ellensúlyozására a működési kiadásaink további racionalizálásra lesz szükség, hogy
maradjon forrás a tervezett fejlesztésekre. A járvány miatt a
közösségi tervezésben érintett projektjeink egy része várhatóan
csak jövőre tud megvalósulni. A bevételek kiesésének pótlására
a szociális szempontok figyelembevételével szeptembertől bevezetjük a bölcsődei gondozási díjat. A későbbiek folyamán
szükség lehet a helyi adók felülvizsgálatára is, ezen a téren is
kiemelt szempont a méltányosság.
- Budakalász 2024-ig érvényes gazdasági terve is az elmúlt
hetekben, hónapokban készült. Ebben is kellett módosításokat
eszközölni?
„Szerencsére” a járvány már márciusban beütött, így az első
munkaverzióhoz képest az április végén elfogadott és közzétett
5 éves Gazdasági Programban már figyelembe vettük a várható
hatásokat. A módosítások során óvatosabb feltételezésekkel
éltünk, főleg a várható adóbevételeket illetően. Ezzel párhuzamosan a működési kiadásainkat is takarékosabban terveztük.
Hollósi-Györgyei Nóra
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FOGADÓÓRA

ÚJ SZOCIÁLIS RENDELET, TÖBB SEGÍTSÉG A RÁSZORULÓKNAK
A 2020. április 20-án hatályba lépett rendelet egy hosszú szakmai munka eredményeképp született meg, amelyről
Rácz Miklóst, a 2. sz. egyéni választókerület képviselőjét, a Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottságá
nak tagját kérdeztük.
A rendelet szerint a budakalászi rászorulók az alábbi támogatás
típusok szerint kérhetnek az önkormányzattól segítséget:

Pénzbeli támogatások:
• átmeneti segély (rendkívüli települési támogatás)
• rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
(rendkívüli települési támogatás)
• rendszeres gyermekvédelmi támogatás
• temetési segély
• újszülöttek egyszeri támogatása
• rendkívüli családvédelmi támogatás ÚJ
• sérült gyermekek fejlesztésének támogatása ÚJ
• tüdőgyulladás elleni védőoltások támogatása
• gyógyszertámogatás ÚJ

Intézményt, az intézmények vezetőit, a Szent Ferenc Karitászt és a
Vöröskereszt helyi szervezetét. A tavalyi pénzügyi beszámolókból
kiderült, hogy a szociális juttatásokra elkülönített összegnek csak
a töredékét használták fel. Amellett, hogy az idei költségvetésben
több forrást terveztünk szociális támogatásra, a felülvizsgált rendelet célja az, hogy a rászorulók számára elérhetőbb legyen az anyagi
támogatás, és hathatós segítséget tudjunk nyújtani. Ezért növeltük
a minimálisan és maximálisan megítélhető összegeket az átmeneti segély, a rendkívüli és rendszeres gyermekvédelmi támogatás,
valamint a lakásfenntartás esetében, és új formákat is bevezettünk
a rendkívüli családvédelmi támogatás és a gyermekek táboroztatásának támogatása révén. Ezek mellett az egészségügyi szempontok is hangsúlyosabban jelennek meg az idei költségvetésben:
pályázati lehetőség nyílt a tüdőgyulladás és agyhártyagyulladás
elleni védőoltásra, segítjük a sérült gyermek fejlesztését. Szintén új
elem a rendeletben a gyógyszertámogatás, ami főként az idősebb
generációt célozza.”

Természetben nyújtott szociális ellátások:
• természetben nyújtott települési támogatás
• lakásfenntartási támogatás
• köztemetés
• táboroztatási támogatás ÚJ
• fertőző agyhártyagyulladás elleni védőoltások támogatása

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások:
• nagykorúak napközbeni ellátása
• családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatások biztosítása
• gyermekek napközbeni ellátása
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások iránti kérelmeket a
veszélyhelyzet ideje alatt postán (Budakalászi Polgármesteri Hivatal 2011 Budakalász Petőfi tér 1.), valamint elektronikusan lehetséges jelezni. E-mailt az info@budakalasz.hu e-mail címre küldhetnek
az érintettek, csatolva a kitöltött szociális ellátás igénylésére megállapított formanyomtatványt is. A formanyomtatvány és a rendelet
további részletei a www.budakalasz.hu oldalról letölthetők.
Rácz Miklós a rendelet kapcsán kiemelte, hogy az első lépés a
budakalászi szociális helyzet felmérésében az volt, hogy sor került
az első szociális kerekasztalra. „Bevontuk az Idősek Klubja mellett a Védőnői Szolgálatot, a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti

HELYREIGAZÍTÁS
A Budakalászi Hírmondó XIV. évfolyam 3. számában (2020.
április) Öntsünk tiszta vizet a Taván csatornájába című írás
ban a kommunális adó kapcsán tévesen közöltük, hogy
„Az adókedvezmény rögzítése (…) a felmondási idejét töltő
illetékes főosztályvezető mulasztása miatt maradt el, az
érintett lakók ezért kaptak befizetésre felszólító levelet.” A
valóság az, hogy az érintett főosztályvezető közszolgálati
jogviszonya 2020 februárjában már nem állt fenn. A téve
désért olvasóink és az érintett elnézését kérjük!
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SEGÍT AZ ÖNKORMÁNYZAT
Az elmúlt hónapokban két önkormányzati lakás bérbeadásá
ról döntött a kérelmező krízishelyzetbe kerülése miatt dr. Göbl
Richárd polgármester. Nehéz helyzetben lévő budakalászi
személyen segített az önkormányzat átmeneti lakásbérlési
lehetőséggel és egy rendkívüli élethelyzetbe került családot
sikerült megóvni az utcára kerüléstől. A családnál a bérbe
adás előtt környezettanulmányt végzett a hivatal és ese
tükben egy évre adta bérbe az ingatlant, míg a másik esetben
a veszélyhelyzetre tekintettel három hónapra szól az ideiglenes
lakhatási lehetőség, amely meghosszabbítható, ha szükséges.

FOLYAMATOS A MUNKA A KUTYÁS MUNKACSOPORTBAN IS
A februárban meg
rendezett kutyás la
kossági fórum után
nem állt meg a mun-
ka, az időközben kialakult veszélyhelyzet azonban lelassította a folyamatot.
Hamarosan elkészül
a város ebrendelete.
Jelenleg a végső jogszabályi egyeztetések, pontosítások
történnek, és rövidesen a Képviselő-testület is elfogadhat
ja a kutyatartásra vonatkozó új helyi rendeletet, amelyben
számíthatunk többek között arra, hogy az Omszk park egy
része újra látogatható lesz a kutyások és állataik számára.
Rövidesen kikerülhetnek az új kutyás szemétgyűjtők is és az
új szabályok betartására felhívó táblák. A helyszínek kijelölé

sekor a februári kutyás lakossági fórumon jelzett igényeket is
figyelembe veszi az önkormányzat. Emellett az egyre forróbb
nyári napok és szárazság szükségessé teszik az Omszk-tónál
egy kutyák számára kijelölt vízhez kapcsolódó kisebb terület
használatának engedélyezését, erről folyamatban vannak az
egyeztetések. A továbbiakban a patak menti kutyasétáltatásra
kijelölt hely fejlesztése válik szükségessé, nemrég megkez
dődtek a helyszínbejárások is hogy megtalálhassuk egy kö
vetkező kutyafuttató ideális helyszínét, amely a kutyák és
gazdáik számára is megfelelő lehet. Továbbra is várjuk a javas
latokat, kérdéseket a kutya@budakalasz.hu e-mail címen. A
www.budakalasz.hu/kutya oldalon pedig olvasható minden
előzmény, a lakossági fórumon elhangzott felvetések, a rende
lettervezet és a kutyafuttatóra készült tervek is.
Czinke Zsuzsanna,
a 4. sz. egyéni választókerület képviselője,
a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagja

Bizottság vizsgálja az elmúlt évek ingatlanértékesítési gyakorlatát
Mint arról már beszámoltunk, ideiglenes bizottság állt össze, amely az elmúlt évek ingatlaneladásainak körülmé
nyeit vizsgálja. Kóder Györgyöt, a bizottság elnökét kérdeztük arról, hol tart a munka.
Kóder György: „Az elmúlt évek ingatlanhasznosítási gyakorlatát
vizsgáló ideiglenes bizottság a járványügyi helyzet miatt az utóbbi
hetekben szüneteltette tevékenységét. Az előzetes vizsgálatok
alapján annyi azonban már most megállapítható, hogy a jelenleg
hatályos ingatlanértekesítéseket szabályozó önkormányzati rendeletek nem tartalmaznak kellő garanciákat arra, hogy az értékesítések során az önkormányzat anyagi érdekei ne sérüljenek. Csak
egy példa: a versenyeztetési szabályokról szóló 44/2008 rendelet
szerint a minimálisan meghatározható pályázati határidő 15 nap.
Az ingatlaneladási előterjesztések kapcsán a korábbi képviselő-testületi többség - számunkra ismeretlen okból - rendszerint ragaszkodott is ehhez a minimális határidőhöz, még a nagy értékű,

komplex ingatlanértékesítések esetén is, kizárva annak a lehetőségét, hogy a minél több vevő pályázzon, és így az ingatlanok - egy
egészséges versenyhelyzetben - magasabb áron kelhessenek el.
Ez az oka annak, hogy általában mindössze egyetlen pályázat érkezett, a pályázó pedig végül az értékbecslésben meghatározott
legalacsonyabb áron vehette meg akár Budakalász legértékesebb
ingatlanjait.
Szeretnénk az egyes eladásokkal kapcsolatosan a kulcsszereplőket személyesen is meghallgatni a veszélyhelyzet elmúltával. Ezt
követően tudjuk elkészíteni és nyilvánosságra hozni összefoglaló
jelentésünket.”
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DIAGNOSZTIKAI ESZKÖZÖKET VÁSÁROLT AZ ÖNKORMÁNYZAT
Az Egészségházba korszerű diagnosztikai eszközöket szerzett be az önkormányzat, amelyek a járványhelyzet követ
kezményeinek további enyhítésére is szolgálnak A professzionális készülékek segítik az orvosokat a betegellátásban a
pontos diagnózis, a megfelelő terápiás terv kidolgozásában, aminek az előnyeit a betegek közvetlenül élvezhetik. A két
új berendezésről dr. Tündik András orvos, a Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek bizottságának tagja számolt be.
Az egyik készülék arra alkalmas, hogy bizonyos vérhígító gyógyszer szedésére kényszerülő betegeknél a terápiát jelentő véralvadási szintet rendszeresen ellenőrizhessük. Az eredménytől függően
a kezelőorvos módosítja a gyógyszer mennyiségét, akár minden
hónapban. Ez azért fontos, mert ha az ellenőrzés elmarad és a vérhígítás mértéke a terápiás tartományon kívül esik, akkor végzetes
kimenetelű érelzáródás vagy belső vérzés alakulhat ki.
Az ellenőrzés hagyományosan laboratóriumban történik, amivel
együtt járnak a vérvétel kellemetlenségei: beutaló kérése, utazás,
vérvétellel járó fájdalom, a laboratóriumi vérvételi időhöz való kötöttsége, ami egy munkába járó
betegnél havonta egyszer a munkából való kiesést is jelentette.
Ráadásul az eredmény nem volt
azonnali, újabb orvos-beteg találkozót igényelt. A beteg jó esetben
24 órán belül, de egy hétvége vagy
munkaszüneti nap közbejövetele
esetén több nap múlva értesült
csak. Az említett szűk terápiás
tartományon kívüli szövődmények
ismeretében ez a késlekedés koc
kázatos.
Az új diagnosztikai eszközzel az orvos azonnal ellenőrizni tudja
a vérhígítás szintjét és szükség esetén rögtön korrigálja a gyógyszer
dózisát. Nagy előnye a készüléknek, hogy hordozható, betegágy
mellett is elvégezhető a mérés. A mintavétel egyszerű, fájdalmatlan, technikája megegyezik az ujjbegyből történő vércukorméréssel. Nem utolsó sorban pedig csökken a betegek várakozási ideje
a rendelőben.
A járvány időszakában az ellenőrzés elmaradása további kockázatot jelent a beteg számára, mert a hagyományos vérvétellel járó
járulékos procedúra (utazás, várakozás, nagyszámú kontaktus az
egészségügyi személyzettel) a fertőzés kockázatával is jár. Az ilyen
gyorsdiagnosztikai készülékek kifejezetten járványhelyzetben segítik a korszerű és biztonságos betegellátást. A készülékkel a vizsgálat gyors, a kezelése egyszemélyes, közel az Egészségházban,
előre egyeztetett időpontban vagy a beteg akadályoztatása esetében akár otthonában is elvégezhető.
Az ellenőrzéshez a mérés összetettsége miatt egy speciális tesztcsík szükséges, ami nem összehasonlítható egy egyszerű vércukormérő tesztcsíkjához. Míg egy ujjbegyből mért vércukormérés kb.
100-150 forint, addig a véralvadási szint mérése 1700-2000 forint,
beszerzési ártól függően. Látva a készülék előnyét az akut ellátást

igénylő esetekben, a készülék mellé tesztcsíkot is vásároltunk, így
az azonnali ellátást igénylő esetekben a betegek ingyen igénybe
vehetik a készüléket.
A készülék nem tartozik a kötelező háziorvosi minimumfeltételhez. A megléte emeli az ellátás színvonalát, választható szolgáltatás lehetőségét teremti meg, mely a beteg számára könnyebbséget
jelent a rendszeres ellenőrzések során. A rendszeres ellenőrzésekkel járó költség vállalása a betegek nagy száma miatt nem elvárható a háziorvosoktól, ezért ennek költségét a nem térítésmentes
szolgáltatások körében a háziorvosok határozzák meg.
Ennek ellenére az önkormányzat a járvány időszakában a rendszeresen szükséges ellenőrzések
mérési díját is átvállalta, hogy
csökkentse a nagy kockázatú
krónikus betegségben szenvedő
páciensek járványos vírusfertőződésének kockázatát.
A másik berendezés egy úgynevezett Smarttester, szintén
egy gyorsdiagnosztikai készülék.
Segíti az orvost a gyors döntés
meghozatalában, akár a beteg otthonában, akár a rendelőben. Másfél perc alatt az ujjbegyből vett 1
csepp vérből kimutatja a gyulladás jelenlétét és mértékét is (CRP
érték). Ez a klinikummal együtt értékelve elkerülhetővé teszi a felesleges antibiotikum-használatot. Az antibiotikumok szükségtelen
használata miatt mára számos antibiotikumoknak ellenálló szuperbaktérium alakult ki, melyek jelen vannak a hazai kórházakban is,
nem kis gondot okozva a betegellátás során. Egyre több bizonyíték
szól amellett, hogy az indokolatlan antibiotikum-használat men�nyire káros az egészségre. Szeretném hangsúlyozni, hogy az antibiotikumokra szükség van, de azt csak indokolt esetben szabad
alkalmazni. Ennek eldöntésében segít a készülék.
A készülék alkalmas még olyan akut, végzetes betegségek diagnosztizálására, mint az EKG jelet nem adó szívinfarktus és ki lehet
vele zárni a mélyvénás trombózis vagy tüdőembólia lehetőségét
is. A készülék a járvány időszakában különösen jó szolgálatot tesz
mind a fertőzések okának differenciálásában és annak lefolyásának követése során és elkerülhető a beteg indokolatlan beutalása
egy egészségügyi intézménybe, ahol sokkal nagyobb a koronavírus-fertőzés esélye. A készüléket nem csak akut ellátásban, hanem
az önkormányzat által szervezett lakossági szűrések során is alkalmazni fogjuk – tájékoztatott dr. Tündik András.
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MIÉRT VAN ENNYI CSŐTÖRÉS BUDAKALÁSZON (IS)?
Budakalászon az állami tulajdonú Dunamenti Regionális Vízmű Zrt. szolgáltatja az ivóvizet. A hat és fél kilométe
res belterületi hálózaton tavaly közel 160 kisebb-nagyobb hálózati hibát kellett kijavítani, ami azt jelentette, hogy
2-3 naponta volt csőtörés. Az vízkorlátozások idén is folytatódnak, érezhetően egyre gyakoribbak.
kicserélni egy műszaki berendezést, ami meghibásodott. Ott tartunk, hogy akár a javítási fedezet hiányát, akár a munkaerő kérdést,
akár az üzemeltetési vagy rekonstrukciós feladatok elodázását
nézem, mindegyik az ellátásbiztonságot veszélyezteti. A fő kérdés
így év elején tehát már az, hogy ilyen körülmények között magát a
működőképességét meg tudja-e őrizni valamennyi vízművállalat az
országban 2020-ban.”
A közgazdasági valóságról tudomást nem vevő állami szemlélet nyolcadik éve tart. Időközben a szolgáltató cégek teljesen
felélték tartalékaikat, egyre nehezebb a helyzet, és ez alól a DMRV,
illetve Budakalász sem kivétel. A vízügyi szakemberek szerint hét
év alatt országos szinten legkevesebb 1000 milliárd forintos hiány
keletkezett az ágazatban.
Az 1990-es évek elején olyan személet uralkodott, hogy a
vízhez jutás alapvető jog, ezért a szolgáltatásnak a lehető legolcsóbbnak kell lennie. Ahhoz, hogy használható maradjon a vezetékhálózat, hogy később is működjenek a víztermelő kutak, a
vízdíjba igyekeztek beszámítani a várható pótlási, felújítási költségeket. Ekkor még az önkormányzatok szabták meg a tarifákat,
de ahány önkormányzat volt, annyiféleképpen állapították azt
meg. Országos jelenség volt, hogy az akkoriban még négyévente
magukat újraválasztani kívánó városvezetők sem közgazdasági
alapon (a költségek és az amortizáció alapján) döntöttek a helyi
szolgáltatási tarifákról, de a működési feltételek garantálása
még valahogy kezelhető volt.
2011-ben aztán megszületett a víziközműtörvény, amely
kimondta, hogy a vízdíjakat csak nettó 2,6 százalékkal lehet
emelni. Két évre rá a rezsicsökkentési törvény aztán végképp
ellehetetlenítette a helyzetet azzal, hogy az összes lakossági
víz- és csatornadíjat (is) 10 százalékkal visszavágta, a vízszolgáltatók tarifáit befagyasztotta. A politikai kampánydöntés gyakorlatilag azt jelentette és jelenti ma is, hogy a szolgáltatónak a
tíz évvel ezelőtti árszinten kell működniük, ugyanakkor mindenki
tudja, hogy az aktuális beszerzési árak, bér-, anyag- és technológiai költségek már köszönőviszonyban sincsenek az akkoriakkal.
Pótolni, felújítani viszont abban az esetben is muszáj, ha nem
kérhetnek érte pénzt, így azonban a szolgáltató cégek nagy része
maradék forrásainak felélésére kényszerült – mondta Kurdi Viktor, a Magyar Víziközmű Szövetség elnöke. Tavaly ősszel úgy
fogalmazott, hogy egyre több cégnek gond az ellátásbiztonság
garantálása, az elöregedő hálózat országszerte óriási probléma.
A szakember szokatlan nyíltsággal nemrég egy energetikai
szakportálnak még erősebben nyilatkozott: „Már nem boncolgatom, hogy miért nincsen víz. Azért nincsen víz, mert nincsen ember,
aki a csőtörést megjavítsa vagy azért nincsen víz, mert nincs pénz

A nyolcadik évben ennek konkrét jeleit érezhetjük az egyre
rosszabb szolgáltatásminőségben. A budakalászi vezetékek átlagéletkora 30 év körül van, de bizonyos részeken 50-60 éves,
vagy annál is régebbi csövek vannak lefektetve. A hálózat elérte,
illetve meghaladta a fektetéskor várható élettartamot, néhol már
nagyon rossz állapotban vannak. Ha nem lesz gyors központi
forrás a vízhálózatok felújítására, nem sok jóval számolhatunk.
A DMRV igyekszik brüsszeli pályázati forrásokat találni a régió
víz- és csatornahálózatának felújítására. Nemrég a teljes Pilisi-medencére készítettek egy komplex vízhálózat-rekonstrukciós
tervet, most ettől remélik az uniós források megszerzését. Ha ez
nem sikerül, a gyors kormányzati segítség tovább már tényleg
nem halogatható. Addig maradnak a csőtörések, az egyre gyakoribb vízkorlátozások.
P.G.
A DMRV Zrt. és az ELMŰ karbantartásai, hibaelhárító
munkái a veszélyhelyzet fennállása óta még nagyobb
problémát okoznak a budakalászi családoknak. Bár ko
ráb
ban is voltak rendszeresen ilyen munkák, amíg a
lakosság nagy része napközben a munkahelyén, a gyer
mekek pedig intézményben voltak, ezért gyakran semmit
sem észleltek az akár félnapos áram- vagy vízkimaradásból
sem. Nyilvánvalóan a távmunka és digitális oktatás
idején ez sokkal érzékenyebben érint mindenkit. Az
önkormányzat továbbra is mindent megtesz az információ
lehető leggördülékenyebb áramlása érdekében. Minden
olyan esetben, amikor arról a DMRV Zrt.-től munkaidőben
tájékoztatást kapunk, hírt adunk a város hivatalos web
oldalán és közösségi oldalán. Sajnos a havária jellegű
munkák, például csőtörés esetén nem kap értesítést az
önkormányzat.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

ÚJRA MŰKÖDIK A SOROMPÓ
A DUNA-PARTON
A sorompót hozzávetőlegesen háromhavonta megrongálják
az autósok, kerékpárosok, ezért van szükség újra és újra a cseréjére. Legutóbb április 24-én pénteken végezte el a vállalkozó a
sorompó javítását bruttó 193 040 forintért, amely tartalmazott
egy pótsorompót is. Az önkormányzat munkatársai mindaddig
megoldják önerőből a javítást, ameddig van akkora része a sorompónak, melyre toldást lehet elhelyezni. Ha már nincs, külső
cég bevonása szükséges, mely megnöveli a javítás időtartamát.
Kérjük, hogy a sorompón kizárólag úgy haladjanak át, hogy előtte
megállnak, a sorompónak jelzést adva annak nyitását kezdeményezik, megvárják, amíg a sorompó rúdja teljesen kinyit és már
nincs mozgásban, továbbá a lámpa zöldre vált. A sorompó egy
nyitási ciklusa alatt csak egy gépjármű haladhat át. Vigyázzunk
közös értékeinkre!

weboldalán, hogy az információk a kérdezőkön túl minden érdeklődő budakalászi számára elérhetőek legyenek. Emellett minden
kérdező írásos választ fog kapni e-mailben és videós tartalmat is
készítünk, amelyben témák szerint csoportosítva fognak elhangozni a legfontosabb információk.

PÁLYÁZATOK A
WWW.BUDAKALASZ.HU OLDALON
Budakalász Város Önkormányzata pályázatot hirdet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatás elvégzésére. A pályázat egyfordulós, nyílt. A pályázati kiírásra azok a vállalkozások jelentkezzenek, akik a feladat
elvégzéséhez szükséges jogosultsággal, szakmai háttérrel rendelkeznek. A pályázatot ügyfélkapun keresztül (KRID 646574984),
vagy postai úton kell beküldeni. „A nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási
tevékenység elvégzése” megnevezéssel. A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. június 2. (kedd) 11.00 óra. Részletek és
további pályázati lehetőségek a budakalasz.hu/onkormanyzat/
palyazat oldalon.

BÖLCSŐDEI GONDOZÁSI DÍJ
A bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő
gondozási díj bevezetése nem új keletű gondolat Budakalászon,
hiszen már a 2015-ben készült gazdasági programban is szerepelt azzal, hogy az önkormányzat teherbíró képességétől függően
várható a bevezetése. Az önkormányzatokat sújtó központi kormányzati elvonások (például a gépjárműadó eddig helyben maradó részének elvonása) közismertek, a térítési díj bevezetésének
szükségessége ezért került be az előzetes képviselői véleményezésre megküldött és nemrég elfogadott 2020-2024-es Gazdasági
Programba is. A városvezetés úgy tett javaslatot a bölcsődei térítési díjak szeptembertől esedékes bevezetésére, hogy az ebből
befolyó összeget teljes egészében a koronavírus-járvány miatt
különösen nehéz helyzetbe kerülő budakalászi családok támogatására fogja fordítani. Fontos körülmény, hogy az átlagosnál nehezebb anyagi körülmények között, illetve nehezebb helyzetben
gyermekeket nevelő családok továbbra sem fizetnek bölcsődei
térítési díjat.

VESZÉLYHELYZETBEN SEM
MARADT EL A „KÖZMEGHALLGATÁS”
A városvezetés mindenképp szerette volna a kérdezés lehetőségét megadni, ezért nem elhalasztotta, hanem online várta a kérdéseket az eredetileg április 22-re meghirdetett közmeghallgatásra.
Reméljük, hogy az októberre tervezett idei második közmeghallgatás már a megszokott módon zajlik majd. Közel 60 kérdés
érkezett, melyeket a következő napokban fog megválaszolni a városvezetés a hivatal szakembereinek bevonásával. A kérdéseket
és a válaszokat, csakúgy, mint a tavaly novemberi közmeghallgatást követően egy átlátható táblázatban fogjuk közzétenni a város
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ZÖLD HÍREK

Újra nyitva a Hulladékudvar, de házhoz
menő lomtalanítás még nem kérhető
Az önkormányzat kérését követően 2020. május 7-től az alábbi
nyitva tartással várja a lakosokat a Hulladékudvar Budakalá
szon. Csütörtökön és pénteken 14 és 18 óra, szombaton 8 és
12 óra között. A Hulladékudvarba csak védőeszközben (maszk
és kesztyű) lehet belépni és egyszerre csak egy ember
tartózkodhat. A várakozás idejére a gépkocsival érkezők
maradjanak autójukban, a 1,5 méteres távolságot tartsák meg
a dolgozókkal szemben. A szolgáltató kéri a lakosságot, hogy a
járványhelyzetre való tekintettel ezen szolgáltatást csak végső
esetben vegyék igénybe. Amennyiben lehetséges, használják
továbbra is a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést.

A szolgáltató lakcímekre postázta
a zöldhulladékos matricákat
Az önkormányzat egyeztetett a Zöld Bicske Kft.-vel, aminek
eredményeként újra megnyitott a Hulladékudvar. A szolgál
tató céget arra is felszólítottuk, hogy oldják meg az idei
matricák kiosztását az arra jogosult budakalászi háztartá
soknak. Sikerült elérni, hogy a zöldhulladékos matricákat

Megszűnt a légi kémiai szúnyogirtás
Magyarországon eddig 98 százalékban a kifejlett szúnyogokat
irtották, főleg légi úton. Az európai gyakorlat azonban évek óta
az, hogy földi, biológiai irtással pusztítják a szúnyoglárvákat.
Az eljárás során a vegyszert a szúnyoglárva tenyészőhelyén
közvetlenül a rovarok élőhelyére permetezik, ami a szúnyoglárva
elpusztítását követően teljesen lebomlik, ezért a környezetet
nem károsítja, ráadásul ezzel a módszerrel már lárvaállapotban
elpusztíthatóak a szúnyogok a nélkül, hogy ez más rovarokat
is érintene, ugyanis a kémiai idegméreg minden közel szú
nyognagyságú rovarra hat.

a szolgáltató postai úton május 18-ig kipostázta a lakosok
részére. Mivel a Zöld Bicskével kötött szerződés a nyáron
lejár (közbeszerzési eljárás keretében fog eldőlni, hogy
ki lesz a szolgáltató a következő években) ezért a Zöld Bicske
Kft. május, június, júliusi hónapokra háztartásonként tíz mat
ricát küld majd ki.

Új elérhetőségeken jelezhetjük igényeinket,
kérdéseinket a hulladékszállítás kapcsán
A hulladékelszállítást végző Zöld Bicske Kft. közszolgáltatási
feladatát a jövőben alvállalkozó bevonásával folytatja. A Kom
munál-JUNK Közszolgáltató Kft. 2020. május 1-től szerződés
szerint az ügyfélszolgálati teendőket is átveszi, így a jövőben
az alábbi elérhetőségeken jelezhetjük a hulladékszállítással
kapcsolatos kérdéseinket, javaslatainkat:
Telefon: +36 33/737-765
e-mail: ugyfelszolgalat@kommunaljunk.hu
A gördülékenyebb kapcsolattartás érdekében a Zöld Bicske
egy kihelyezett ügyfélfogadási napot is tart majd az újra
megnyitott Hulladékudvarban. A részletekről később tájékoz
tatnak.

Az irtószer földi kijuttatása egy úgynevezett melegködös
eljárással történik. A vízszintes irányban mozgó és jól elterülő
köd jellemzően 5-15 percig a területen lebeg, így a növényzetben
megbúvó, éppen nem repülő szúnyogokra is hat. Az eljárás egész
éjszaka végezhető. A földi kémiai szúnyoggyérítésre a települések
belterületén van csak lehetőség, külterületen a kémiai irtás tilos.

Az idei évtől már a hazai jogszabályok is megtiltják a Kataszt
rófavédelemnek a repülőgépes kémiai védekezést. Földi hasz
nálatuk – korlátokkal ugyan – továbbra is engedélyezett, ezért
lényeges kérdés, hogy az új szabályok bevezetése után a „kieső”
kezeléseket földi kémiai kezeléssel pótolják, vagy végre nálunk is
a biológiai módszerek jutnak nagyobb szerephez a védekezésben.
A légi és a földi kémiai irtás is káros a méhekre, ezért a méhé
szeket értesítik a gyérítés pontos időpontjáról, hogy legyen idejük
elköltöztetni vagy elzárni méhcsaládokat a kémiai irtás idejére,
ami minden évben komoly nehézséget okoz. A földi kémiai
gyérítésnek nincs hatástartóssága: amelyik rovar belerepül a
vegyszeres ködbe, az elpusztul, de például a fák alatt már nem
százszázalékos a szer hatása és legfeljebb 10-15 percig tart.

A szúnyoggyérítés országszerte katasztrófavédelmi fela
dat.
A kémiai lobbinak köszönhetően az elmúlt 15 évben vesz
tésre állt vele szemben a környezetkímélő megoldás. Kevés
információ jelent meg idáig arról, idén hogyan készült fel
a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigaz
gatósága a megváltozott helyzetre, így csak remélni tudjuk a
hatékony, mégis környezetkímélő beavatkozást.
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EGÉSZSÉG

MÉG MINDIG TART A JÁRVÁNY!
A járványügyi lazítások nem jelentik azt, hogy megszabadultunk a koronavírustól
– figyelmeztetnek a budakalászi orvosok is!
A járványügyi engedmények nem jelentik azt, hogy a koronavírus
már nem veszélyezteti Magyarországot, különösen igaz ez Budapestre és Pest megyére, benne Budakalászra. Továbbra is felhívjuk
a lakosság figyelmét az alábbi szabályok fokozott betartására:
• Szabadidős sporttevékenységet, egészségügyi sétát csak a lakhely szerint szabad végezni, azon belül is nem javasolt másik
városrészbe utazni ennek a céljából. Budakalász vonatkozásában például a Madár-utcákból autóhasználattal egybekötve ne
menjenek el futni, kutyát sétáltatni a Duna-partra. Ezeket a tevékenységeket együtt csak az egy háztartásban élők végezhetik,
tehát a közös séta ne legyen az unokatestvérek találkozójának a
programja.
• A szabadtéri tevékenységek esetében tartsuk be egymástól a
biztonságos távolságot, amely séta alkalmával 1-5-2 m, futás,
kerékpározás esetén akár 10-20 m is lehet.
• A maszkhasználat sohasem tilos, viszont jótékony. Ugyanakkor
zárt tereken (például boltban, benzinkútnál) kötelező!
• Ugyanezeken a helyeken a kesztyű viselése is javasolt.

• Hazaérve cseréljük le utcai ruházatunkat, a cipőt a bejárat előtt
vegyük le, majd alaposan mossunk kezet.
• Otthonunkban gyakrabban takarítsunk, szellőztessünk.
• Tartsuk be a vásárlási időkorlátokat.
• Az idősekkel való személyes kontaktust minimalizáljuk, ugyanakkor segítsünk nekik, hogy ne kelljen közösségbe menniük
(például postai ügyintézésekben, bevásárlásokban segítsünk
nekik).
• Azon túlmenően is a nem létfontosságú tevékenységeket ha
lasszuk el. (Gondoljuk át nem ér-e rá a fodrász, vagy akár a virág
földvásárlás.)
• Az egészségügyi intézményekben a munka a járvány kezdete
óta megszokott rend szerint zajlik, minden esetben telefonos,
online egyeztetés szükséges, amely alapján döntés születhet
arról is, hogy ezen a módon folytatódik az ellátás, vagy személyes megjelenésre van szükség.
A budakalászi háziorvosok és házi gyermekorvosok nevében:
dr. Tordas Dániel

• Ne feledkezzünk el a gyakori kézmosásról, kézfertőtlenítésről sem!

A kijárási korlátozások érvényben maradása mellett a felnőttorvosi
rendelés is az elmúlt hetekben kialakított módon zajlik tovább
Továbbra is megmarad az eddig bevált rend: dr. Pető István
– dr. Gál Katalin páros délelőtt (7.00–12:00-ig) rendel,
dr. Kiss Edina – dr. Sulyok András délután (12.00–17.00-ig)
rendelnek. Orvosaink a jogszabályban meghatározott heti
időtartamnál hosszabb rendelési időben biztosítják az alapellátás
elérhetőségét. A rendelőben személyes betegellátás csak
telefonos konzultáció alapján szükségesnek ítélt esetekben, az
orvos által megadott időpontban lehetséges. A 65 évnél idősebb
orvoskollégák továbbra is csak távkonzultációt tudnak nyújtani.
Tehát az orvospárosok rendelési ideje az elmúlt hetekhez képest
változatlan, az alábbi lépések mindenkori betartása mellett.
Telefonos konzultáció a háziorvosával rendelési időben:
Ennek keretében lehetőség van digitális tartalmak, fényképek,
akár videó megosztására is a diagnózis felállításának előse
gítése érdekében.

Orvosi döntés a további teendőkről:
Személyes találkozás nem szükséges – a beteg otthonában
gyógyulhat a telefonon kapott utasítások és felírt gyógyszerek
szedése mellett.
Rendelői találkozás szükséges – az orvos által adott időpontban,
maszkban történhet meg a szükséges vizsgálat.
Kórházba / szakrendelésre küldés – a szükséges beutalók a
rendelőben vehetőek át, ezeket elektronikusan nem lehet kiállítani.
Az állandó gyógyszerek felírása és táppénzigazolások kiadása
továbbra is elektronikus formában történik telefonos egyeztetés
után, a háziorvos rendelési idejében.
Az orvosi ügyelet esetében is célszerű az előzetes telefonos
konzultáció, amennyiben ezt a helyzet megengedi.
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IDŐSEK KLUBJA

„NAGYON HIÁNYOLJUK AZ IDŐSEINKET!”

A járványhelyzet kihirdetése óta bizony az Idősek Klubjában
is megváltozott az élet: a tagok otthonuk biztonságában várják,
hogy az élet visszatérhessen a rendes kerékvágásba. A klub
munkatársai fokozott biztonsági intézkedések mellett tartják a
kapcsolatot az időseikkel. A veszélyhelyzet kezdete óta megnőtt
azon szépkorúak száma, akik segítséget kérnek mindennapi feladataik elvégzéséhez. Az Idősklub kollégái a gondozottakkal telefonon, sőt: az utcáról, távolról integetve tartják a kapcsolatot,
máskor kézzel készített képeslapokkal kedveskednek a néniknek, bácsiknak. Zelizi Erika intézményvezető számolt be arról,
hogyan is alkalmazkodtak a munkatársak és a klub tagjai a rendkívüli helyzethez, hogyan telnek napjaik.
„Március 10-től a járványhelyzet miatt bizonytalan időre felfüggesztettük közösségi és napközbeni csoportos programjainkat,
de az otthongondozás, az ebédkiszállítás, és a segítségkérésérekre történő reagálásunk folyamatos. Továbbra is felelősséget érzünk időseink testi-lelki egészségéért, nagyon hiányoljuk
kedves klubtagjainkat, barátainkat. Három gondozónőnk védő
ruházatban látja el az otthoni segítséget igénylőket, a munkatársakkal pedig a Táncsics utcai épületekben teszünk meg időseink
segítéséért mindent, amit tudunk – reggeltől délutánig csörögnek a telefonok.
Tevékenységünk számokban: 30 klubtagunk van, közel 60-an
kérnek tőlünk kiszállított ebédet, 14 főt házi gondozással segítünk, s összesen közel 100 szépkorú kért eddig tőlünk segítséget
az új helyzet alatt. Akiknek nincs családja, segítője, azoknak bevásárolunk, elintézzük számukra a gyógyszertári és postai ügyeiket, hívjuk őket, amikor csak tehetjük.
Kollégáink minden higiéniai követelményt betartanak, elővigyázatosak vagyunk. A kiszállítókkal a klub épületében ablakon
keresztül érintkezünk. Kijáró gondozónőinknek az önkormányzat
védőruházatot, maszkokat, lábzsákokat, a klub épületeibe pedig
fertőtlenítőszereket biztosított, gumikesztyűt is használunk. Mi
magunk is varrtunk vasalható-mosható maszkokat, és nagyon
örülünk, hogy a legidősebb korosztály városi segítségként kap
maszkot. További „technikai információ”: klubtagnak, ebédkiszállításért, otthongondozásért telefonszámunkon fordulhatnak hozzánk: 06 26/341-435. A kiszállított ebéd 820, a klubból
elvitt menü ára 660 forint, az ételeket a Junior Zrt. készíti.

Figyelemreméltó az az összefogás, amely az önkormányzat
vezetésével idősebb vagy fiatalabb rászoruló lakótársaink megsegítésére igen gyorsan kialakult Budakalászon – jó partner
ebben többek között a Karitász és a Faluház is. Sok lakótársunk
végez értékes, önzetlen segítő munkát, szabadidejét, fáradságot
nem sajnálva. Büszke vagyok minden kedves otthon lévő klubtagunkra is: elmondható, hogy nagyon fegyelmezettek, alig-alig,
szinte nem is mennek ki az utcára. Bizony ők a legveszélyeztetettebb korosztály, ezért érthető, ha a szépkorúak olykor kétségbeesettek, magányosak, vagy félnek – próbálunk támaszuk
lenni távolról is, bármikor, hétvégén is. Bízom benne, ők is érzik:
mennyit gondolunk rájuk és bár távolabbról, de mellettünk állunk.
A budakalásziak szerencsésnek mondhatóak: a legtöbb idősnek
van kertje, ez a fizikai aktivitásra, de a pihenésre is külön okot,
helyszínt biztosít. A kolléganőkkel elhatároztuk, hogy autóba
ülünk és minden idősünk otthonát útba ejtve, meg-megállunk
házaik előtt az utcán, hogy távolról integethessünk nekik.
A mindennapi tevékenységek mellett már a jövőn is gondolkozunk. Bízom benne, hogy mihamarabb viszontláthatjuk klubtagjainkat itt, a Táncsics utcában, s nem titkolom, a munkatársak
már az ünnepség részletein törik a fejüket, amikor újra köszönthetjük egymást. Összetartó közösség vagyunk, akik igazán törődnek egymással. Üzenem minden olvasónak, legyen fiatal vagy
idős: nem szabad elfelejtenünk a „Maradj otthon!” elvét – fogjunk össze, tartsunk össze és vigyázzunk egymásra, magunkra.
Kedves tagjainkat szeretettel, kitartóan várjuk vissza: áldott lesz
a pillanat, amikor újra találkozhatunk!”
Zelizi Erika,
intézményvezető
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KÖZÖSSÉGEINK

RENDHAGYÓ MÁJUSFAÁLLÍTÁS BUDAKALÁSZON
A hagyományról általában
A májusfa a természet újjászületésének szimbóluma, az ifjúság
tavaszi szokásainak Európa-szerte ismert jelképes kelléke. A májusfaállítás szép hagyományát számos helyen őrzik. A májusipünkösdi ünnepkör történelmi kapcsolatainak következtében
mind a természeti ciklusok változásaihoz fűződő mágikus-praktikus képzeteket, mind a naptári év egyházi, vallási szokásait
tükrözi.
A májusfa sudár, a törzsén gallyaitól megtisztított, hegyén lombos fa, vagy szép növésű ág. A legények éjszaka vágták ki az
erdőn, és hajnalra állították fel a helyi szokásoknak megfelelően
a lányos házak elé együttesen, vagy mindenki a saját szerelmének háza elé.
Akadtak olyan települések is, ahol csak a bíró és a pap háza,
esetleg a templom előtt állítottak fel egyetlen magas fát, és a
lányos házakhoz csak kisebb feldíszített ágakat vittek. A zöld
ágakat leggyakrabban színes selyemszalagokkal, zsebkendőkkel, virágokkal, a fa tetején teli üveg borral, az ágakat máskor
hímes tojásokkal díszítették föl, mielőtt a földbe ásták vagy a
kapufélfára, kútágasra felszögelték.
Sok helyen még ma is él a falvakban, városokban a májusfa
állításának szokása, jelentése azonban némileg módosult. A
magasra hagyott termetes fa állítása mára inkább közösségi
alkalommá vált, amely a közösség összetartozását hivatott erősíteni és szimbolizálni.

Fotók: Neszveda György

Budakalászon a sváb nemzetiségi közösség őrzi és ápolja e hagyományt, április 30-a óta pedig a sváb tájház kerítése mellett is
minden budakalászi megcsodálhatja a szépen feldíszített május-

fát, melynek felállítása ugyan idén kicsit máshogyan alakult, mint
a korábbi években, de természetesen az üzenete most is változatlan: közösség, összetartozás, újjászületés, szeretet, élet.
Az alkalomról csokorba gyűjtöttünk néhány fényképet, amelyeket
ezúton is köszönünk Neszveda Györgynek, a személyes sorok
révén úgy érezhetjük, kicsit mi is részesei lehettünk a vidám eseménynek.

„Maifest” Budakalászon
Májusfának egy magas fát szoktunk kivágni, amelyet szalagokkal díszítünk, majd a fa felállítását ünnepség és táncos mulatság
követi fúvószenével és az elmaradhatatlan sült kolbásszal.
Nagyon régi hagyomány volt ez Budakalászon is, amely az évek
során aztán lassan feledésbe merült.
A hagyomány úgy tartja, hogy a májusfát „őrizni is kell”, mert
ellophatják a szomszéd település legényei, ami nagy szégyen, s
olyankor étellel-itallal kell visszaváltani. Ez ma már nem jellemző,
inkább csak az összejövetel, táncolás, evés-ivás maradt meg. A
májusfa általában június elejéig marad.
A budakalászi svábok az utóbbi pár évben elevenítették fel újra,
hogy megőrizzék a jövő nemzedéke számra is, és hogy a fiatalok
is megismerhessék, továbbvihessék.
Április 30-án a budakalászi Svábház udvarán szoktuk a fát díszíteni, majd felállítani. Ezt követően szokás szerint zenés, táncos vidámsággal, sült kolbásszal, pereccel fogadjuk Budakalász
lakóit. Az idei évben azonban egy kicsit másképp kellett ünnepelnünk. A koronavírusra való tekintettel csak szűk körben – az
előírásokat betartva – állítottunk májusfát. Ebben az Alpenrose
táncegyüttes néhány tagja volt segítségünkre,
akik aztán táncra is perdültek, amit szeretettel
osztottunk meg Budakalász minden lakójával
a TV Budakalász és közösségi oldalaink segítségével, hogy ebben a nehéz időben, amikor
mindenhol minden csak a Covid19-ről, a bezártságról, szomorúságról, bajról szól, egy kis
vidámságot vigyünk az otthonukba.
Sajnos a zenés, táncos mulatságnak most
nincs itt az ideje, de reméljük, hogy a jövő évi
májusfaállításkor minden kedves budakalászi
ismerősünkkel, barátunkkal és érdeklődővel
együtt ünnepelhetünk majd.
Jó egészséget kívánok Mindenkinek!
Lávinger Ildikó, a
Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke
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A májusfa állítása az udvarlási szándék kifejezésére
is szolgált. A lányos ház kerítéshez rögzítették, hogy
el ne dőljön. A lány, aki májusfát kapott, büszke
lehetett. Kedves gyermekkori emlékeim közé tartozik
a kertünk utcai kerítésénél felállított májusfa. Ezt
a májusfát nővérem kapta a vőlegényétől: fa az
udvarlást és a szeretetet jelképezte – május elseje
éjszakáján. Ezen a májusfán nem fényes szalagokat,
hanem színes krepp-papírokat lengetett a szél. A fa
tetejére egy üveg „bort” erősítettek. Ám aki esetleg
ezért a „borért” felmászott a fára, azt nagy csalódás
érte, mivel ebben az üvegben bizony nem is bor,
hanem piros papírral megszínesített víz volt.
Az előző években április utolsó napján a Svábház
kapuja egész nap nyitva volt. Délelőtt a Nyitnikék
Óvodából és a Kalász Suliból érkeztek gyerekek,
akikkel kis májusfát állítottunk, elmeséltük nekik a
fa történetét. Délután a felnőttek állították fel a fát
és díszítették színes szalagokkal. Reméljük, hogy
a jövő esztendőben ismét együtt tölthetjük ezt a
napot.
Wágner Katalin,
a Budakalászi Német Nemzetiségi
Egyesület elnöke

Sváb receptes könyv: sörkifli
Hozzávalók:
• 50 dkg finomliszt
• 3 dkg friss élesztő
• 1 csapott ek só
• 1 tk cukor
• 3-3,5 dl tej
• 1 Tojás
• 1 ek olvasztott zsír
Elkészítése:

A töltelékhez:
• 2-3 vöröshagyma
• 3 evőkanál zsír
• só
• őrölt feketebors
A lapok lekenéséhez: dinsztelt hagyma
A tetejére: köménymag (de lehet szezámmag
vagy vegyesen többfajta mag is
A kiflik kenéséhez: 1 felvert tojás

Az élesztőt 1 dl tejben 1 evőkanál cukorral felfuttatjuk. A maradék tejet
a liszttel elkeverjük, majd a többi hozzávalót és a felfuttatott élesztőt
hozzáadva bedagasztjuk a tésztát. 45 percig kelesztjük letakarva, majd
átgyúrjuk és 20 percig pihentetjük. A töltelékhez a hagymát megtisztítjuk,
finomra vágjuk, sózzuk, borsozzuk, és a zsíron megfonnyasztjuk. 4 cipóra
osztjuk a tésztát, majd újabb 20 percig állni hagyjuk. A pihentetés után a
cipókat ujjnyi vastagra kinyújtjuk és a tésztát, megkenjük a töltelékkel a
dinsztelt hagymával. (A dínsztelt hagymát el lehet hagyni, abban az esetben
olvasztott zsírral kenjük meg a tésztát.) A derelyemetszővel háromszög
alakúra felvágjuk. Egyenként kifli formájúra feltekerjük, sütőpapírral bélelt
tepsire rakosgatjuk. Tetejét felvert egész tojással megkenjük, sóval és
köménymaggal vagy szezámmaggal megszórjuk. 20 percet kelesztjük a
tepsin, majd 180 fokra előmelegített sütőben 20 perc alatt kisütjük.
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INTÉZMÉNYI HÍREK

OKTATÁS, NEVELÉS, KAPCSOLATTARTÁS – ONLINE MUNKA KIHÍVÁSOKKAL, KÖZÖSEN
Március közepétől zárva tartanak az iskolák, óvodák, bölcsődék Budakalászon is. A pedagógusok a szülőkkel
vállvetve, digitális csatornákon segítik, kísérik a gyerekek tanulását, fejlődését. Az új helyzetben az intézményi
feladatok is sokban változtak: a dolgozók az elmúlt hónapban is fogadták a Diszpécserszolgálat által közvetített
kéréseket, padot, kerítést festettek, vagy éppen kertet gondoztak az óvodai, bölcsődei területeken – nem utolsó
sorban közreműködtek a szépkorúaknak biztosított maszkok, de a Hírmondó lapjainak terjesztésében is. Köszön
jük rugalmasságukat, lelkes munkájukat!

„Ez az év más, mint a többi…
a bölcsődében”
Bölcsődénk is rendkívüli
szünetet tart március kö
zepe óta. Március végétől
az étkezést igénylő gyer
mekek számára a napi élel
met egyéni csomagolásban
biztosítja az önkormányzat,
a szokásos térítési díjon.
Ez különösen nagy segít
ség, támogatás a többgyer
mekes családoknak is, ahol
a gyermekek otthoni tanítása, foglalkoztatása mellett kevesebb
idő jut a főzésre. A bölcsődei dolgozók mindkét bölcsődében
elvégezték a nagytakarítást, a szükséges fertőtlenítést, minden
bútor, játék „csillogva” várja a gyerekeket. Ha kellett, kollégáink a
Hírmondó lapszámait, vagy szájmaszkot is osztottak a település
lakóinak. Az elmúlt napokban megmetszették a bölcsőde
udvarán a növényeket, gondozzák a virágokat. A kerti fa játékokat,
homokozókat, padokat, kerítéseket friss festéssel varázsolták újjá.
Bízunk benne, hogy újra a legkisebbektől lesz hangos és vidám
az intézmény: a május 4-től induló ügyeleti nyitvatartásunk már
ezt sugallja. Készülünk az újabb találkozásra, szeretettel várjuk
bölcsődéseinket!

„Várunk benneteket,
régi-új Nyitnikék ovisok!”
Az online kapcsolattartás sokat jelent, a gyermekek életében
így most is jelen lehetünk, a szüleik segítségével. Óvodapeda
gógusaink naponta tevékenységötleteket, hanganyagokat, felvé
teleket küldenek, hogy kis színt vigyünk az ovi oldaláról is a gyere
kek életébe. Az óvodai, gyógypedagógiai, logopédiai feladatok
elvégzéséhez a szülők aktív részvétele nélkülözhetetlen, erejükön
felül próbálnak időt szakítani az óvodai tennivalók elvégzésére.
Közreműködésüket ezúton is köszönjük!

Bölcsődei jelentkezések
A Budakalászi Bölcsőde még várja a kisgyermekes szülők
jelentkezését. Kérjük, aki bölcsődei férőhelyet szeretne igényelni,
mihamarabb tegye azt meg! A jelentkezéshez szükséges
dokumentumokat és okmányokat szkennelve/fotózva várjuk
a bolcsode@budakalasz.hu e-mail címre küldött levélben.
Tájékoztatásért kérjük, keressék fel a budakalaszibolcsode.hu
oldal /Jelentkezés menüpontját.
Villám Zsuzsanna
intézményvezető

Bölcsődei gondozási díj,
a rászorulók továbbra sem fizetik
A budakalászi bölcsődékben eddig kizárólag az étkezések
költségeihez kért hozzájárulást a szülőktől a fenntartó
önkormányzat, szeptembertől azonban a családok anyagi
lehetőségeitől függően a napközbeni gondozás után is
kell majd térítési díjat fizetni. Az állami elvonások után a
városvezetés úgy tett javaslatot a bölcsődei térítési díjak
szeptembertől esedékes bevezetésére, hogy az ebből
befolyó többletet a koronavírus-járvány miatt különösen
nehéz helyzetbe kerülő helyi családok támogatására
kívánja fordítani. Budakalászon sávosan, 0-tól 1000 forint
közötti napi térítési díjakat állapít meg az önkormányzat
az idei őszi nevelési évtől kezdőden, a család egy főre jutó
nettó jövedelme alapján. Fontos, hogy a nehezebb anyagi
körülmények között élő családoknak továbbra sem kell
fizetni bölcsődei térítési díjat.
A rendkívüli helyzet számtalan pozitívummal is jár. Kamerán
keresztül láthatjuk egymás otthonait, megismerhetjük a csa
ládtagokat, háziállatokat. Az óvodai, iskolai étkezést igénylők
számára a Pomázi úti székhelyünkön hétköznaponként gör
dülékenyen, biztonságosan biztosítjuk az átvételt. Dolgozóink
kiveszik részüket a csoportszobák tárgyainak tisztításából, az
óvoda kertjének gondozásából. Segítünk a rendkívüli, önkor
mányzati feladatok megoldásában is: maszkokat csomagoltunk,
a Hírmondót áprilisi számainak kézbesítésében is aktívan vettünk
részt. Mégis, a legjobban arra vágyunk, hogy biztonságban,
egészségben újra megnyithassuk az óvodát!
Grünvald Tímea, intézményvezető
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„Hej, Telepi Óvoda, de üres az ablaka…”
Ilyen szomorúan sóhajtozik a Telepi Óvoda! Március 13. – ez
volt az utolsó együtt töltött napunk. Hiányoztok nekünk! Talán
emiatt született meg a „szombati fél 5-ös, Telepi ovis randi”!
Különleges alkalom mindig, amin 3 varázsmanó és csapata
dolgozik, hogy örömet szerezzen a Telepi Óvoda aprajának
és nagyjának. Mindegy, hogy zenélünk, mesélünk, táncolunk,
vagy éppenséggel kotyvasztunk, a fontos, hogy ezt együtt és
nevetve tesszük! És hogy ezen kívül mit csinálunk még?
Megismerkedtünk a digitális ovival, ahol mesélünk, verse
lünk, énekelünk, tornázunk, alkotunk és játszunk a gyerekekkel.
Mókás és hasznos videókat készítünk, de az igazi ovi azért
jobb! A csomagolásban is otthon vagyunk (segítettünk a
városi maszkok csomagolásában), aztán belekóstoltunk
a levelek kézbesítésébe is (a leendő óvodásoknak küldött
polgármesteri tájékoztatókat kézbesítettük), sőt, még újságot
is hordtunk ki: a Hírmondót sok-sok utcába! Így telnek a
napjaink és alig várjuk, hogy újra nyíljon a Telepi Óvoda kapuja
és szeretettel fogadhassuk a mi kis óvodásainkat!
A Telepi Óvoda közössége

Óvodai beiratkozások,
plusz csoportok

Kiterjesztett bölcsődei és óvodai
ügyelet kérhető városunkban
Kormányrendelet alapján május 4-től Budakalászon is
kiterjesztett bölcsődei és óvodai ügyelet kérhető, csopor
tonként maximum 5-5 egészséges gyermek számára.
Arról, hogy az intézménybe látogató gyermek egészséges,
a szülőknek kell nyilatkozniuk az gondozási nap reggelén.
Fontos, hogy az ügyelet igénybevételének szándékát 2
munkanappal korábban jelezni kell az intézmények felé az
ismert elérhetőségeken (Budakalasz.hu/Intézményeink
menüpont).

A veszélyhelyzetre való tekintettel a 2020/2021. nevelési
évre történő beiratkozások során az óvodák jelentkezési lap
leadása nélkül is automatikusan felveszik az Oktatási Hiva
tal nyilvántartása szerint körzetükben élő, állandó lakcímmel,
vagy tartózkodási hellyel rendelkező óvodaköteles gyermeke
ket (akik augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket). Az óvodai
létszámok csökkentése érdekében az önkormányzat idén két
új csoportot indít a Csupa Csoda Ház magánóvodában, az
ide járó gyermekek ellátási díját a város téríti. Az óvodai je
lentkezések adminisztrációja már folyamatban van Budaka
lászon, a Nyitnikék és a Telepi Ovi is örömmel segíti a legop
timálisabb választásban a szülőket. Részletes információk a
www.budakalasz.hu/intezmenyek/ovodak/ menüpont alatt
olvashatók, illetve az érintett szülők már levélben is megkapták
az ezirányú tájékoztatásokat.
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Kalász Suli – távolról is a közelben
A Váci Tankerületi Központ iránymutatása alapján létrehoztuk a
„G Suite” iskolai rendszert, amelynek segítségével az oktatásra
használt digitális platformok száma csökkenthető. A pedagógusok
és a diákok kizárólag a Kréta és G Suite rendszerekkel tartják egy
mással a kapcsolatot iskolai ügyekben. A legtöbb tanuló már
sikeresen megkezdte a munkát az újonnan felállított digitális
tantermekben. Néhány család számára digitális eszközt biztosí
tottunk, így segítve otthoni munkájukat. A leszakadó tanulók mellé
mentortanárokat osztottunk be, akik segítenek a feladatok megol
dásában és visszaküldésében.

Igyekszünk kicsit vidámabbá is tenni a bezártságban töltött na
pokat tanítványaink számára. Az osztályfőnökök rendszeresen
online találkozókat szerveznek osztályaikban, így a gyerekek be
szélgethetnek egymással, megoszthatják gondjaikat, örömeiket
társaikkal és osztályfőnökükkel.
A Kalász Suli pedagógusai vidám képüzenetekkel is szeretnék
kifejezni, hogy a digitális tanrend alatt nemcsak a nehéz fela
datokra gondolnak, de fontos számunkra az is, hogy a gyere
kek érezzék figyelmünket, szeretetünket. A pedagógusok több
osztályban kreatív, játékos feladatokkal is színesítik az otthon
tanulást.
Végh Attila
intézményvezető

„A Telepi iskolában nyolcfős
csapat segíti a távtanulást"
A telepi suliban az intézményvezetés, pedagógusok, informatiku
sok, valamint segítő szülők részvételével egy olyan csapat alakult
meg, amely hatékonyan segíthette a digitális oktatás bevezetését,
megvalósítását. Alább az egyik közreműködő szülő soraiból idézünk.
„Biztos vagyok benne, hogy sok szülő ajánlotta fel a segítségét
IT-területről, éppen ezért megtisztelő, hogy a néhány fős projekt
csapat tagjaként én is hozzájárulhatok a távtanulás megvaló
sításához. Az első találkozásunk után néhány nappal már biz
tosíthattuk is az iskola részéről a technikai feltételeket. Először
osztályról osztályra, majd évfolyamról évfolyamra nyitottuk meg
a kapukat és a tavaszi szünet előtt már az alsósokkal is
szervezhették a pedagógusok a videós órák és feladatmegosz
tásokat. Iszonyú jó érzés volt látni azt, hogy a több száz család
életét alapvetően befolyásoló távtanulás jól el tudott indulni, a

Zeneiskola – remek versenyeredmények
Iskolánk rendezte meg a IX. Országos Népzenei Verseny két
megyei területi válogatóját, ahol a kalászi zeneiskolások 8 műsor
számmal, 20 fővel vettek részt. Az országos döntőbe közülük a
Lenfonó együttes jutott. Tagjai: Gődény Boglárka, Lyócsa Gabriella,
Szabados Orsolya, Szarka Nóra, Vági Dorottya, Váradi Lili, Váradi
Réka, és Kiss Csongor. Felkészítő tanáraik: Papp Ágnes és Németh
András. Pluhár Zsófia, zongoraszakos növendékünk a X. Országos
Továbbképzős Verseny döntőjébe került. Gratulálunk tanítványunk
nak és tanárának, Dankovics Valériának! A Zenevarázslat Nemzet
közi Négykezes Zongoraversenyen iskolánk diákjai, Mihályi Barna
bás, Hegyi Bálint, Máli Dorka, Szabó Zsófia, Somlói Julia, Hegyi
Kincső, Somlói Kinga, Pluhár Zsófia és Bouchal Dorottya Lili egyaránt ezüst minősítésben részesültek. Felkészítő tanáraik: Hermesz
né Uracs Mónika, Dankovics Valéria és H. Kürtösi Mónika.
A VI. Országos Csembalóverseny kamara kategóriájában vett
részt Nagy Lea, iskolánk kamarazene szakos növendéke és Őri

legtöbb óra maximális létszámmal megy, a pedagógusok elképesz
tő energiával törekednek arra, hogy élményszerű órákat adjanak.
Másokkal együtt persze én is szeretném a normális élet visszatértét,
addig is kitartást mindenkinek!”
IT-szakember,
két második osztályos gyermek édesapja

Beatrix, a szentendrei Vujicsics zeneiskola csembalószakos
növendéke, ahol kiváló szereplésüket a rangos zsűri II. díjjal
jutalmazta. Felkészítő tanáraik: Reikort Ildikó és Csizmadia
Angelika. Tavasszal továbbá egykori növendékeinkből álló Kalász
Jazz Band adott jótékonysági koncertet. Az együttes állandó
tagjai: Kincses Dániel, Kerekes Pál, Szikora Balázs, és Szikora
Zoltán. Nagy örömünkre vendégművészként most is csatlakozott
Milosevits Mirkó, Mirtse Korinna, Kádár-Szabó Bence és Né
meth Bendegúz is. A költségek levonása után közel 90 000
forint adományt kapott a Kalász Művészeti, Nevelési Alapítvány,
amelyet ezúton is nagyon köszönünk!
A június 3-4-re kitűzött zeneiskolai felvételi meghallgatást is
valószínűleg későbbre kell halasztanunk, melyről honlapunkon
és közösségi oldalunkon tájékoztatjuk majd az érdeklődőket.
Hermeszné Uracs Mónika
intézményvezető
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EGYESÜLETI SPORTOLÁS JÁRVÁNYHELYZET IDEJÉN
Május 4-től léptek hatályba a sportrendezvényekkel és edzésekkel kapcsolatos újabb intézkedések. A 170/2020-as
kormányrendelet értemében sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között Magyarország egész terü
letén megtartható, illetve megengedett a sportegyesületek által szervezett, valamint az amatőr, a szabadidős és
a tömegsport célú edzésen való részvétel. Ezzel összhangban Budakalászon is lassan újraindulhat sportélet: a
37/2020. számú polgármesteri határozat szerint városunkban is ismét megtarthatóak a sportrendezvények és
sportedzések azzal, hogy a járványügyi szabályokat a szervező fokozottan betartatja.

BMSE hírek – futball járványhelyzetben
A járvány mindenki számára veszélyes, és minden elképzelésünket felülírta. Akár csak az iskolákban a tanárok a diákokkal, az
elejéén mi is az online térben léptünk kapcsolatba sportolóinkkal, edzőink pedig minden héten új gyakorlatokat végeztettek a
gyerekekkel. Az egyesületen belül ugyanakkor minden nehézség
ellenére folyamatosan folyt eddig is a munka, hiszen a pályát gondozni kell, környezetét is rendben kell tartani. Festünk, karbantartunk, és reméljük, hogy mihamarabb véget ér a járvány.
Ugyan még tart a vírusveszély, de a kormány lehetőséget adott az
edzések elkezdésére, persze szigorúan betartva a higiéniai szabályokat. Szülői beleegyezést igazoló dokumentum bírtokában már
jöhetnek edzésre a fiatalok, de az öltözőhasználatot nélkülözzük,
fertőtleníteni kell az sporteszközöket, és lázmérővel folyamatosan
ellenőrizni kell a gyerekek testhőmérésékletét.

Derült égből villámcsapásként érkezett a hír, hogy a Magyar
Labdarúgó Szövetség megszüntette a bajnokságot minden korosztályban, így nincs feljutó, nincs kieső. Hiába vezette több
korosztályunk a bajnokságot, az álom egyelőre álom marad. A
100 éves jubileumi ünnepségünk is elmarad. Legfájóbban a felnőtt csapatot érintette a rendelet, hiszen nagy esélyünk volt a magasabb osztályba való feljutásra. Bízunk benne, hogy jövőre újra
képesek lesznek ilyen remek eredményt produkálni a srácok, és
megmutatják, mire képesek.
Nagy köszönet illeti az edzőket, hogy ilyen nehéz helyzetben is
foglalkoztak a gyerekekkel. Reméljük, hogy nemsokára visszaáll
a rend, és elkezdődhetnek a versenyek, az edzések. Addig is mindenki vigyázzon magára!
Sárosi Tibor,
BMSE elnök

Rendhagyó tavasz, mozgalmas nyár, remélhetőleg kézilabdás ősz!
A koronavírus mindenki életét átírta, összességében a sport
világát is.
A 2019-2020-as bajnoki szezon – mintha meg sem történt volna
– törölték a programokat. Az így kialakult helyzetben 2020 őszén
újra elsőosztályú kézilabda lehet Budakalászon, ha az élet addig
visszaáll a megszokott kerékvágásába. Az otthon töltött tavasz
után klubunk előtt mozgalmas nyár áll. El is kezdődtek a tár
gyalások a jövőt illetően azokkal a játékosainkkal, akik bele
illenek majd az új szakmai filozófiánkba. A csapat magjának
megtartása mellett új, erősítést jelentő fiatalokat
is keresünk majd. A 2020-as szezonban szeretnénk
elkerülni a kiesés elleni harc okozta izgalmakat, a cél
a biztos bennmaradás.
Természetesen a pályán kívül is szeretnénk foly
tatni tavaly megkezdett társadalmi szerepvállalási
programunkat. Tavaszra voltak még meg nem valósult
ötleteink, ezeket is mindenképpen pótolni fogjuk. A
közösség szerves részeként fontos számunkra, hogy

aktivitásokkal mi is segítsünk másokon. Hiszünk a sport kohéziós
erejében, így erre a jövőben még nagyobb hangsúlyt fektetünk,
szervezeti kultúránk szerves részévé téve azt.
Iskolalátogatási programunkat is erősíteni fogjuk a kezdeti bíztató
lépések után. Budakalászi és környékbeli iskolák testnevelés óráin
fogjuk népszerűsíteni az egészséges életmódot és a kézilabdát.
Minden kalászinak jó egészséget kívánunk, találkozzunk ősszel a
csarnokban! Hajrá Kalász!
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TÁNCON INNEN ÉS TÚL
Holló András 37 évesen egy motorbalesetben bénult le
szegycsonttól lefelé, melynek következtében kerekes�
székbe kényszerült. Küzdelmes időszak következett,
hiszen kertészmérnöki és hitoktatói diplomája ellenére
tánctanárként dolgozott a baleset előtt. Húsvét előtt je
lent meg a Harmat Kiadó gondozásában Táncon innen
és túl című kötete. Erről beszélgettünk budakalászi ott
honában a szerzővel és feleségével, Makovecz Virággal.
- 37 éves voltál, két kisgyermek boldog édesapja, amikor a 2. kerületi Nagyrét utcában elütött egy figyelmetlen autós. Azóta előadásokat tartasz, tanúságot teszel Isten kegyelméről. Ez a te életed
damaszkuszi útja?
HA.: Szó szerint. Én is a földre zuhantam, és bizonyos értelemben
én is megvakultam. Befelé kezdtem figyelni, és ezzel egy nagyon
erőteljes lelki érési folyamat indult el bennem. A közel 2 évig tartó
kórházi kezelés alatt vallásilag is egy teljesen steril közegbe kerültem. A kórházban nem volt sem szertartás, sem szentségek, sem a
hagyományos egyházi keretek. Nem volt semmi, csak kérdések, és
Isten törekvése felém – ezt világosan éreztem. Válaszolnom kellett,
így egy új fajta istenkapcsolat kezdhetett el kibontakozni.
- Nem voltál dühös? Sokan ilyenkor nem Isten felé, hanem éppen
Istennek háttal fordulnak…
HA.: Nem tudok rá racionális magyarázatot, de nem volt bennem
sem düh, sem harag. Ma sincs. A harag egy megkeserítő érzés.
Az én alapélményem a belső béke. Hálás vagyok ezért, hiszen hatalmas kihívást jelentett az életem megváltozása. Úgy gondolom,
Isten úgy formálja az életünket, hogy azokat az életfeladatokat adja
nekünk, amelyek ahhoz segítenek hozzá, hogy az Ő rólunk öröktől
elgondolt tervét segítsenek valóra váltani bennünk. Akkor zuhantam bele Isten karjaiba, amikor az orvosok gyakorlatilag lemondtak
rólam, a körülöttem lévő világ pedig azt üzente: nincs megoldás.
Én ezt nem hittem el. Istennel szerettem volna megoldást találni.
- Virágot is kérdezem, te haragudtál? Kétségbeestél? Két kicsi
gyerekkel maradtál magadra, András pedig a következő két évet
kórházban töltötte. Ráadásul amikor hazatért, gyakorlatilag újra
kellett tanulnia az életet egy teljesen új keretrendszerben, és nem
csak fizikai értelemben.
MV.: Én dühös voltam, de nem a sorsra vagy Istenre, hanem Andrásra, mert számos kis pofont, jelzést kapott ő korábban a baleset
előtt a motorozással kapcsolatban. Én nagyon hiszek a jelekben, és
úgy éreztem, ez annak az eredménye, hogy nem hallgatott sem rám,
sem Istenre. Fizikailag és lelkileg is nehéz volt az eleje, de idővel
aztán ez persze kisimult, értelmet nyert mindaz, ami vele, velünk
történt.
- András, húsvét óta kapható a Táncon innen és túl című könyved,
de ezt megelőzően is számos előadást, tanúságtételt, beszélgetést lehetett már veled hallani.

HA.: Nagyon régóta kérdezik tőlem barátok és ismerősök, hogy
nem írom-e le azokat a felismeréseket, amelyekig eddig eljutottam,
és amelyek egyre közelebb visznek az Istennel való valódi közösséghez. Magamtól nem kezdtem volna bele egy könyvbe, de aztán
egy velem készült riportot követően az újságíró hölgy felvetette,
hogy érdemes volna írásban is hozzáférhetővé tenni a gondolataimat, érzéseimet, mert van mit mondanom. Így kerültem kapcsolatba a Harmat Kiadóval, és elindult a közös munka.
- A könyv szerkesztője, Sz. Kiss Mária előtted már Dr. Gyökössy
Endrénével és Pálhegyi Ferenc gyógypedagógussal is dogozott
közös köteten. Mondhatni, hogy illusztris elődök nyomdokába
léptél.
HA.: Máriával azonnal megtaláltuk a közös hangot, a könyv pedig
igazán őszinte és hiteles lett. Sok ember tekint rám úgy, hogy különleges kegyelmet kaptam, mert nem kerített hatalmába a kétségbeesés, sőt a kegyelem révén az életem a baleset ellenére kiteljesedni
látszik. Ebben a formában azonban ez nem igaz: Isten értékrendje
nem emberi, és Ő nem emberi mércével méri a feladatokat. Az
Isten-ember kapcsolat lényege a harmónia megtalálása. A legfontosabb, hogy felismerjük az életünkben Isten tervét, és akkor harmóniába kerülünk vele. Ezt szeretném elmondani az embereknek.
Nem gondoltam arra, hogy lelkesedéssel fogadják majd a könyvet,
de a visszajelzések alapján nagyon sokak számára fontos, hogy
mégis elkészült ez a kötet.
- Elképesztő mélységeket és magasságokat megjárva neked sikerült az, ami csak nagyon keveseknek: igazi, mély istenkapcsolatot
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alakítottál ki, ezért is kíváncsiak rád annyian. Sokan vágyunk erre,
de valódi küzdelmet és harcot kevesen vállalunk érte. Mit kap az
olvasó, ha elolvassa a könyvet? Van benne recept?
HA.: Az nagyon fontos – és nem csak a könyvvel kapcsolatban
–, hogy az életünk kérdéseire elsősorban ne konkrét válaszokat
várjunk. Az igazság emberi dimenzióban felfoghatatlan és megismerhetetlen, nem fogjuk tudni megragadni vagy megérteni teljes
valójában. Az egyetlen dolog, amit tehetünk, hogy keressük az Isten
lelkét önmagunkban. Fel kell fedeznünk a működését, hogy hogyan
válhatunk a Szentlélek templomává. A Szentlélek jelenléte bennünk
nem csupán egy teológiai-elméleti megfogalmazás, hanem a valóságban is megélhető kapcsolat. Én már több mint egy évtizede
ennek a kapcsolatnak a kiteljesítésén dolgozom Istennel karöltve.
És ha lehetséges bármilyen működési elvet tetten érni és megfogalmazni, akkor én azt meg szeretném osztani az emberekkel. Ha befelé figyelünk, megérezhetjük például, hogy a tetteinket a Szentlélek
indította-e, vagy sem. Erre egyébként már a Szentírásban is számos
példát találunk, ha figyelmesen olvassuk. A kimondott igazságaink
természetszerűleg féligazságok. Egyre inkább foglalkoztat az, hogy
az Istennel való harmóniába kerülést hogyan valósíthatjuk meg a
saját életünkben.
- Egy könyv megszületése soha nem egyszerű. Mennyi ideig tartott
a munka és hogyan viselte a család?
MV.: Én örültem annak, hogy András gondolatai írott formában is
elérhetővé váltak, még ha a könyv által a családi életünk is részben betekinthetővé vált. Rábíztam ezt a dolgot. Kiegyensúlyozott
és elmélyült munkára nyílt lehetősége, amelynek eredményeként
egy nagyon bensőséges könyv született. Sok visszajelzést kapunk,
mindegyik nagyon pozitív. Az élethez hozzátartoznak a küzdelmek,
amelyekről nagyon őszintén vall András a könyvben, ez pedig sokat
segíthet másoknak is.
- Az ember a küzdelmeiről, fájdalmairól nehezen beszél. Van tabu?
Van olyasmi, amiről nem szívesen beszélsz? Van egy olyan mondat
a könyvben, hogy „Kerekesszékkel nincs megfutamodás.”
HA.: Isten tervez minden emberrel, ezt a tervet kell felismerni és
megérteni. Velem kapcsolatban fiatalabb koromban többen – még
a pap is a közösségben, ahová jártam – azt gondolták, a papi hivatásra lettem kiválasztva. Én ezt nem így éreztem, de volt bennem
bizonytalanság. Egy lelkigyakorlat során aztán megerősítést kaptam, csakhogy nem a papi, hanem a házaság kötelékére. Akkor még
nem tudtam, hogy a szemeim előtt megjelenő lány a valóságban
is létezik-e. Nem sokkal később találkoztam Virággal. Ezt az életfeladatot közösen kaptuk, mert Virág az, aki abban, amit Isten számomra eltervezett, tökéletes társam tud lenni. Isten így választotta
ki őt nekem. Először fordítva gondoltam, azt hittem, a családomnak
kell mellettem állnia a nehézségben, de ma már tudom, hogy ez pont
fordítva van: én lettem azért melléjük rendelve, hogy szolgáljam az
ő kiteljesedésüket Istenben. Miközben a másik oldalon az is igaz,
hogy a fizikai állapotom egyre romlik, ami sok feladatot ró mindenkire. Vannak könnyebb és nehezebb napok, egyre több gyötrődés,
fizikai fájdalom jut egy-egy napra. A legfontosabb azonban mégis
az, hogy a harmóniát ne veszítsük el. Az például, hogy szakmám szerint kertészmérnök vagyok, rengeteget segít. Kijövök a kertbe, és azt
élem meg, hogy növekedés és virágzás van. Amit én segíteni tudok,
de mégsem uralom a történéseket. Nem virágoztatom a növényt,

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

23

hanem örülök, ha virágzik, amihez minden segítséget megadok neki.
Valahogy Isten is így akarja kibontani a bennünk lévő csodát. A kertészet mellett nagyon fontos számomra a zene, és abban is ott az
analógia. Mindannyian kapunk egy hangszert, ami az életünk. Meg
kell tanulnunk játszani ezen a hangszeren a lehető legszebben. A
cél nem a szóló, még akkor sem, ha időnként bizonyos hangszerek
kapnak egy-egy ívet. A lényeges az, hogy végül hogyan szólal meg
a nagy egész. Pillanatok alatt szét lehet verni a harmóniát, ha nem
figyelünk az arányokra. A diszharmónia fájdalommal jár, lényegében az maga a kereszt, ami szintén a legvégső isteni harmóniában
oldódik fel. Mindannyian erre vagyunk meghívva. Élete bizonyos
szakaszaiban mindenki küzd. Az egymás melletti kiegyensúlyozott
létezés teljessége a kegyelemben az, ami végül valóra váltja a végső
harmóniát.
- Szokták mondani, hogy a tánc felszabadít, aki táncol, az szabad.
Táncolni már nem táncolsz. Ugyanakkor a kerekesszék ellenére
mégis szabadnak tűnsz…
HA.: Isten engem szabadságra hívott meg. A szabadság belül kezdődik. A baleset után, ahogyan kezdtem Istenre egyre inkább rátalálni, egyfolytában azt éreztem, hogy minden kimondott igazság
csak féligazság. Vagy csak nem értem az igazságokat, viszont nem
is biztos, hogy kell, mert ez az érzés a mindennapokban az Istennel való kapcsolat elmélyítésében gát. Szabályhegyekre, teológiai
igazságokra van felfűzve az életünk az egyházban is. De ennél jóval
többről van szó valójában. Számomra az ókeresztény közösségek
élete a példa. Sokat olvasom az Apostolok cselekedeteit. Az őket
érő kihívások a ma emberének kihívásai is. Hiába szajkózunk valahogyan leírt igazságokat, ha nem tudjuk ezeket valódi kapcsolatra,
Istenben való életre váltani. A puszta keret engem ma, Budakalászon
egy kerekesszékben ülve, egy centit nem mozdít előre. Nem lehet
félig keresni az Istent. Önmagában sem az érzelem, sem az értelem nem elég. Minél közelebb vagyunk Istenhez, annál szabadabbak vagyunk. A megjelent könyv elsősorban a már hívő embernek
szól. Mostanában viszont sokat és egyre többet beszélgetek hittagadókkal, pedig korábban sohasem tettem. Valószínűleg ezeknek
a találkozásoknak az is a célja, hogy meg tudjam fogalmazni egy
nem hívő számára is azokat a gondolatokat, érzelmeket, amelyek őt
is meg tudják szólítani és elindítani Isten felé, akár a száraz logikán
keresztül is, mégis érzelmekre is hatva.
- Ez úgy hangzik, mintha érlelődne egy következő könyv is.
HA.: Azt érzem, hogy a hit hatalmas erő, és még a keresztény világban sem karcoljuk a felszínét sem. Nincs bennünk mustármagnyi
hit sem. Nincs bennünk elég kurázsi, hogy valóban keressük. Emberileg akarjuk megragadni az emberileg megragadhatatlant, ami
könnyebbnek tűnik elsőre, de tévutakra visz. A Táncon innen és túl
tehát a harmónia felé vezető útról szól, ami pedig érlelődik bennem,
az talán már magát a harmóniát járhatja majd körül.
A könyvben Holló András tabuk nélkül mesél róla, hogyan birkózott meg életvidám, társaságkedvelő tánctanárként azzal, hogy
kerekesszékbe kényszerült, és arról, miként formálta át a gondolkodását, a feleségével, gyermekeivel való kapcsolatát mindaz,
amin keresztülment. Őszintén vall elfecsérelt évekről és megtalált
boldogságról, hite és házassága újjászületéséről, a kerekesszékes
létforma küzdelmeiről. A kötet a kiadónál elektronikus formában is
megvásárolható.
Horogszegi Erika
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„ÖRÖM MEGÉLNI A HELYI
ÖSSZEFOGÁS EREJÉT”
– A KARITÁSZ BESZÁMOLÓJA
Nehéz időket élünk, a járvány felülírta a terveinket, mégis nagy
hála van bennünk! Az idei nagyböjti tartósélelmiszer gyűjté
sünk extra rövid volt, mivel a vészhelyzet miatt 2 héten belül
minden intézményi gyűjtőpontunkat be kellett zárnunk. Így
szabadtéren folytattuk maszkban, gumikesztyűben nyitott cso
magtartóval. Sokan és sok adományt hoztatok, majd hét autóval
osztottuk ki az összegyűlt közel 1500 kg élelmiszert. Az elmúlt
2 hónapban sajnos sok nehéz helyzettel találkoztunk. Sokan el
vesztették a munkájukat, vagy kényszerűen döntöttek a munka
helyett az otthonmaradás mellett, a koruk, vagy állandó felügyeletet
igénylő gyermekeik miatt. Sajnos sok családban nincs hónapokra
elegendő tartalék.
Az újpesti Egészségkonyha, a helyi Szekula család által üze
meltetett Fine Service Delivery, a Hasmester Vendéglő és a Ka
lász Pékség önzetlen adományának, az önkormányzat és város
rendészeink logisztikai segítségének hála, napi minőségi ebédet
és pékárut tudunk biztosítani a nehéz helyzetekben lévőknek.

Köztudott, hogy a vendéglátás a járványhelyzet által egyik legin
kább sújtott szektor, így különösen tiszteletre méltó és megindító
a segítségük! Helyi családos plébániai közösségektől és magán
emberektől is példaértékű felajánlásokat kaptunk egy-egy család
alkalmi, vagy tartós megsegítésére, noha senkinek sem könnyű
a jelenlegi helyzetben. Napi kapcsolatban vagyunk a Segítő Disz
pécserközponttal és a Családsegítő Szolgálattal is, így közösen
tudunk még hatékonyabban segíteni Köszönjük a sok támogatást,
segítséget, imáitokat – minden eddiginél nagyobb szükség van
most Rátok. Adományaitokat hálával fogadjuk a Szent István Plé
bánia 11742087 20074205 bankszámlaszámára, a „Karitásznak”
megjegyzés feltüntetésével, hogy minél több helyen és módon
tudjunk segíteni, ott, ahol igazán nagy a szükség!
Szent Ferenc Karitász Csoport
szentferenckaritasz@gmail.com

ÉLD MEG A MAI NAPOT ISTENNEL!
Sokan gondolják, hogy a jelen pillanatra törekvő figyelemnek,
a ma hangsúlyos megélésének a keleti vallásokhoz van egyedül
köze. Pedig az igazság az, hogy a keresztény embernek, Isten
gyermekének van meg leginkább a felhatalmazása, a lehetősége,
hogy ne a múltban elkövetett hibáival, a múltban ellene elkövetett
bűnökkel, vagy a jövő ismeretlenségével, kiszámíthatatlanságá
val foglalkozzon. Miért?
Egyrészt, Isten felajánlja nekünk, hogy a múltat magunk
mögött hagyva, bűneink terhétől Krisztus megváltó munkájának
köszönhetően megszabadulva éljük az életünket. Isten képes
erre! Isten képes a múlttal kapcsolatban megnyugvást adni. Isten

Keressétek lelkigondozó csapatunkat!
A vírus miatt kialakult változások sokaknál új kihívásokat is
hoztak, ezért összeállt a Budakalászi Evangéliumi Közös
ség lelkigondozó csapata. Keress bennünket, ha: aggódsz,
félelmeid vannak, magányosnak érzed magad, bizonytalan
vagy, ha szeretnél Istenről, akár csak az élet dolgairól be
szélgetni. Magadra ismertél? Ne hezitálj: írj egy rövid bemu
tatkozó emailt a ritugulyas@gmail.com e-mail címre, amiben
dióhéjban leírod, hogy ki vagy és miért kerestél meg minket
(így tudunk a megfelelő emberrel összekötni) és mi felvesszük
veled a kapcsolatot!

képes ma megbocsájtani bűneidet, és elkezdeni gyógyítani téged
azoktól a sebektől, amiket mások okoztak neked életed korábbi
szakaszaiban, vagy akár csak tegnap. „Ő megbocsátja minden
bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet" (103. Zsoltár,
3. vers). De Isten arra is hívja gyermekeit, hogy a jövő miatt ne
féljenek, helyezzék a bizalmukat Őbelé. „Ne aggódjatok tehát
a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden
napnak a maga baja." (Máté evangéliuma 6:34).
Isten erre is képes! Ő képes reményt teremteni a szívünkben a
jövővel kapcsolatban. Tehát az Isten az, aki képes a múltunkkal
kapcsolatban megnyugvást, a jövőnkkel kapcsolatban reményt
adni, és teszi ezt azáltal, hogy ma, most, a jelenben bizalmat
támaszt a szívünkben Őfelé. Ma bízom Isten-ben, ma az Ő
JELEN-létében vagyok, és ezáltal már nem nyomaszt a múlt, és
nem szorongat a jövő. Szeretnéd elengedni a múltat, nem félni a
jövőt? Éld meg a mai napot Istennel!
Kiss Péter, lelkipásztor
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ISTEN NEM LÁTSZIK – AKKOR MI KÖZÖM HOZZÁ?
A fenti kérdés alapvető gondolatával nagyon egyetértek. Szerin
tem a kérdésben az van benne, hogy mivel Isten nem látszik, ezért
nem valóság – és emberként a legfontosabb feladatom az, hogy
a valóságos életemmel törődjek. Ezt a valóságra törekvést fontos
és helyes gondolatnak érzem. Induljunk ki tehát innen: azzal kell
törődjem az életem során, ami igazán fontos, ami a valóság. És
egy-előre tegyük félre a mondat első állítását, mely szerint Isten
nem látszik. A valóság az, hogy azt vesszük észre, hogy vannak
olyan részei az életünknek, amit nem mi kormányzunk. Járvány
idején például azzal szembesülünk, hogy egy betegség hirtelen
mindnyájunk életét döntően befolyásoló tényező lesz. Nem tudjuk,
hogy merre fordul a világ, és mi lesz az emberiség sorsa a követ
kező napon. Nemrég volt az első világháború (1914–1918) száza
dik évfordulója, de elég keveset beszéltünk róla. Pedig ott is a „nagy
háború” kezdetéig, a „boldog békeidőkben” semennyi elképzelés
nem volt arról, hogy egy háború kiszélesedhet, milliók halnak meg
és soha többé nem lesz semmi már olyan, mint addig volt.
Nagyon olcsó azt hinni, hogy „velem ez nem történhet meg”.
Kénytelenek vagyunk szembesülni vele, hogy nem az akaratunktól,
vagy szorgalmunktól függ a sorsunk. Tehát nem láthatunk előre
semmit, készüljünk a legrosszabbra… Nos, így sem lehet létezni.
Szükségünk van a reménységre, azt is szeretnénk tudni, hogy
mikor lesz már vége a karanténnak, mik lesznek az új szabályai
az életnek. Ám a mostani emberi világunk, gondolkodásunk
nem akar az élet eme bizonytalanságáról tudomást venni. Az
élet meghosszabbítása, szenvedésmentesítése, a gazdaság
növekedése, a fejlődés a célunk. Ezek egyikére sincs garancia,
sem közösségileg, sem egyénileg.

A valóság az, hogy azzal kell szembe néznünk: miért élek?
Hogyan tudom leélni az életemet jól, bármeddig is tart? De
valóság az is, hogy nem vagyunk teljesen magunkra maradva
emberségünk nagy kérdéseivel. Emberi sorsunk van. Van valami
féle rendje, íve annak, ami személyesen velünk, és ami az emberi
világgal történik. Ez a sors lehet éppen balsors is, lehet jó is. De:
sors. Az emberi élet nem csak találomra és véletlenül van itt.
Van mögötte valami – ezt pedig Istennek neveztük el. Isten az,
aki a valóság mélyén van. Ő az, aki az emberi sorsok felett áll,
Aki ott kezdődik, ahol mi már nem tudunk tovább menni emberi
értelemmel. Azon lehet vitatkozni, hogy miért van neve, és miért
szólítjuk meg Őt. Ez már a keresztyének gondolata. Szerintünk:
miért lenne névtelen? Szerintünk: bemutatja magát. Szerintünk:
Jézusban közénk jön.
Birkózzunk most a címben feltett kérdéssel: mi a valóság? E
kérdést mintha nem tartanák ma fontosnak. A legnagyobb felü
letesség ráfogni a világra, hogy „csak a tények számítanak”. Mert
adósak maradunk azzal a kérdéssel, hogy én miért vagyok itt?
Ezt a kérdést pedig nem lehet figyelmen kívül hagyni. Egy életünk
van, abban kell okosak legyünk.
Most térjünk vissza arra, hogy Isten látható-e? Még csak az hiá
nyozna! Emberségünkkel, saját sorsunkkal is alig merünk szembe
nézni. El tudnánk-e viselni Istent, aki a mi valóságunkon túl van?
A hiba ott van, hogy csak azt fogadjuk el ténynek, amit látunk,
ami megfogható. Nem látom Istent, de a saját életem valóságához
közöm van, és választ akarok kapni! Nem látom Istent, de Ő lát-e
engem?
Bereczky Örs, református lelkész
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MEGÚJUL A BUDAKALÁSZÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
Az őszi önkormányzati választások eredménye után Kroó József, a Budakalászért Közalapítvány elnöke felajánlotta lemondását, melyet dr. Göbl Richárd polgármester elfogadott. A kuratórium
és az ellenőrző szervezet korábbi tagjai a napokban ugyancsak
lemondtak megbízatásukról, így Budakalász közel harminc évvel
ezelőtt létrehozott közhasznú alapítványa teljesen megújul.
A városvezetés szeretne új lendületet adni a közalapítványi
célok megvalósulásának. Fontosnak tartjuk, hogy ne csupán az
önkormányzat által adott pénzekből működjön és támogassa
az arra érdemes kezdeményezéseket, hanem cégek, magánszemélyek megkeresésével külső forrásokat is be tudjon vonni
a közhasznú munkába és motorja legyen a helyi közösségi élet
megújulásának.
A polgármester az alapító képviseletében
a kuratórium elnökének dr. Deutsch Norbert
orvos-menedzsert, a kuratórium további
tagjainak Andrejszki Judit előadóművészt,
Kamp Alfréd tanár, oktatási szakembert,
Köves Ferenc szociális munkás, mentálhigiéniás szakembert és dr. Szabó Zsuzsanna
fodrász, etnográfust kérte fel. A Felügyelő
Bizottság vezetésére dr. Csink Lóránt jogászt, a munkában való részvételre pedig
Bors Katalint és Borsos Zsoltot kérte fel a
polgármester. A felkérést mindannyian elfogadták. A testületi tagok hivatásukban és a
helyi közéletben egyaránt ismert és elismert
budakalászi polgárok, alapítványi feladataikat mindannyian társadalmi megbízatásban
látják majd el.
A Budakalászért Közalapítvány megújítása az új városvezetés
munkába állása kezdetétől napirenden volt. A város bevételeit
érintő központi elvonások, illetve a járvány okozta krízis azonban felgyorsította a munkát. Több magánszemély és cég jelezte
ugyanis, hogy az önkormányzat mellett ők is részt kívánnak venni
a válság miatt nehéz helyzetbe került családok támogatásában.
Néhány magánszemély pedig azt ajánlotta fel, hogy a gépjárműadójuk eddig helyben maradó részének megfelelő összeggel
segítenék a fontos helyi ügyek megvalósulását.

A Kuratórium és a Felügyelő Bizottság felkért tagjai már túl vannak az első informális megbeszéléseken, hiszen a járvány okozta
krízishelyzetek gyors segítséget igényelnek. Az alapítvány konkrét
terveiről és a közeljövőben várható akciókról rövidesen részletesen is beszámolunk.
Az idén 30 éves Prolan Zrt. 3 millió forintos támogatással segíti
Budakalászt a járványhelyzet megoldásában – ennek felhasználásáról már a megújult közalapítvány dönthet.
A budakalászi székhelyű, idén 30 éves Prolan Irányítástechnikai Zrt., az ipari automatizálás egyik hazai „fellegvára”, az általuk
fejlesztett termékek és rendszerek megtalálhatók közműszolgáltatóknál, vasúttársaságoknál és több mint félmillió háztartásban.

A mérnöki alkotóközösségként működő cég alkalmazottai számára teremtett támogató légkör mellett mindig figyelmet fordított
a cégen kívüli, segítséget igénylő közösségi ügyek, szervezetek
segítésére.
Sörös Ferenc, a Prolan Irányítástechnikai Zrt. Igazgatóságának
elnöke elmondta: „A jelenlegi válsághelyzetben sem volt kérdés,
hogy amivel tudunk, segítünk. Budakalásznak 3 millió forintot
ajánlottunk fel a járványveszéllyel kapcsolatban felmerülő költségek fedezésére, és további 10 db számítógéppel és monitorral
segítettük a rászoruló diákok távoktatását.”
Köszönjük mindenkinek, aki a szociális
célú helyi programok megvalósítását adománnyal szeretné segíteni, vagy adója
1%-át a helyi ügyek támogatására ajánlja
fel.
A Budakalászért Közalapítvány
bankszámlaszáma: Takarékbank Zrt.
65700079-10131817
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MOSTANTÓL EGYSÉGESEN A BETHESDA GYERMEKKÓRHÁZ
LÁTJA EL A BUDAKALÁSZI GYERMEKEKET
Ezt követően indulhatott meg az ellátási kötelezettség módosításához szükséges hatósági eljárás, amely a múlt héten
lezárult, így mostantól a Bethesda Gyermekkórház korszerű, 11
fekvő- és 29 járóbeteg-szakellátása gondoskodik a budakalászi
gyermekről is. Az együttműködés eredményeként ezentúl egy
emberileg és szakmailag is kiváló csapat segíti majd szintén kiváló gyermekorvosaink munkáját, akiknek a megállapodás létrejöttében nyújtott hathatós és elkötelezett közreműködést ezúton
is nagyon köszönjük!

ANYAKÖNYV

Budakalász gyermekegészségügyi ellátásában hosszú ideig
jelentett komoly nehézséget az, hogy a gyermekek szak- és fekvőbeteg-ellátása nem volt egységes, mert az egyes szakellátások több különböző kórházhoz tartoztak. Jelentős problémát
okozott továbbá az is, hogy kijelölt fekvőbeteg-ellátó intézmények tömegközlekedéssel nem, vagy csak nagyon nehezen
megközelíthetőek, ezért elérésük kizárólag autóval lehetséges.
Ez komoly akadálya volt idáig annak, hogy az ellátások valóban
mindenki számára elérhetőek legyenek.
A budakalászi gyermekorvosokkal történt egyeztetések után
az önkormányzat a Magyar Református Egyház Bethesda Gyermekkórháznak vezetőjével, dr. Velkey György főigazgató úrral
kezdeményezett tárgyalásokat, aki nem zárkózott el a felvetéstől, sőt rögtön felajánlotta a lehetőséget, amit ezúton is köszönünk neki.

Szeretettel köszöntjük
Budakalász város legifjabb polgárait!
Detrich Gyula László
Halász Hanna
Hegedűs Zente
Kulcsár Adrienn
Palásti Zsófia
Szabó Luca Réka
Torma Lara Szofi

Jó egészséget
kívánunk nekik!
Isten éltesse őket!

SEGÍTSÜK VÁLLALKOZÓINKAT
A járványhelyzet nemcsak hétköznapjainkat, hanem vásár
lási szokásainkat és lehetőségeinket is nagyban befolyásolja
és alakítja. A COVID-19 koronavírus elleni küzdelemben pilla
natnyilag még mindig az a legjobb esélyünk, ha figyelünk a
társadalmi távolságtartásra, illetve mindenkit, aki csak megte
heti, az otthon maradásra ösztönzünk.

Ezáltal egyfelől védjük magunkat, hiszen elkerülhetjük a hi
permarketek forgalmasabb és zsúfoltabb, s így jóval maga
sabb kockázati faktorú tereit, másfelől nem csekély mértékben
támogathatjuk a településünkön működő, legtöbbször ráadásul
kalászi lakosok által üzemeltetett kis boltokat azzal, hogy náluk
vásárolunk.

Vásárolni ugyanakkor szükséges, hiszen minden háztartás
ban vannak elengedhetetlenül szükséges alapanyagok: alap
vető élelmiszerek, vegyi áru, hús, és még sorolhatnánk.

Akár még otthonról is megtehetjük mindezt, hiszen most
több bolt is ingyen szállít ki, vagy vesz fel előre és készít össze
rendeléseket, amelyeket csak átvenni és kifizetni kell.

Noha a kényelmi szempontokat mérlegelve sokszor döntünk
a nagyobb bevásárlóközpontok igénybevétele mellett, mert sok
esetben szélesebb válasz
tékot nyújtanak és több dolog ér
hető el egy helyen, mégis arra biztatjuk városunk lakóit, hogy a
járványhelyzet idején vásároljunk a budakalászi kisebb üzle
tekben, ha lehetőségünk nyílik rá.

A helyi boltok aktualitásairól a
budakalasz.hu/budakalaszi-boltok
oldalon olvashatnak.
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A BUDAKALÁSZI KÖZREND VÉDELMÉRŐL
Április 24-e Szent György napja, Magyarországon a rendőrség ünnepe. Ebből az alkalomból összegyűjtöttük
a legfontosabb tudnivalókat arról, Budakalászon hogyan is történik a közrend védelme és biztosítása.
A rendészet eszméje a polgári jogfejlődés eredménye. A rend őrzésére szolgáló szavaink a 19. században nyerték
el mai értelmüket, noha közjogi értelemben azóta sokat alakultak. A rendőrség inkább gyakorlatias, míg a rendé
szet inkább elméleti szerepkört kapott. A modern közigazgatásban utóbbi szerepe főleg az, hogy egy tevékenység
jogilag szabályozott rendjét védelmezze: felügyelje a szabályok betartását, elhárítsa a közvetlen veszélyeket, és
hogy gondoskodjék a jogszabályokat megsértők felelősségre vonásáról. A rendészet nem azonos tehát a rend
őrséggel. Hogy pontosan mivel is foglalkoznak? Ezt gyűjtöttük csokorba.
Nem is gondolnák, rendészeink feladatai mennyire sokrétűek.
Számos helyzetben a rendőrséggel együttműködve dolgoznak
ugyan, szerepkörük és jogkörük mégis más. A rendőrség gyakorlati munkáját elsősorban helyismeretükkel segítik, összhangban
a törvényekkel és a helyi önkormányzati rendeletekkel.
A rendészet fő feladata a jogszerűség ellenőrzése: ők felelnek
a közbiztonságért, köztisztaságért, közlekedésért, és bizonyos
településüzemeltetési kérdésekben is hárul rájuk feladat. Fogadják a hozzájuk érkező lakossági bejelentéseket, majd lehetőség szerint intézkednek, közreműködnek a szabálysértések,
szabályszegések, bűncselekmények megelőzésében. Egy mondatba sűrítve talán mindez nem tűnik soknak, ám a fenti feladatok rengeteg részterületre oszthatóak. A rendészek ellenőrzik a
tehergépjármű-fogalomhoz kapcsolódó behajtási engedélyeket,
figyelik a földutak teherforgalmát, az építkezéseken folyó munkálatokat, intézkednek, ha hétvégén tiltott zajkeltésről érkezik
jelzés, eljárnak az avar vagy növényi hulladék nyílttéri égetésére
vonatkozó rendelkezések betartatása és szankcionálása érdekében. Ők felügyelik a közterület-használat rendjét: járőröznek
a temetők, parkok, játszóterek, bevásárlóközpontok környékén.
Sőt a budakalászi gyermekek védelme érdekében a játszótereket
is naponta ellenőrzik: a sérült vagy veszélyes játszótéri elemekről pontos dokumentációt vezetnek, ami alapján gondoskodni
tudnak azok javításáról.
Településünk útjain motoros járőrök is dolgoznak: ők felelnek
például a kerékpárutak biztonságosságáért, ellenőrzik és lehetőség szerint megelőzik az illegális hulladék elhelyezését, vagy
éppen gondoskodnak a már lerakott hulladék elszállításáról.
Mozgékonyságuk sok esetben hatékonyabb feladatellátásra
teszi őket képessé.

A Szentendrei Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztá
lyához tartozó Budakalászi Rendőrőrs 2013. február 1-től
működik Budakalász városában. A Szentistvántelepi HÉVmegállónál lévő épületben akkor 11 rendőr kezdett szolgá
latot. A rendőrőrs alapvető feladata a közrend, közbiztonság
fenntartása.
A fentieken túlmenően a rendőrőrs együttműködik Buda
kalász Város Önkormányzatával, a Kós Károly Művelődési
Ház és Könyvtár munkatársaival, tartja a kapcsolatot a
Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Buda
kalászi Területi Irodájával és Idősek Otthonával, részt vesz
Budakalász NBI-es férfi kézilabda csapatának mérkőzéseivel
kapcsolatos rendőri feladatok ellátásában.
A körzeti megbízottak iskolarendőr feladatokat látnak a
Kalász Suli Általános Iskolában, valamint a Szentistvánte
lepi Általános Iskolában.
Veszélyhelyzet idején a rendőrőrs állománya végrehajtja a
részére meghatározott rendőri feladatokat.

Telefonos elérhetőségek
és fogadóóra időpontok:
Stankóczi Zsolt c. r. ftzls. 70/400–7077
– minden hónap első keddi napján 09.00 és 10.00 óra között
Kökény Sándor c. r. zls.: 70/400–7071
– minden hónap első keddi napján 11.00 és 12.00 óra között
Streleczky József r. ftörm.: 70/400–7078

Rendőrség vagy rendészet?

– minden hónap első keddi napján 08.00 és 09.00 óra között

A Szentendrei Rendőrkapitányság illetékességi területén a rendőrséggel közösen látnak el szolgálatot a közlekedésbiztonsági
akciókban is, balesetek helyszínén például biztosítanak. A hajléktalanokkal vagy magatehetetlen személyekkel kapcsolatban
is hozzájuk fordulhatunk.

Ha bűncselekmény áldozataivá válunk, azt jelezhetjük sze
mélyesen a Szentendrei Rendőrkapitányságon, vagy e-mail
ben a szentendrerk@pest.police.hu email címen.
Ha családon belüli erőszakról erőszakról, vagy bűncselek
ményről szerzünk tudomást, a rendőrség számára fontos
információhoz jutunk, ugyanitt jelezhetjük.
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Amennyiben éppen nem tiltja ezeket országos veszélyhelyzetben elrendelt rendhagyó szabályozás, szükség esetén a forgalmasabb, reggeli vagy koradélutáni órákban az iskolák, óvodák
közelében található gyalogátkelőhelyek forgalomsegítését, forgalomirányítását szintén nekik köszönhetjük, de rendészeink
dolga a rendezvények, sportrendezvények, biciklis vonulások biztosítása is.

Az elmúlt időszakban fokokozottabb utcai jelenlétük is indokolttá vált, hiszen a figyelmeztetések és kérések, vagy az éppen
aktuális rendeletek ellenére is még mindig akadnak olyanok, akik
nem tartják be az egészség védelmében hozott szabályokat.
Nem utolsósorban pedig közreműködnek a járvánnyal sajnálatos
módon szintén sűrűbben felbukkanó csalók, házalók kiszűrésében is.

Ellenőrzik az Lupa-szigetet, a tavi fürdőzést, téli időszakban a
korcsolyázást, egyáltalán a vízen tartózkodást, sőt hatáskörükbe
tartozik a Natura 2000-es besorolású természetvédelmi területek
felügyelete is.

Budakalászon összesen hét rendész lát el állandó szolgálatot,
időszakos váltásban. Közülük ketten adminisztratív területen,
illetve a városfigyelő rendszert monitorozva, a többiek pedig terepen dolgoznak napi 12 órában gyalogosan, motorral vagy szolgálati autóval.

Mindezen feladataik mellett üzemeltetik és folyamatosan figyelik az önkormányzat videokamerás térfigyelő rendszerét, és ha
szükséges, intézkednek, vagy soron kívül továbbítják a tapasztaltakat az illetékes osztály, iroda felé.
A bűncselekmények megelőzése érdekében részt vesznek a
lakosság tájékoztatásában, tettenérés esetén pedig joguk van
azonnali intézkedésre is. Fontos tudni azonban, hogy csakis
akkor tehetnek rendészeink bármit, ha a „tettenérés” ténylegesen
megvalósul. Utólagos bejelentéseket sajnos nem tudnak kezelni.
Bármilyen tiltott tevékenység jelentése esetén csakis akkor áll
módjukban intézkedni, ha a jelzést valós időben kapják.
A terepen ellátott feladatokon felül ellátják a fentiekkel kapcsolatos összes adminisztratív és ügyfeldolgozói feladatot is,
tehát eljárási, dokumentálási, statisztikakészítési, adat- és iratkezelési kötelezettségeik is szép számmal akadnak. Mindezeken
felül gondoskodnak a szabálysértések, szabályszegések szankcionálásáról is és figyelik a beérkező bírságokat is. Kapcsolatot
tartanak a kormányhivatallal, a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal,
a katasztrófavédelemmel, a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
szerveivel, az önkormányzat köztisztasági és parkgondnoki szervezeti egységeivel, és természetesen a hozzájuk forduló állampolgárokkal is.
Láthatjuk tehát, hogy munkakörük igen tág spektrumon mozog,
amelynek vannak látványos és kevésbé látványos elemei is. Ami
viszont biztos: számos kérdésben és területen hárul rájuk igen
nagy felelősség.

Az előre nem látható feladatokról
Azt követően, hogy hazánkban is megjelent koronavírus, a védekezés érdekében számos országos és helyi rendelet született,
amelyek révén rendészeinkre most még a szokásosnál is több
feladat hárul.
A megváltozott hivatali rend miatt többek között immár a legtöbb, az önkormányzathoz beérkező lakossági hívást ők kezelik,
így szokásos feladataik mellett jelenleg ügyfélszolgálat-jellegű
feladatokat is ellátnak, miközben kiveszik a részüket az ételkiszállításból is azokban az esetekben, amikor például bizonyos
körülmények miatt az önkormányzatot ebben segítő önkéntesek
azt nem tudják megoldani, vagy nem tehetik meg. Részt vesznek
tehát a rászorulóknak biztosított napi ételszállításban, ami azon
túl, hogy közben mozgásban vannak és újabb lehetőségük nyílik
ellenőrizni a közterületeket, alkalmat teremt a bizalom erősítésére is a budakalásziak és a rendészek közötti bizalmat.

Még a 2019-es év őszén Pomáz és Csobánka önkormányza
ta egy fúzióval megoldott közös rendészet ötletével kereste
meg városunkat. Az önkormányzati rendészeti társulás
ötlete alapos átgondolást igényelt, ugyanis másik két
település rendészei óriási területen, gyakorlatilag Dobógó
kőig látnak el szolgálatot, így Budakalász rendészállománya
is igen nagy területre szóródott volna szét.
Ugyanakkor Budakalász közbiztonságának megóvása
szempontjából nem mellékes a környező településeken
tapasztalható feladatmennyiség elláthatósága, ezért az
önkormányzat az együttműködésnek egy más formáját
ajánlotta fel, hogy támogassa az elképzelést: 2020 áprili
sától két, korábban Budakalászon szolgálatot teljesítő
kolléga áthelyezéssel a pomázi állományba került át a
hozzájuk tartozó személyi és egyéb eszközeikkel együtt.
A két 124 cm3-es Yamaha SE02, illetve SE06-os kisrobogó
átadása természetesen ellenérték megfizetésével történt.
(Az átadott járművek karbantartására jelentősebb összeget
kellett volna költeni.) A most Budakalászon használatban
lévő két nagyobb, Honda Transalp XL600 típusú motor
kerékpár műszaki állapota nem igényel külön beavatkozást,
és terepen való közlekedésre (pl Berdó) is jóval alkalmasab
bak, mint a két kiskerekű robogó volt.
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OTTHONUNK ÉS KÖRNYEZETÜNK

FÖLD NAPJA „KICSIT” MÁSKÉNT
A Föld napja alkalmából minden évben április 22-én különféle eseményeket rendeznek világszerte, melyekkel felhívják a
figyelmet a Föld természeti környezetének megóvására. Budakalászon idén például a Föld napját követően rendeztük volna
meg a Tavaszi TeSzedd várostakarító, városszépítő akciót, de
ilyentájt szokták megrendezni a Critical Mass kerékpáros felvonulást is. Sajnos a világjárvány miatt számos esemény elmaradt,
a magyarországi veszélyhelyzet miatt le kellett mondanunk több
kedvelt vagy várt rendezvényről és szokásos tavaszi
megmozdulásokról. Ugyanakkor a #maradjotthon felhívás, a repülőgépek földön, illetve
rengeteg autó garázsban maradása
egyúttal azt is eredményezte, hogy
Földünk egy rövid időre fellélegezhetett. Sokan egyetértenek abban,
hogy akármikor és akárhogyan
is lesz vége a világjárványnak,
az emberiség nem folytathatja
úgy és ott, ahogyan és ahol a
járvány előtt abbahagyta.
Rengeteg cikk született az
elmúlt időszakban arról, hogy
most milyen jó a Földnek, hiszen
legalábbis egy kicsiny időre nem
fullad(unk) bele a repülőgépek kerozin és egyéb szennyezőanyagaiba,
sokkal kevesebb a kipufogógáz, s talán
még az erdőkben is zavartalanabbul zajlik az
élet, az állatok lakóhelyein is csöndesebben telnek
a napok, hetek, hónapok – turistatömegek híján. A járvány kiindulási helyén, Kínában például a NASA és az ESA által készített
műholdképek tanúsága szerint év eleje óta jelentősen lecsökkent
a levegő nitrogén-dioxid szintje, ami szakértők szerint legalább
részben a koronavírus miatt bevezetett intézkedéseknek köszönhető. De az Európai Unió Copernicus Sentinel-5P műholdjának
adatai alapján az elmúlt időszakban látványosan csökkent a légszennyezés Európában is, főként Olaszország északi területein,
sőt a járvány még Olaszország vizeire is hatással volt: Velencében például megtisztultak a csatornák, és hosszú idő óta először
újra látszanak bennük a halak.

Persze az éremnek – mint mindig – most is két oldala van.
Hosszú távon biztosak lehetünk benne, hogy a járvány következtében azok az óriásvállalatok, amelyek még két hónappal ezelőtt környezetvédelmi törekvéseikre koncentráltak, és nagyobb
pénzösszegeket tettek félre arra, hogy minél zöldebbé váljanak,
addig a járvány után ilyesmire nem lesz tőkéjük, és minden rendelkezésükre álló forrást a fennmaradásért fognak felhasználni.
Ugyanez a helyzet „kicsiben” is: azok a cégek, például ételkiszállítással is foglalkozó éttermek, amelyek eddig esetleg
többet áldoztak a környezetbarát csomagolásra,
azok esetében is máshová kerülhetnek a
súlypontok a járvány utáni időszakban.
Már ha túlélik egyáltalán a gazdasági
visszaesését.
S mit tehet majd az egyén? Sze
repe sosem volt csekély, most
sem az, és a jövőben sem lesz
az. Érdemes újra és újra elgondolkodni, mit lehet másképp
csinálni, mint eddig – s ilyen
krízisek után ez különösen is
igaz – Földünk, életünk védelmében. A kérdések sokfélék, minden
bizonnyal mindenki fel tudja tenni
magának a számára legfontosabbakat, s talán majd a válaszokat is megtaláljuk egyszer. Mi a következménye annak,
hogy rengeteg ember az elmúlt években télen
ment nyaralni és nyáron sem állt meg kontinensen
belüli úticélnál? Mit okoz a hatékonyság és a környezetvédelem
szempontjából a sok hirtelen és kényszerűségből jött otthoni
munkavégzés? Milyen, amikor tényleg csak akkor ülünk autóba,
amikor muszáj? Mennyit jelentenek a valódi, „offline” emberi
kapcsolataink most és a világjárvány után, amikor is megtapasztalhatjuk, hogy hónapokig csak online tudunk-tudtunk szűkebb
családunkon kívül másokkal érintkezni. Ha ezeket a kérdéseket
mélyen magunkba nézve átgondoljuk, talán olyan összefüggésekre jöhetünk rá, amelyek nemcsak saját, hanem környezetünk
számára is segítséget jelenthetnek a helyzet hosszú távú elviselésében és elemzésében.

BUDAKALÁSZI

HÍRMONDÓ
Budakalász polgárainak lapja • Stadtblatt für Kalasch • Лист грађана у Калазу

Újrapapír

Felelős kiadó: dr. Deák Ferenc
Főszerkesztő: Péterffy Gábor
Munkatársak: Hollósi-Györgyei Nóra,
Horogszegi Erika, Vertse Zita
Fotók: : Hollósi-Györgyei Nóra, Horogszegi Erika,
Vertse Zita, Neszveda György, Szabó Zoltán
Tördelés: Ali Vali
Nyomtatás újrapapír felhasználásával: Bullseye Kft.
E-mail: hirmondo@budakalasz.hu | Telefon: +36 26/340-266

XIV. évfolyam | 4. szám | 2020. május

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

31

32

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

