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A TARTALOMBÓL
Új építési szabályok
és változtatási tilalom
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Új szabályozás az Omszk parkban

Megújult a városi honlap
Újrapapír

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

2

Budakalász Város
Önkormányzata és a
Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár
szeretettel várja Budakalász polgárait

SZENT ISTVÁN ÜNNEPÉRE
a szentistvántelepi Szent István
templomba és templomkertbe
10:00 Ünnepélyes szentmise
és az új kenyér megáldása
11:00 Ünnepi beszédet mond
dr. Göbl Richárd polgármester
11:15

Szeretetvendégség

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit
augusztus 23-án vasárnap is
a szentistvántelepi közösségi ház
felszentelésére és ünnepélyes átadására
a 10 órás szentmisét követően.

„Magyarok fénye,
Ország reménye
Légy áldott, Szent István király,
Légy áldott, Szent István király.”
(Magyar Cantionale, XVII. sz.)
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TISZTELT BUDAKALÁSZIAK!

AZ ÚJ ÉPÍTÉSI SZABÁLYOK ÉS A
VÁLTOZTATÁSI TILALOM KÖZÖSSÉGÜNK ÉRDEKEIT VÉDIK
Fedezet nélküli kötelezettségvállalások korrekciója, HÉSZ-módosítás
és változtatási tilalom, óvodapeda
óguslétszám-növelés. A júliusi rendkívüli képviselő-testületi ülésen a
2019. év gazdálkodás teljesítéséről
szóló zárszámadási rendelet megalkotása mellett több fontos
döntést is meg kellett hoznunk. Lényeges megállapítás volt, hogy
a 2019-es évben az új iskola építésével kapcsolatosan tett korábbi
önkormányzati kötelezettségvállalások egy része fedezet nélkül történt, ami kihat majd az idei és a következő évek gazdálkodására is.
A zárszámadáskor ezek korrekciójára is megoldást kellett találni.
Bár a közoktatás működtetése, finanszírozása 2013-óta állami
feladat, a tavaly márciusban megkötött kivitelezői megállapodás
miatt Budakalász a mai napig több mint 200 millió forintot költött a
leendő iskola kiviteli terveire, a közművek bekötésére, a közbeszerzési eljárásokra, az építkezés műszaki ellenőri és projektmenedzsmenttel kapcsolatos feladataira. Mivel 2019 tavaszán elődeink úgy
kötötték meg a kivitelezői megállapodást, hogy az iskolaberuházás
175 milliós tartalékkeretéről is Budakalásznak kell gondoskodnia,
így a kivitelezés befejezéséig ez az összeg még emelkedni fog.

Szükség van az új iskolára, ez nem kérdés,
de az biztos, hogy nem így
Nem árt emlékeznünk arra, hogy az iskolaépítés egy 2016-os
peren kívüli megállapodás eredménye. A 2008-ban városunk hatá
rában félbehagyott M0 következményeként ránk zúdult forgalmi
károk enyhítésére évi 250 millió forint + áfa értékű állami közútberuházásra tarthattunk igényt. Az állami kötelezettségvállalás
2008-tól az M0 következő szakaszának átadásáig szólt. Azóta
eltelt 12 év, ám a folytatásból még egyetlen méter sem épült
meg. Az első években az állam fizetett és a fejlesztések meg is
történtek, de később nem, a per ezért indult. 2016-ban, a jogi eljárás befejezése előtt, peren kívüli megállapodás keretében Rogán
Lászlóék akkor úgy döntöttek, hogy egyebek mellett elfogadják az
állam által felajánlott kétmilliárd forintos kompenzációt, de a kalásziaknak járó pénzt egy állami feladatra, iskolaépítésre költik el.
A kétmilliárdról szóló első támogatási megállapodásban még az
szerepelt, hogy abból 600 millió az iskola környékének úthálózatrekonstrukciójára költhető, de most ott tartunk, hogy Budakalásznak mélyen a zsebébe kell nyúlnia ahhoz, hogy egyáltalán maga az
iskola felépülhessen. Szükség van az új iskolára, ez nem kérdés, de
az biztos, hogy nem így.

Bár a járvány elleni védekezés központi állami
kötelezettség, a feladat maradéktalan ellátása
érdekében városunkra jelentős anyagi terhek hárultak
Budakalász 2020. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó költségvetési rendeletünket is módosítanunk kellett, amire elsősorban a
koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet kezelése miatt volt szükség. Bár a járvány elleni védekezés központi állami kötelezettség,
a feladat maradéktalan ellátása érdekében városunkra jelentős
anyagi terhek hárultak, melyek központi megtérítéséről sajnos

nincsenek bíztató információk. A járvány elleni védekezésre költött mintegy 10 millió forintos kényszerű kiadás mellett azt látjuk,
hogy a pandémia miatt idén a bevételeink is jelentős mértékben
csökkennek. Az önkormányzat mozgásterét korlátozó központi
szabályozások eddigi és a még várható hatások miatt pedig
idén olyan jelentős bevételkiesésekkel kell számolnunk, mint a
gépjárműadó eddig helyben maradt részének elvonása (42 millió
forint) és az iparűzési adó eddig kötelező decemberi feltöltésének központi eltörlése (várhatóan közel 100 millió forint). Budakalász biztonságos működésének fenntartása érdekében az idei
évre tervezett kiadásokat alapos felülvizsgálat alá helyeztük, a
költségvetés-módostás keretében pedig jelentős mértékű kiadási
megtakarításra és tartalékképzésre tettünk javaslatot.

Változtatási tilalom és HÉSZ-módosítás
Budakalászon az elmúlt bő évtizedben több olyan zsúfolt lakópark épült, amelyek nem felelnek meg a város hosszú távú közösségi érdekeinek. Sajnos akkoriban nem volt, aki kordában tartsa
az ingatlanfejlesztői profitérdekeket, ennek és a Helyi Építési
Szabályzat folyamatos változtatásainak nyomait mindannyian
láthatjuk a Klenityben, a Mályva park helyén, vagy az átadás előtt
álló Pomázi úti lakópark esetében. A további intenzív beépítéseket megelőző felelős döntéshozatal érdekében a Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság és az új főépítész, Kálmán
Kinga szakmailag indokoltnak tartották az érintett övezeti előírások pontosítását és a településrendezési eszközök módosítását.
Javaslatukra úgy döntöttünk, hogy az Lke-Sz-6 övezet vonatkozó
előírásait újragondoljuk és elkészíttetjük a Helyi Építési Szabályzat
módosításhoz szükséges véleményezési anyagot. Az új szabályozás elkészítésének idejére változtatási tilalmat rendeltünk el.

Bővítjük a Nyitnikék ovit, épül az új óvodai csoport
Az intenzív lakóparképítések és a velük együtt járó lakosságszám-emelkedés ellenére az elmúlt évtizedben nem épült új
óvoda Budakalászon. Sőt, a Vasút sori óvodában három óvodai
csoportot szüntettek meg elődeink, majd magát az épületet is
lebontották. Nem volt jó állapotban, de az óvodai zsúfoltságon
egy ideig még enyhíthetett volna, legalább addig, ameddig nem
találunk konkrét megoldást a pótlására. Örvendetes módon a gyerekszám folyamatosan nő Budakalászon, de az önkormányzatnak
felelősen gondoskodnia is kell a kisgyermekekről. Ezért a Nyitnikék óvodában egy új óvodai csoport számára megfelelő helység
kialakításáról döntöttünk, az építkezés pedig már el is kezdődött.
A magas gyermeklétszámok és az egyre több sajátos nevelési
igényű gyermek érdekében úgy határoztunk, hogy az állami elvonások miatt egyre nehezebb pénzügyi helyzet ellenére a Nyitnikék
Óvoda álláshelyeinek számát két óvodapedagógus és két pedagógiai asszisztens álláshellyel a korábbi 48-ról 52-re növeljük, illetve a
Telepi Óvodában is két fővel bővüljön a munkatársi létszám.
Itt a nyár, de augusztusban az előttünk álló fontos döntések miatt
újabb rendkívüli testületi ülést tartunk. Mindenkinek további szép
nyarat kívánok!
dr. Göbl Richárd
polgármester
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ÖSSZEFOGLALÓ A TESTÜLETI ÜLÉSEKRŐL

SZEMÉLYES RÉSZVÉTELLEL FOLYTATÓDOTT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MUNKÁJA
A veszélyhelyzet visszavonását követően ismét lehetőség nyílt arra, hogy testületi ülésen döntsenek a képviselők
a város ügyeiben. Június 24-én és július 8-án tartottak testületi ülést a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában.
Az üléseket immár hagyományosan élőben követhették az érdeklődők a város közösségi oldalán, mely felvétel
visszanézhető a város hivatalos YouTube csatornáján is.
Június 24-i rendes testületi ülés főbb pontjai:
• Tájékoztató hangzott el a veszélyhelyzet alatt meghozott
polgármesteri döntésekről (a határozatok részletesen a
https://www.budakalasz.hu/onkormanyzat/hatarozatok/
aloldalon olvashatóak).
• Elfogadták a kötelező szájmaszk viseléséről az országos szabályozás előtt meghozott budakalászi rendelet visszavonását,
a kormányrendelet értelmében azonban a boltokban, közösségi
közlekedési eszközökön továbbra is kötelező az arc eltakarása.
A polgármester tájékoztatót adott a Budakalász Patakpart
Általános Iskola és tornaterem építéséről, finanszírozásáról
(erről részletesen a 3. oldalon olvashatnak).
• Elfogadták a városi díjak adományozásáról szóló rendelet módosítását: ezentúl a „Kalászi Pajzs” díjat április 24-én, Szent
György napján, a „Budakalászért Emlékérem” és a „Budakalász
Díszpolgára” díjakat október 23-án adják majd át. Utóbbi két
kategória jelölési köre kibővül, így adható lesz kimagasló sport
vagy kulturális eredmény után is. A „Dr. Milosevits Péterné –
Budakalász Közoktatásért” és a „Budakalász Kiváló Pedagógusa” díjak továbbra is a pedagógus napon kerülnek átadásra,
de utóbbi már idéntől akár bölcsődei dolgozóknak is adható. A
„Budakalász Egészségéért” díjazottja ezután is július elsején,
Semmelweis napon veheti majd át az elismerést.
• Módosították az intézményi térítési díjról szóló, a közösségi
együttélés alapvető szabályairól, ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló, valamint a helyi környezet és természet védelméről szóló rendeleteket.
• Elfogadták a Kaláz Kft. 2019. évi beszámolóját.

• Döntöttek arról, hogy pályázatot írnak ki az Omszk-tó és környékének átnevezéséről (erről részletesen a Budakalászi Hírmondó szeptemberi számában olvashatnak majd).

A július 8-i rendkívüli ülés főbb témái az alábbiak voltak:
• A város 2019. évi zárszámadása.
• Budakalász 2020. évi költségvetési rendeletének 1. sz. módosítása, amelyre elsősorban a koronavírus-járvány elleni védekezés költségei és az állami elvonások miatti bevételkiesések
okán volt szükség.
• MASPED és ELMŰ részvények értékesítéséről is döntött a
testület, amelyek révén összesen több mint 80 millió forint értékű bevétele keletkezett a városnak.
• A településrendezési eszközök módosítását és változtatási
tilalom elrendelését javasolta a polgármester a Kőbányai úti
4159/2-6 hrsz-ú telkek csoportjára. A testület ezt egyhangúlag megszavazta, így nem valósul meg a korábban a területre
tervezett lakópark-beépítés.
• Pályázaton történő elindulásról is döntöttek, amely forrást biztosítana a 2020. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.
• Szükséges volt a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítása, mivel a kormány döntése értelmében megszűnt a kulturális dolgozók közalkalmazotti státusza.
• Javaslattételt követően a testület elfogadta a Budakalászi
Nyitnikék Óvoda és a Budakalászi Telepi Óvoda álláshelyeinek bővítését, valamint a Csodabogár Közoktatási Alapítvány
helyiségbérleti jogviszonyának folytatását.

IGAZGATÁSI SZÜNET
Szünetel az ügyfélfogadás a Polgármesteri
Hivatalban 2020. augusztus 10. hétfő és
augusztus 21. péntek között igazgatási szünet miatt. Augusztus 24-e hétfőtől a megszo
kott munkarend szerint várjuk a kedves ügyfe
leket.
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ÖSSZEFOGLALÓ A BIZOTTSÁGOK MUNKÁJÁRÓL

A KORLÁTOZÁSOK UTÁN A BIZOTTSÁGOK IS ÖSSZEÜLTEK
Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság
Az előző beszámoló óta eltelt időszakban a bizottság a
következő témákkal foglalkozott. Terepszemlét tartottunk, hogy
felmérjük a heves esőzések okozta károkat, valamint azok jö
vőbeni megelőzésére javaslatokat fogalmazhassunk meg. A
költségvetés módosítása miatt a beruházások prioritását kellett

Társadalmi Szolidaritás
és Humán Ügyek Bizottsága
A 2011 Egyesület képviselő-testületi tagjai a nyári szabad
ságok időszaka alatt is figyelemmel kísérik a város igényeit, és
nem késlekednek a válaszadással. Régóta ismeretes a Társa
dalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága tagjai előtt, hogy
óvodáink szakemberhiánnyal küzdenek. Ennek megoldására
hívunk minden olyan óvodapedagógust, akik szívesen csatla
koznának óvodáink nevelőtestületeihez.
A fokozottan jelenlevő, sőt folyamatosan szaporodó spe
ciális nevelési igényekre válaszul azon dolgozunk, hogy szep
tembertől szakembergárda segíthesse óvodás- és kisiskolás
korú gyermekeinket a képességek fejlesztésében, valamint
a speciális nevelési igények megoldásában. A jelenleg
intézményeinkben dolgozó szakemberek mellé szeptember
1. napjától segítségként még három pedagógiai asszisztens
lép, akik megoldják a felmerült igényeket.

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
A bizottság legfontosabb feladata a 2019 évi zárszámadás
és a 2020 évi költségvetés módosításának elfogadása volt.
A zárszámadás kapcsán elmondható, hogy a 2019-es évet
176 millió forint maradvánnyal zárta városunk, ami pont az az
összeg, amit az óvoda építésre a korábbi városvezetés félre
tett és még nem költött el. Ez a maradvány összegszerűen
csökkenés 2018 év végéhez képest, aminek oka egyfelől, hogy
az új városvezetés leállította az ingatlanértékesítéseket, ami
értelemszerűen hiányzik a bevételekből és csökkenti a tar
talékot. A másik ok az iskolaépítés kapcsán jelentkező több
letköltség, melyre az állami támogatás nem nyújt fedezetet.
Talán nem mindenki tudja, de az alapfokú oktatás 2011 óta
állami koordináció, ellenőrzés mellet zajlik, az önkormányzatok
intézményfenntartói feladatai e tekintetben megszűntek. Az
iskolaépítés is tisztán állami feladat lenne. Az előző városve

felülvizsgálni. Megtekintettük a Promontor (Hársfa) lakóparkon
átvezető közhasználatú lépcső helyzetét. A Berdón bejárást
tartottunk, melynek része volt a Felsővár utcai járda, úttest és
vízelvezetés terveztetési szempontjainak megbeszélése, a
„Berdó gyalogos tengely” nyomvonala, a Kálvária utcai járda
folytatása, a Berdó utcáinak, útjainak rendezése stb.
Dr. Váli István, elnök

Lakossági fórumra került sor 2020.július 23-án, csütörtökön
a Klenityben. Nagyszámú érdeklődő kísérte figyelemmel a
Nagel István alpolgármester úr és jómagam, a körzet képvi
selője által meghirdetett rendezvényt. Az aktív lakossági ér
deklődés kifogásolta a tervet, mely szerint egyirányú lenne a
közlekedés a Téglási András utcától. A kiosztott kérdőíveken
közel nyolcvanan javasoltak lehetséges megoldásokat, írták
le saját igényeiket. A megfogalmazott javaslatokat a kép
viselő-testület szakbizottsága is megvizsgálja, és az érin
tettekkel egyetértésben rendezi az Önkormányzat a Klenity
biztonságos és megnyugtató közlekedési rendjét addig, míg
egész Budakalász közlekedését javíthatja az Óbuda utcai
összekötés és az északi elkerülő út, amelyek megvalósulása
azonban években mérhető.
Balogh Csaba, elnök

zetés egy peren kívüli megegyezés részeként úgy állapodott
meg az illetékes minisztériummal, hogy Budakalász város épít
iskolát, amihez a szükséges forrásokat az állam biztosítja. A
szerződéses kötelezettségek egy részére azonban az állami
támogatás már nem nyújt fedezetet, így fordulhat elő, hogy
egy állami feladatot részben helyi önkormányzati pénzekből
vagyunk kénytelenek finanszírozni.
Bizottságunk emellett megtárgyalt számtalan egyéb határo
zattervezetet is, melyek nem elsősorban pénzügyi természe
tűek, de valamennyinek vannak pénzügyi következményei is.
Áttekintettük, megtárgyaltuk és támogattuk például az óvodai
álláshelyek bővítésének javaslatait, a Csodabogár Közoktatási
Alapítvány helyiségbérleti szerződésének meghosszabbítását,
a Helyi Építési Szabályzat módosításának elindítását, a változ
tatási tilalom elrendelését.
Kóder György, elnök
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KÖLTSÉGVETÉS 2.0

VESZÉLYHELYZET UTÁN ÚJRATERVEZÉS
A koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet, illetve az annak kezelése okán bekövetkező
önkormányzati bevételcsökkenések miatt szükségessé vált a város 2020-as költségvetésének áttervezése. A zárszámadást követően több mint 283 millió forintos tartalékkeretet képzett a város vezetése, melynek része a Vasútsori Óvoda megépítésére félretett
csaknem 176 millió forint. A részletekről a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökétől,
Kóder Györgytől érdeklődtünk.
Milyen nem várt kiadásokat hozott a veszélyhelyzet?
A koronavírus-járvány elleni helyi védekezéssel összefüggésben összesen 9 millió 980 ezer forintot költöttünk a
különböző védőeszközökre. Ennél jóval nagyobb az a bevételkiesés, ami az állami intézkedések következtében éri
a város költségvetését.
A gépjárműadó eddig helyben maradó részének elvétele 42 millió
forint mínuszt jelent az idén. Az,
hogy az iparűzési adó feltöltését a cégeknek az eddigi decemberi határidő helyett jövő
májusig kell teljesítenie, körülbelül 75 millió forint mínuszt
jelenthet ebben az évben a tervezettekhez képest. Fontos változás még, hogy az új szabályok
életbe lépésével jövőre már Budakalásznak is kell szolidaritási adót
fizetnie, ami nagyságrendileg 80
millió forinttal csökkentheti a
jövő évi mozgásterünket.
És akkor még nem beszéltünk a járvány miatti bevételkiesésekről…
Igen, a veszélyhelyzet ideje
alatt az önkormányzat részben elengedte, részben csökkentette a buda
k a
l ászi cégek
bérleti díját, csak ez több mint 6 millió
forint bevételkiesést eredményezett. De említhetjük az intézmények bevételkieséseit is, ami további 10,5 millió forint mínusz. Az iparűzési adóból származó bevétel a már
említett időbeli csúszáson kívül amiatt is kevesebb lesz, mert a
helyi cégek bevételei a járvány miatt csökkennek. Szerencsére
azonban a költségvetés bevételi és kiadási oldalán is tudtunk
eszközölni olyan módosításokat, amelyek segítenek egyenesben
tartani a város gazdálkodását.
Melyeket emelné ki ezek közül?
A bevételi oldalon több mint 75 millió forint értékben adtunk el
ELMŰ részvényeket, illetve közel 6,5 millió forintért, a névérték

400 százalékán tudtuk értékesíteni egy olyan cég részvényeit,
amelyek a tőzsdén nem voltak jegyezve, eladásuk pedig évek
óta nem sikerült.
A módostások többsége a kiadások lefaragását célozta. A febru
árban elfogadott költségvetésben például a TV Budakalásszal
(a korábbi év 18 milliós költséghez képest) egy 6 milliós keret
szerepelt, de végül ez a szerződés nem jött létre. Az az érdekes
helyzet állt így elő, hogy a város nevét viselő médium tartalomgyártása – a város hivatalos kommunikációjából
rendre átemelt anyagokat nem számítva – az
önkormányzat működésétől függetlenül
történik.
Sok önkormányzat fizetés
nélküli szab adságra
küldte, vagy csökkentett bérezés mellett fog
lalkoztatta a munkavállalókat.
Mi nem tettünk így, fon
tosnak tartottuk a mun
katársak számára a
stabilitás biztosítását. A
korábban megszokott és
eredetileg erre az évre is
betervezett év közepi köztisztviselői jutalmak kifizetésére ugyanakkor idén
nem került sor. Emellett 13
képviselő és bizottsági tag
mondott le egy havi tiszteletdíjáról, így ők több mint 2
millió forinttal járulnak hozzá
az idei költségvetéshez. Ezúton is
köszönjük mindenkinek, akinek módjában állt a felajánlás megtétele! Szerepel még
a kiadási megtakarítások között teherautó és kotrórakodó gép beszerzésének elhalasztása, a járvány miatt elmaradt szűrések költségei, és más beruházások átütemezése is.
A sport- és civil támogatások kapcsán, valamint az intézmények
korlátozott működése miatt is jelentős, több mint 40 millió forintos megtakarítás keletkezett. (Amellett, hogy például az esküvők
lemondása a Faluház számára bevételkieséssel járt.)
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A költségvetés módosítása keretében ugyanakkor több forrás
jut az óvodai dolgozóknak, új álláshelyeket finanszíroz az önkormányzat. Országos problémát jelent a köznevelési intézményekben a pedagógushiány, mi a terv erre Budakalászon?
A következő tanévre készülve 2 új óvodapedagógusnak, 3 pedagógiai asszisztensnek és egy 1 takarítónak a bérét és egyéb
juttatásait terveztük be a költségvetésbe. Nagyon fontos, hogy a
kisgyermekek jó kezekben legyenek az óvodákban, ennek pedig
fontos része, hogy elegendő gondozó, nevelő legyen az intézményekben, ezáltal csökkenthető legyen a dolgozók leterheltsége.
A bérezés mellett az óvodapedagógusok részére plusz motivációt
jelenthet az önkormányzati lakás bérlésének lehetősége. A városvezetés emiatt is óvja, vigyázza az első perctől kezdve a város
ingatlanvagyonát. A veszélyhelyzet előtt elkezdett munka, amely
a rendelkezésre álló ingatlanok állapotfelmérését célozta meg, hamarosan a végére érhet, így pontosan tudni fogjuk, hogy hol, milyen
ingatlan lehet segítségünkre akár egy óvodapedagógus Budakalászra csábításához, akár egy bajba jutott család megsegítéséhez.
Ha már óvoda, adódik a kérdés, hogy mi a helyzet a Vasút-sori
óvodával?
Ismeretes, hogy az óvodára 2016-ban benyújtott pályázatot a kormányzat költséghatékonysági okokra hivatkozva idén év elején
elutasította. A város vezetése tárgyalásokat folytat, hogy minél
előbb felépülhessen egy korszerű új óvoda a Vasút soron. Már
nagyon várjuk, hogy konkrétumokat mondhassunk, de még egy
kis türelmet kell kérnem az érintettektől. Egy biztos, az óvodára
félretett 200 millió forintból a tervezés és a régi épület lebontásának korábbi kifizetése után megmaradt 176 millió forint továbbra
is rendelkezésre áll, és része annak a 283 millió 787 ezer forintnyi össztartaléknak, amelyet a költségvetés módosításakor képeztünk annak érdekében, hogy ebben a bizonytalan gazdasági
helyzetben biztosítva legyen a város stabil működése. Sajnos
egyértelműen látszik, hogy a járvány miatti válság világszerte elhúzódik, így nemcsak az állami, önkormányzati, hanem piaci és
lakossági szinten is érdemes erre felkészülni.

FŐBB BERUHÁZÁSOK
Utak, járdák
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gyalogosátkelőhelyek fejlesztése
•
•
•
•
•
•
•

A költségvetés módosításáról kérdésünkre Rogán László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja következőket mondta: „A bevételek alakulását illetően számolni kell az elengedett bérleti díjakból,
a helyi iparűzési adóból, valamint a gazdag önkormányzatokra –
a kormány által a koronavírus miatt elrendelt közös teherviselés
érdekében – kivetett hozzájárulásból származó bevételkieséssel,
ami most már Budakalászt is érinti az elmúlt években nyújtott
eredményes gazdálkodásának köszönhetően. A helyi iparűzési
adó csökkenésének mértéke kérdéses, de véleményem szerint
akár 10-15 százalékkal is csökkentheti a város tervezett bevételeit,
míg a bérleti díjakból befolyó bevételek kb. 1/3 résszel is csökkenhetnek a veszélyhelyzetben hozott döntések alapján. A kiadásokat illetően fontosnak tartom a priorizálást, különös tekintettel a
Vasút-sori óvoda és a Patakpart Általános Iskola vonatkozásában.
Ebből kifolyólag a képviselőknek is önmérsékletet kell tanúsítania
a vállalt vagy beígért fejlesztéseket, beruházásokat illetően.”

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

Intézményi felújítások, hozzájárulások
Nyitnikék Óvoda
•

Hollósi-Györgyei Nóra
Nézőpont

Felsővár utca vízelvezetés és út tervezése
Felsővár utcai járda tervezése többletforrás biztosításával
Gyöngyvirág utca szilárd burkolattal való ellátása
Budai út II. ütem felújítás
– terveztetés és engedélyeztetés
Szentistvántelepi HÉV-megállónál a Pomázi út felől
kerékpáros-babakocsis rámpa a lépcső mellé
Pomázi úti járdafelújítás I. ütem
Hegyalja úti járda alsó szakasza
Járda a Faluháztól a Szegfű utcáig
Budai út 31. bejárat felújítása – júniusban megvalósult
Petőfi tér 3. tetőcseréjének befejezése
Kántor utcai járda
Kálvária utcai járda befejezése a Gyümölcs utcáig
Fácán köz felújításának tervezés

Gyermekmosdó-helyiségekben válaszfalak kialakítása,
Szalonka utcai játszótér felújítása, Szalonka utcai
óvodabővítése, konténer árambekötése, klímaberen
dezések, plusz 2 fő pedagógiai asszisztensi és 1 fő
óvodapedagógus álláshely biztosítása

Telepi Óvoda
•

Belső nyílászárók cseréje, árnyékolók beszerzése, kis
csoportos kerítés felújítása, plusz 1 fő pedagógiai
asszisztens és 1 takarító álláshely biztosítása

Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár
•

Könyvtár parkolójának térkövezése, faszerkezet láng
mentesítése, raktártetőcsere, könyvtári állománygya
rapítás, játszótér felújítása – veszélyhelyzet alatt meg
történt

Telepi Suli
•
•

Kerékpártároló bővítése a Kalász Sulinál
Sportpálya TAO önrésze, parkolórendezés

Patakpart Iskola
•

Közforgalmú parkoló kialakítása
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

SZEPTEMBER 10-IG VÁRJUK A JELÖLÉSEKET
A „BUDAKALÁSZI EMLÉKÉREM” ÉS A
„BUDAKALÁSZ DÍSZPOLGÁRA”
ELISMERÉSEKRE
Július 31-gyel lezárultak a „Budakalász Kiváló Pedagógusa” és
a „dr. Milosevics Péterné Budakalász Közoktatásáért” díjakra
történő jelölések. A díjazottak a veszélyhelyzet miatt augusztus
31-én megrendezésre kerülő pedagógusokat köszöntő ünnepsé
gen fogják megkapni elismeréseiket. A „Budakalászért Emlékérem” és a „Budakalász Díszpolgára” címre 2020. szeptember
10-ig várja az önkormányzat a jelöléseket, a jelölési időszakot
követően testületi ülésen fognak dönteni arról, hogy kik kapják
idén e címeket. A jelölés feltétele a budakalasz.hu oldalon megta
lálható jelölő adatlap kitöltése és annak személyes, postai (2011,
Budakalász, Petőfi tér 1.) vagy elektronikus úton (info@budaka
lasz.hu) történő leadása.

TISZTELETDÍJAIKRÓL MONDTAK LE
KÉPVISELŐK, BIZOTTSÁGI TAGOK
A koronavírus-járvány elleni védekezés nem várt költségei és
a kormányzati elvonások okozta bevételkiesések miatt dr. Göbl
Richárd kezdeményezésére eddig 19 képviselő és bizottsági tag
mondott le egyhavi tiszteletdíjáról, ezzel közel 3 millió forinttal
járultak hozzá a város költségvetéséhez.

BABABARÁT ILLEMHELY
AZ OMSZK PARKBAN

Richárd fogalmazott: „Budakalász önkormányzatának vezetői
is vallják „az ép testben, ép lélek”
elvet. Mi magunk is rendszeresen mozgunk. Alapvető célunk,
hogy ne a keveseket érintő élsportot, hanem a közösségi
sportot támogassuk. Orvosként
fontosnak tartom kiemelni a
rendszeres testmozgás egészségmegőrző fontosságát.”

LAKOSSÁGI FÓRUM A BUDAKALÁSZT
ÉSZAKRÓL ELKERÜLŐ ÚTRÓL
A hiteles tájékoztatás érdekében lakossági fórumra hívjuk a
budakalásziakat szeptember 10-én, 17:00 órától a Faluházba,
ahol többek között szó esik majd az északi elkerülő út építéséről
is. A Budakalászra nehezedő átmenőforgalom-terhelés és annak
következményeinek enyhítése az egyik legfontosabb feladat. A
helyzet érdemi javulását főleg az M0 autóút következő szaka
szának átadásától, valamint az északi elkerülő megépülésétől
várhatjuk. A Pomázt és a 11-es főutat Budakalász kihagyásával
összekötő út tervezői pályázata tavaly áprilisban jelent meg.
A fórumot erről, valamint a kivitelezés várható ütemezésről
szóló lakossági tájékoztatás miatt szervezzük, amelyen részt
vesznek a beruházást előkészítő Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő
Zrt. munkatársai is.

BRINGÁS REGGELI BUDAKALÁSZON

A 2020 júliusától várhatóan október végéig ismét várja a látoga
tókat a nyilvános illemhely az Omszk parkban a 11-es út oldalán.
Az illemhely kulcsát minden nap 10 és 19 óra között lehet elkérni
az épülettel szemben lévő Omszk Wakeboard Centrum bejára
tánál. Az önkormányzat az idei évben pelenkázót helyezett ki az
illemhely épületébe. A park másik oldalán is van lehetőség toalett
használatára, 200 forintért lehetséges az illemhely kulcsát elkérni
az üzemeltető CBA-tól.

RENDHAGYÓ TORNAÓRA
A FITNESZPARK ÁTADÓJÁN
Júliusban 17 sporteszköz ke
rült a Széchenyi és Martinovics
utca sarkán található, játszótér
melletti területre. A 2016-ban
beadott pályázat eredménye
ként ezzel Szentistvántelep első
kültéri fitneszparkja jöhetett
létre. A sporteszközöket Végh
Attila, a Kalász Suli igazgatója,
testnevelő tanár lelkes spor
temberek segítségével mutatta
be az átadón. Ahogy dr. Göbl

Július 30-án reggel 7 és 9 óra között hagyományteremtő céllal
rendeztük meg az első a budakalászi bringás reggelit a Városhá
zával szemben. Az eseményhez csatlakozott a Magyar Kerékpá
ros Klub is. Az általuk biztosított szakmai anyagok mellett kakaós
csiga, kalács, müzliszelet és gyümölcslé várta a két kerékkel mun
kába, vásárolni igyekvőket. Örülünk, hogy körülbelül 50 embert
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vendégül láthattunk,s különösen annak, hogy voltak kisgyerekkel
érkező bicikliseket is. Remélhetőleg egyre többen választják majd
mindennapos közlekedési eszközül a kerékpárjukat, hiszen a brin
gázás egészséges és gyors megoldás, továbbá már rövid távon is
hozzájárul városunk közlekedési problémáinak enyhüléséhez.

KÖZÖSSÉGBEN, TUDATOSAN, HAZAIT
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AKTUÁLIS ÁLLÁSAJÁNLATOK
Pénzügyi, adóügyi ügyintéző, óvodapedagógus és zöldfelületi
munkatárs álláshirdetéseket találnak a budakalasz.hu/allas alol
dalon. Ha Önnek vagy ismerősének épp aktuális lehet egyí pozíció,
ismerjék meg a pályázati feltételeket és jelentkezzenek.

LUPA NAP – SZEPTEMBER 6.

Közösségi vásárra látogathatunk szombatonként, a helyszín
a szentistvántelepi templom kertje. A közösségi vásárok akkor
valósulnak meg, ha érkezik annyi rendelés, amiért a termelőnek
már megéri helybe vinni a közösséghez a termékeit. A rende
léshez regisztráció szükséges, a fizetés pedig a helyszínen, az

Szeptember 6-án ingyenesen mehetnek a Lupa Beachre a budaka
lásziak. A tó megközelítéshez egész évben a kerékpáros megoldást
vagy a 200 Ft-ért igénybe vehető elektromos buszos megközelítést
javasoljuk.

átvétel alkalmával lehetséges. Érdemes követni a mozgalmat a
https://veddegyutt.hu/ oldalon, ahol minden információ, rendelési
lehetőségek és aktuális kínálat is megtalálható. Az önkormány
zat szeretne teret biztosítani ennek a fontos közösségi kez
deményezésnek, ezért egyeztetéseket kezdett azzal kapcsolatban,
hogy a jövőben a Faluházban találkozhassanak a szervezők és a
vásárlók. Ez az első látható lépése annak a már hónapok óta folyó
munkának, melynek célja a budakalászi termelői piac lehetőségé
nek megteremtése.

ÚJABB KÖZMEGHALLGATÁS
A LUPA PARKOLÓ ÜGYÉBEN

KÉMÉNYSEPRÉS BUDAKALÁSZON
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékozta
tása szerint a katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve az ér
vényben lévő járványügyi készültségben előírtak betartása mellett
2020. július 1-től teljes ellátási területén újrakezdte tevékenységét.
Átdolgozott ütemterv szerint folytatja a társasházi sormunkát is
a megye minden olyan településén, ahol azt március 17-ig nem
fejezte be. Budakalászon az esedékes kötelező munkák elvégzésé
nek ideje: 2020. szeptember 1. és szeptember 30. közötti időszak.

AUGUSZTUS 5-TŐL ISMÉT NYITVA
AZ IDŐSEK KLUBJA
Az önkormányzat kézfertőtlenítőket biztosít a klubnak és a nyár
elején beszerzett levegőtisztító ózongenerátor segítségével rend
szeresen fertőtleníti a közös használatú tereket, hogy a klub idősei
minél nagyobb biztonságban legyenek. A tagokat emellett két cso
portra osztották, a csapat egyik fele reggeltől fél 12-ig, a másik ré
szük pedig déltől délutánig vehet részt a klub eseményein.

Ismét lakossági tájékoztatóra hívjuk a környezetünk állapota
iránt érdeklődőket a Lupánál ivóvízbázisra épített óriásparkoló
ügyében. Az idén negyedik szezonjába lépett parkolót csak teljes
körű környezetvédelmi vizsgálat után lehetett volna üzembe he
lyezni, a most augusztusban indult újabb hatósági eljárásra és a
tavaly őszi közmeghallgatás megismétlésére ezért van szükség.
Idén április elején a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hiva
talának határozatát a másodfok megsemmisítette, mert a vonat
kozó jogszabályok ellenére nem folytattak le környezetvédelmi
felülvizsgálati eljárást; a vízügyi és vízvédelmi hatáskörben má
sodfokon eljáró Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság pedig azért semmisítette meg a Fővárosi Kataszt
rófavédelmi Igazgatóság által kiadott elsőfokú állásfoglalást,
mert a parkolóüzemeltető által benyújtott dokumentáció nem
tartalmazott semmilyen érdemi vizsgálati adatot arról, hogy a par
kolóhasználat során milyen terhelés éri a 14 dunakanyari települést
ellátó ivóvízbázist. Az eseményt a Pest Megyei Kormányhivatal
szervezi 2020. szeptember 8-án 16.00 órától a Faluház nagytermében.
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KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS: BERDÓ GYALOGOS TENGELY

„A KÖZTERÜLETEK KIALAKÍTÁSA ÉVSZÁZADOKRA HATÁROZZA MEG
AZ OTT ÉLŐK ÉLETÉT, ÉLETMINŐSÉGÉT, LEHETŐSÉGEIT”
Közterületek, jó és rossz példák, melyekből mindannyian tanulhatunk. Ha nyitott szemmel járunk, mi magunk is
láthatjuk akár közvetlen lakókörnyezetünkben, mi a következménye egy átgondolt, ember- és közösségközpontú
kialakításnak, s milyen az, amikor nem ezek a szempontok az irányadóak. Az alábbiakban Dr. Váli István, építészmérnök, a 3. számú választókerület képviselője, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke és
Bokory Gábor építőmérnök, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság külsős tagja foglalták össze
gondolataikat a „Berdó gyalogos tengellyel” kapcsolatban, egyben fontos összefüggésekre hívják fel a figyelmet.
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Napjainkban a közterületek azt a látszatot keltik, mintha elsősorban a gépjárműveink forgalmára, tárolására szolgálnának, pedig ez
nem így van! A leállított és ott hagyott autó által elfoglalt terület
megszűnik közterületnek lenni. Biztos mindannyiunknak van olyan
emléke, hogy az Ófaluban a szorosan a ház előtt parkoló autó miatt
a gyalogosok az úttest közepére kényszerülnek, és a szembejövő
autónak meg kell állnia, mert nem fér el a gyalogos mellett. A régebben kialakult városrészekben a szűk utcákat adottságként kell
elfogadnunk. A helyzet az utcák esetén is csak a lakók aktív közreműködésével javítható: a közösség utat és járdát épít, a lakók pedig
karbantartják az előttük lévő szakaszt, és a magánterületükön tárolják a járműveiket. Viszont érkezhetnek hozzánk vendégek, akiknek

yi
án
ts
Ba

z
as
zak
ós
s
l
a

tca
ru
gá
Su

A közterületeken közelítjük meg otthonunkat, munkahelyünket, az
üzleteket. Pihenésünket is szolgálhatják, sőt közösségi funkciókkal is
bírnak, emlékhelyeink is jellemzően itt vannak. Tulajdonképpen utcákról, terekről, parkokról beszélünk, melyek nemcsak a közlekedésnek,
hanem a közműveknek is helyet adnak. Ingatlanjainkat nem tudnánk
használni közterületek nélkül. Nem tudnánk megközelíteni telkünket,
nem tudnánk bevezetni a vezetékes vizet. Akár a magántelkeinkre,
éppúgy a közterületeket illetően is vannak minőségi és mennyiségi
elvárásaink. Szeretnénk, ha azok rendezettek, tiszták lennének, szép
fasorok adnának árnyat a hazaúton, gyermekeink nem az úttesten, az
autóforgalomban mennének iskolába, autónkkal nem kellene sűrűn
látogatni futóművest az út állapota miatt, elérhető távolságban ingergazdag játszóteret érhessünk el, legyen olyan park, ahol le lehet
ülni beszélgetni, olvasni egy könyvet, vagy akár sportolni, kutyát sétáltatni. Ilyen minőségi elvárásaink vannak egy utcával kapcsolatban.
Minőségi környezetet viszont mennyiségi tényező nélkül nem lehet
biztosítani. Ha nincs park, vagy van, de kicsi, nem fog elférni a játszótér. Ha keskeny az utca, nem lesz helye fasornak. Az elmúlt időszak
tapasztalatai alapján kijelenthető: ha egy utca nem az előírás szerinti
12 méter szélesre van építve, hanem csak 10 méterre, nem fér el fasor
és járda, esővíz szikkasztó ároknak sem marad hely, pedig a helyszíni
szikkasztással az elmúlt időszak özönvízszerű esőzései során számos problémás helyzet elkerülhető lett volna.
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Erős egyszerűsítéssel a Föld felülete közterületek és nem közterületek szövevénye. A közterületek közhasználatúak, azaz bárki
használhatja azokat a rendeltetésüknek megfelelően, és egy adott
közösség tulajdonában állnak. A nem közterületek lehetnek magán,
illetve közösségi tulajdonban. Például a part menti ivóvízkutak bár
állami/önkormányzati tulajdont képeznek, biztonsági okokból el vannak előlünk zárva, azaz nem közhasználatúak.

Jelenlegi, hosszú útvonalak
5-800 m többlet távokkal
Berdó gyalogos tengely
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A „Berdó gyalogos tengely”
meg kell állni valahol, ha autóval érkeznek. A szűk utcákban parkolás
hasonló konfliktusokat okozhat, mint az apró telkeken, egymás magánszféráját nem tisztelő építkezések.
A fent felsorolt mennyiségi észrevételek inkább a meglévő és jövőben kialakítandó utcák méretére, azaz szélességére vonatkoznak.
Szentistvántelepen a Szent László utcán végigsétálva például saját
magunk is véleményt alkothatunk az ideálisan kialakított, illetve az
éppen csak elfogadható utca közötti különbségről: a régebbi szakaszon kétoldali fasor van és szikkasztó árok. Az új beépítésű szakaszon
alig vannak fák, az egyik oldalon a kertkapun kilépve szinte azonnal az
úttestre lépünk, ami nem csak veszélyes, de sivárabb lakókörnyezetet
teremt. A sok tízezer négyzetméternyi szántó felparcellázásakor nem
lett volna szabad megspórolni az utca szélességéből azt a 2-3 métert,
ahová járda, vizesárok és fasor kerülhetett volna, amitől az új utcaszakasz is biztonságos, hangulatos és pormentes lehetne.
A mennyiségi hiány másik fajtája az, amikor a közterületnek nem
a mérete kisebb a kelleténél, hanem egyáltalán nem is létezik. Ha
ránézünk Budakalász térképére, feltűnhet, hogy a Berdó alsó részén
nagyon távol vannak egymástól az utcák. Ez igaz a Budai úttal pár-
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huzamos utcákra (Gerinc, Gyümölcs, Sugár utcák) és a Budai útra
merőleges irányú utcákra is (Cseresznyés, Áfonya utcák). Ezek az
utak nem tervezett módon, hanem az évtizedes használat során alakultak ki egy sáv szélességben. A párhuzamosan futó utcák közötti
nagy távolság miatt nyeles telkek alakultak ki, amelyek a szűkös utak
túlterheltségét és a közlekedési útvonalak hosszát még tovább növelik. Az autóforgalom megtalálja a maga útvonalát a Kálvária és a
Felsővár utcák felé, hiszen autóval kevésbé számítanak a távolságok
és a menetidő. A gyalogos forgalom számára ugyanakkor az extrém
hosszúságú kerülők nem kedvezőek, így az olyan fontos irányokba,
mint például Budakalász HÉV-állomás vagy a Kalász Suli a gyalogos
közlekedés erősen akadályoztatva van. A Gyümölcs utca középső
szakaszáról a HÉV-megálló a keresztirányú utca hiánya miatt kb. 800
méteres többletgyaloglással érhető csak el, ami oda-vissza már másfél kilométeres kerülőt jelent. Bár a gyaloglás egészséges, egy ekkora
plusz távolság sokakat az autóhasználatra szorít. Ezt az ördögi spirálját erősíti a szűk utakon a gyalogosok alacsony biztonság- és komfortérzete, amit a kertvárosi utcák egyre növekvő autóforgalma okoz.
Egy kisforgalmú lakóutcában, ahol az autósok figyelnek a gyalogosokra, sebességüket is ennek megfelelően választják meg, és még
járda nélkül is nyugodtan sétálhat az ember, elengedheti gyermekét
iskolába. Egy zsúfolt utcát viszont inkább elkerülünk, vagy magunk is
autóba ülünk, hogy túl legyünk az adott szakaszon - még akkor is, ha
időt nem nyerünk vele. Elképzelhető, hogy az agglomerációs települések megszámlálhatatlanul sok kis utcájából reggelente többek éppen
a gyalogos lehetőség hiánya miatt indulnak útnak autóval, hogy aztán
a számos kis ér a fővároshoz közel autófolyammá álljon össze.
A korábbi Helyi Építési Szabályzatokban (HÉSZ) szerepelt az általunk „Berdó gyalogos tengelynek” nevezett útvonal, akkor még
nagyrészt az autóforgalom számára tervezve. A 2010-es HÉSZ térképmellékletében a Kálvária utca felső szakasza (Berdó utca) folytatásában a Galagonya utcán át egészen a Batsányi utcáig, azaz a
Budakalász HÉV-állomásig volt egy tervezett útvonal, amely a Sugár
és a Gyümölcs, valamint a Gyümölcs és Gerinc utcák között közforgalmú magánútként, a Gerinc és a Budai út között önkormányzati
gyalogútként valósult volna meg. Ez a tengely remekül kiszolgálná
a Berdó felső és alsó részén élőket, mert felesleges kerülők nélkül,
nyílegyenesen vezetne a Batsányi utcai gyalogátkelőhelyhez, így a
HÉV-állomáshoz. Elképzeléseink szerint ezt az útvonalat mindenképpen meg kell valósítani, ám csakis a gyalogosok számára. A következőkben vegyük sorra a „Berdó gyalogos tengely” útvonal szakaszait.
A felső szakasz, amely a Sugár utca és a Gyümölcs utca között van,
megvalósulás előtt áll. Itt volt egy kb. 7 méter széles telek, amelyben az
Önkormányzatnak többségi tulajdona volt. Ezt a tulajdoni részt a tulajdonostársnak értékesítette, azzal a feltétellel, hogy a vételár ellentételezéseként a vevő a területen közforgalom elől el nem zárt magánutat
létesít. (Megjegyzendő, hogy így vált lehetővé a szomszédos, nagyon
mély telek beépítése négy ikerházzal, ráadásul a telken meglévő lakóház is megmaradhatott.) A lényeg: ez a szakasz megvalósulás előtt áll.
A középső szakasz a Gyümölcs és a Gerinc utcák közötti rész. Itt
a nyomvonal mentén több, kb. 6 méter széles eladó telek volt még
két-három évvel ezelőtt, de sajnos azóta mind elkeltek, összevonták
őket. Ugyanakkor talán mégsem reménytelen egy megfelelő nyomvonal kialakítása.
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Helyi Építési Szabályzat, 2010
Az alsó szakasz, a Gerinc utca és a Budai út közötti rész egyszerű
esetnek tűnhetne. Itt meg is volt egy gyalogos lépcső helye, ráadásul
az ideális helyen, ez viszont a 2019-es HÉSZ módosítása alkalmával törölve lett, a korábban „forgalomképtelen gyalogút” besorolású
ingatlant az Önkormányzat eladta. Itt az eredeti útvonal visszavásárlása, illetve új útvonal keresése lehet a megoldás.
A teljes gyalogos tengelyre igaz, hogy a Galagonya és Batsányi utcák
között a lehetőség szerint a legegyenesebb, így a legrövidebb utat kell
kialakítani, azaz célszerű a 2010-es HÉSZ tervlapján látható nyomvonal
közelében megtalálni a megvalósítható gyalogos útvonalat.
Igazi településfejlesztési feladatról van tehát szó. A Berdó alsó
(Keskeny utcától keletre eső) részén még rengeteg beépítetlen belterületi telek van. A teljes beépítettség elérése esetén nagyságrendileg 100-150 család beköltözésével lehet számolni a területen, tehát
a meglévő lakossággal együtt kb. ezer ember közlekedését teheti
elfogadhatóvá a „Berdó gyalogos tengely” megvalósítása. A nyomvonallal a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság május
végén helyszíni bejáráson foglalkozott. A megvalósítás előkészítése
és a megvalósítás már a hivatal hatásköre. Két-három évvel korábban könnyedén kialakítható lett volna a gyalogos tengely, ma már a
feltételek jóval nehezebben, de ezek mellett is reméljük a mihamarabbi megvalósulást.
A közterületek kialakítása évszázadokra határozza meg az ott élők
életét, életminőségét, lehetőségeit, a fentihez hasonló településfejlesztési koncepciókat időben megalkotva szolgálhatjuk Budakalász
egészséges fejlődését, alakulását.
Dr. Váli István építészmérnök,
a 3. számú választókerület képviselője,
a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke
Bokory Gábor építőmérnök,
a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság külsős tagja
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SZÚNYOGHELYZET BUDAKALÁSZON
Június 24.-25. és július 14. után, július 29-én ismét
szúnyoggyérítés volt a városban. A Katasztrófavéde
lem szakemberei minden alkalommal földi kémiai
gyérítést végeztek alkalmanként 370 hektáros terüle
ten. A gyérítések ellenére is tapasztalható azonban
a szúnyogok kellemetlen jelenléte nemcsak Budakalászon, de a környező településeken is. Cikkünkben
igyekszünk mélyebbre ásni és az okokat megtalálni,
amihez a feladatra kijelölt Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivő helyettesét is segítségül
hívtuk. Kíváncsiak voltunk arra, hogy ők hogyan látják
a helyzetet és mi várható még szeptember végéig, az
országos szúnyoggyérítési program tervezett végéig.
Mint ismeretes, 2020-tól megváltoztak a szúnyoggyérítés során
alkalmazható eljárásmódok hazánkban és az Unió teljes területén.
Az idei évtől nincs lehetőség légi kémiai szúnyogírtásra. (Július
27-én jött a hír, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK),
figyelembe véve egy esetleges szúnyogok okozta betegséghullám
megjelenését, 180 napra engedélyezte a légi kémiai szúnyogirtást.)
A megengedett módszerek az idei évtől a légi biológiai, a földi biológiai és a földi kémiai gyérítés. A Katasztrófavédelem tájékoztatása
szerint 2020. és 2022. között légi és földi biológiai módszerrel ös�szesen legfeljebb 30 ezer, míg földi kémiai módszerrel legfeljebb
770 ezer hektár kezelése történik meg. Budakalászon az eddigi
három alkalommal az úgynevezett ULV-s technológiát használták a
szakemberek. Maga az eljárás nem látványos – nem jár különösebb
zajjal és köd sem képződik az irtószer levegőbe juttatása során – a
szúnyogok számát tekintve pedig elmondható, hogy az eredménye
sem érezhető mindenütt. A földi kémiai és a légi kémiai gyérítés hatékonysága közti különbség mellett fontos körülmény, hogy Pomáz
nem szerepel a Katasztrófavédelem honlapján elérhető táblázatban
azon városok között, ahol eddig gyérítést végeztek. (Szentendrén és
Óbudán több gyérítés is volt).
Dóka Imre tűzoltó őrnagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivő helyettese válaszolta meg kérdéseinket a témában.
- Idén hetedik éve, hogy az országban a szúnyoggyérítés központilag, a Katasztrófavédelem által megbízott szakemberek által történik. Milyen tapasztalataik vannak, hatékonyabb a védekezés?
- A szúnyogok elleni védekezést idén is – ahogyan 2013 óta minden
évben – a Katasztrófavédelem koordinálja. 2013-ban a dunai árvíz
következtében extrém mértékű szúnyoginvázió alakult ki. Kormány
zati döntés alapján az árvízi védekezés mellett az árvíz miatti
szúnyogártalom elleni védekezés is a Katasztrófavédelem feladatai közé került. Az egységes és központi védekezés költséghatékonyabb, a szakértelem és technikai megvalósítás összehangoltabb,
gyorsabb, hiszen csak egyetlen szervezetnek kell közbeszerzési eljárást lefolytatnia, majd a védekezést koordinálni. A szúnyoggyérítés
során kétféle eljárással lépnek fel a vérszívók ellen: a szúnyoglárvák
ellen biológiai gyérítést alkalmaznak, míg a kifejlett szúnyogok (imágók) ellen kémiai kezelésekkel védekeznek. Az önkormányzatok a

központi programtól függetlenül maguk is rendelhetnek szúnyoggyé
rítést, saját költségre.
- Amennyiben az önkormányzat szeretne saját maga is rendelni
gyérítést, hogyan érhető el, hogy annak hatékonysága maximális
legyen, illeszkedjen a központi gyérítési tervekhez?
- A Katasztrófavédelem a koordináció részeként folyamatosan
egyeztet az önkormányzatokkal, kölcsönösen jelzik a felek egymásnak, hol és mikor terveznek kezeléseket, így is hatékonyabbá téve
a védekezést. Érdemes tudni, hogy a Katasztrófavédelem régiós
tervezést folytat, így az önkormányzatok egyedi megrendeléseit is
ajánlott ehhez igazítani.
- Mi az oka, hogy a földi kémiai szúnyoggyérítés módszerét sokkal
többször használják, mint a légi biológiait? Melyik a hatékonyabb?
- A biológiai kezelés a szúnyoglárvák vízi élőközegében történik.
Ezzel a módszerrel szervezett védekezésre elsősorban a nagyobb
nádasokban vagy árterületeken van lehetőség. A Dunán idén nem
volt érdemi áradás, így a Dunakanyar térségében ezek a tenyészőhelyek szárazon maradtak. Ugyanakkor a júniusi csapadékos
időjárás következtében nagy számban és széttagoltan rengeteg
tenyészőhely alakult ki: a pocsolyákban, árkokban, a magántelkek
állat- és madáritatóiban, vízgyűjtőkben. Ezekben millió szám fejlődtek ki a lárvák, ezek ellen a biológiai módszer már nem alkalmazható. A kifejlett szúnyogokat kémiai eljárással lehet hatékonyan
gyéríteni, nagyobb településrészeket, akár egész várost, vagy nagyobb régiókat érintően.
- Milyen hatással van a budakalászi „szúnyoghelyzetre” az, ha
valamely szomszédos településen nem végeznek gyérítést?
Ebben az esetben a gyérítés után hamarabb kialakul ismételten a
szúnyogártalom, hiszen a nem kezelt területről nagyon gyorsan betelepülhetnek a vérszívók.
- Mi lehet az oka, hogy a gyérítések ellenére is, akár napokkal
az irtás után a település egyes részeiben nem lehet kora este a
kertben tartózkodni a sok szúnyog miatt? Jelentek meg új típusú
szúnyogok az eddigi évekhez képest? Mintha szívósabbak, harciasabbak is lennének idén a szúnyogok.
- Közterületi felhasználásra nem engedélyeznek hosszabb ideig
ható szereket. Ebből következően a gyérítés az aktuálisan a területen tartózkodó szúnyogokat pusztítja el. A korábban írt ismételt
betelepedés, valamint csapadék után az imágók tenyészőhelyeken
történő folyamatos szaporodása biztosítja a szúnyogok utánpótlását. Ez ellen tenni a szúnyogok utánpótlását biztosító, ház körüli mikrotenyészőhelyek megszüntetésével lehet, szervezett módon ezeket
nem lehet elérni. Célszerű a vízgyűjtőként szolgáló kerti eszközöket (virágcserepek, játékok, állatitatók) összegyűjteni, vagy néhány
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naponta kiüríteni, az esővízgyűjtő hordókat szúnyoghálóval lefedni,
illetve az árkokat rendben tartani, hogy azokban ne tudjon hosszabb
ideig megállni a csapadék. Hazánkban monitoringrendszer működik a
betelepülő szúnyogfajok nyomon követésére. Valóban megjelentek új
fajok, de a jelentős szúnyogártalom nem írható az új fajok számlájára.

Hollósi-Györgyei Nóra

Az augusztusi
zöldhulladék-szállítás rendje
Ebben a hónapban augusztus 18-án lesz zöldhulladékszállítás. Figyelemmel arra, hogy a közbeszerzési eljárás
augusztus végén zárul le és derül majd ki, hogy a jövőben
mely szolgáltató fogja a hulladékelszállítási és az azzal
kapcsolatos ügyfélszolgálati teendőket ellátni, a Zöld
Bics
ke Kft. a világjárvány enyhülése után májusban
küldte meg a 10 darab zöldhulladék matricát a májusjúnius-július időszakban esedékes zöldhulladék-szállítási
alkalmakra. Augusztusban matrica nélkül alkalmanként
legfeljebb 2 darab, maximum 120 literes zsákban; vagy
a Zöld Bicske saját zsákjában korlátlan mennyiségben
tehető ki a zöldhulladék. A zsák biztosítását (Budai úti
Vasbolt, 300 Ft/zsák) ismét kértük a Zöld Bicske Kft.-től.
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Budakalász kezdeményezésére az egyre elviselhetetlenebb
dunakanyari szúnyoginvázió miatt Leányfalu, Óbuda, Pomáz és
Szentendre polgármestereivel közösen fordultunk Pintér Sándor
belügyminiszterhez és a feladatra kijelőlt Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz, kérve a gyors beavatkozást.

ZÖLD HÍREK

Nyílt közbeszerzési pályázat
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra
Budakalász Város Önkormányzata „Hulladékgazdálkodási köz
szolgáltatás” tárgyában uniós, nyílt közbeszerzési eljárást indított,
amely június végén mind az Európai Unió hivatalos lapjában, mind
a Közbeszerzési Hatóság közbeszerzési értesítőjében megjelent.
A pályázat kiírására azért volt szükség, mert a 2015-ben a Zöld
Bicske Kft.-vel egy évre kötött szerződés, melyet maximum
négyszer lehetett meghosszabbítani 1-1 évre, 2020. június 30-án
lejárt. Azért, hogy a közbeszerzési eljárás eredményéig biztosított
legyen a hulladékszállítás, az Önkormányzat augusztus végéig
meghosszabbította a Zöld Bicske Kft.-vel a szerződést. Az au
gusztusi rendkívüli testületi ülésen eldől, mely cég végzi majd a
hulladékelszállítási és az ahhoz kapcsolódó ügyfélszolgálati teen
dőket az elkövetkezendő három évben.

2021-től az egész országban
tilos az avarégetés
2017 óta Budakalász helyi rendelete szerint tilos az avar és
mindennemű zöldhulladék égetése, ezért is került bevezetésre
annak idején az évi két korlátlan zöldhulladék-szállítási alkalom.
Friss hír, hogy végre utoléri az országos szabályozás Budakalászt, 2021 januárjától az egész országban tilos lesz az avar és a
kerti hulladék égetése. A szabályozás révén a levegő minősége
jobb lehet az országban. Az avar hasznosításakor a komposztálás
mellett gondoljunk a sünökre is, akik előszeretettel építenek
otthont a lehullott levelek között.

ANYAKÖNYV

Szeretettel köszöntjük
Budakalász város legifjabb polgárait!
Gerencsér Nándor

Horváth Míra Viola

Imre Léna		

Kovács Bendegúz

Kovács-Erdődi Noémi

Rausz Maja Zselyke

Rausz Patrik Martin

Wilhelm Andelin

Nagy Sándorné, budakalászi nagymama örömmel értesíti a
Hírmondó olvasóit unokája érkeztéről: Aczkov Dusán Emil
2o2o. június 25-én született.
Jó egészséget kívánunk nekik! Isten éltesse őket!
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Ez történt a Kalász Suliban
Felújítások az iskolában
Az idei nyáron is több helyszínen történnek felújítási munká
latok iskolánkban.
A Váci Tankerületi Központ finanszírozásával sor kerül több
tanterem és a hosszú folyosó tisztasági festésére, illetve a
folyosó nyílászáróinak felújítása, cseréje is megvalósulhat. Nyári
nagy beruházásunk az iskolaudvar teljes felújítása és egy új
sportpálya építése, mely széles körű összefogás eredményeként
jöhet létre az idén. Az új pálya TAO felajánlásból és Budakalász
Város Önkormányzatának pénzügyi támogatásával készül el.
A sportpálya mellett az udvar többi része is megszépül és
átalakul, melyhez önkormányzatunk burkolatot is biztosít, a
felújítási munkák anyagi fedezetét pedig a Tankerület bocsátja
rendelkezésünkre.
Intézményünk nevében köszönjük a támogatásokat, melynek
segítségével egy teljesen megújult és rendezett iskolaudvart
vehetnek majd birtokba iskolánk diákjai.

Ha nyár, akkor táborozunk!
Minden nyáron t
á
bo
rok várják a Ka
lász Suli diákjait, hogy
tartalmasan tölthessék el a nyári szünetet. A Budakalászi Német
Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében és támogatásával
idén a gyerekek német napközis táborban vehettek részt, ahol a
német nemzetiség kultúrájával, hagyományaival ismerkedhettek,
és játékosan gyakorolhatták a nyelvet.

Zeneiskolai hírek
Digitális gitárkoncert
A Kalász Alapfokú Művészeti Iskola gitárzenekara már több
évre visszanyúló kapcsolatot ápol a londoni Haringey Music
Service gitárosaival. 2018-ban ők látogattak el hozzánk s
adtak több nagysikerű koncertet Budakalászon és a környező
településeken, 2019-ben pedig mi utaztunk ki Londonba és
zenéltünk együtt a brit fővárosban. Idén egy sok más országgal
közös nagy hangversenyre kaptunk meghívást, amely a Royal
Albert Hall-ban került volna megrendezésre. Oly sok szép tervvel
együtt természetesen ez sem valósulhatott meg a világjárvány
miatt. A szervezők törhetetlen lelkesedésükkel találtak mégis
megoldást: otthon tanult és külön-külön felvett szólamokat
szerkesztettek egybe, s hoztak létre digitális koncertet. Az 58 fősre
duzzadt nemzetközi gitárzenekar erre az alkalomra írott darabja
méltán viseli a Light In The Dark, azaz Fény a sötétben címet.
(A darab megtekinthető a zeneiskola honlapján található linken.)
Károlyné Telek Judit, a gitárzenekar vezetője

A német napközis táborban dagasztani tanulnak a gyerekek
A Napközi Erzsébet-Tábor arra az időszakra biztosít isko
lánkban tartalmas időtöltést, amikor nem elérhető más nap
közis tábor. Ezek mellett több sport- és tematikus tábor közül
is válogathattak a gyerekek az idén. A Szelidi-tó partján sport
tábor várja a diákokat, Balatonszemesen röplabdásaink gya
korolhatnak. Esztergomban több turnusban rendezik meg az
ősmaradvány- és ásványgyűjtő tábort.
Végh Attila,
intézményvezető

Felajánlás
Régi, kisméretű zongoránkat szívesen átadjuk amatőr
zenetanuló számára (az elszállítás költségeinek fejében).
Érdeklődni lehet a titkarsag@kami.hu e-mail címen.
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A Kalász Művészeti, Nevelési Alapítvány 10 éve alapított
100 ezer Ft összegű díját a zeneiskolai dolgozók anonim sza
vazatai alapján idén Méhes Imre, iskolánk egykori szolfézs és
kórusvezető tanára nyerte el.
Méhes tanár úr 1978-ban diplomázott a Liszt Ferenc Zene
művészeti Főiskola középiskolai énektanár és karvezetőképző
tanszakán. A zenetanítás mellett „kedvenc elfoglaltsága” a
különböző profi és amatőr zenei együttesek, főleg kórusok
vezetése. A Budakalászi Kórust 2006-ban alapította, de Buda
pesten, Balassagyarmaton, Pomázon és Leányfalun is vezetett
kórusokat. 1994-től a pomázi Zenés Diákszínpad vezetője volt.

Budakalászon ne
véhez fűződnek a
zeneiskolai adven
ti tanári koncertek
növendékekkel kie
gészült zenekarral
és kórussal előa
dott
produkciói.
Fontos megemlíteni
a 2 évvel ezelőtti
Magyar Himnusz
tévéfelvételét is,
melyet minden nap
műsorzáráskor sugároz a TV Budakalász. Szeretettel gratulálunk,
jobbu
lást és nagyon jó egészséget kívánunk Neki, hogy
még sokszor legyen alkalmunk együtt muzsikálni és tanulni
kimeríthetetlen tapasztalataiból!

Arany Kalász Díj – Növendék kategória

Arany Kalász Díj – Támogató kategória

A díjat Bouchal Dorottya Lili, 9. osztályos zongorista nyerte el,
Dankovics Valéria osztályából. Az utóbbi években számos zon
goraversenyen mutatta meg tehetségét és hozott el értékes
díjakat. A másik díjazott a Lenfonó együttes (Gődény Boglárka,
Lyócsa Gabriella, Szabados Orsolya, Szarka Nóra, Vági Dorottya,
Váradi Lili, Váradi Réka népi ének és Kiss Csongor - tekerő),
felkészítő tanáraik: Papp Ágnes és Németh András. A formáció
több országos versenyen, fesztiválon szerepelt magas színvo
nalon, szép sikerekkel.

Ebben az évben Bouchal András, zongorista növendékünk
édesapja nyerte el a díjat. Évekre visszamenőleg sokat kö
szönhetünk Neki, hiszen rendezvényeink kapcsán sokszor se
gített már különböző nyomtatványok, plakátok elkészítésével és
a gyerekek, tanárok versenyekre történő szállításában. Minden
díjazottnak szívből gratulálunk!
			
Hermeszné Uracs Mónika,
intézményvezető

Zeneiskolai díjazottak
Alkalmazotti díj Méhes Imre részére

BMSE foci hírek
Ha van az embernek egy szép álma és az valóra válik, az igazi
boldogság. Ez a szép álom most valóra vált. Sok-sok év munkája
meghozta gyümölcsét: Budakalász felnőtt csapata feljutott a
megyei első osztályba.
Tizennégy éve irányítom az egyesületet, de ez az eddigi évek leg
szebb ajándéka. Százéves a klub, és ez ajándék az egész városnak,
a szurkolóknak, és a sportolóknak. Most következik az igazi próba
tétel, helyt állni a magasabb osztályban. Gratulálok a csapatnak, az
edzőknek, és mindenkinek, akik e szép eredményt segítettek elérni!
Térjünk vissza az utánpótláshoz, hiszen e nélkül nem létezne egy
egyesület. Az iskolai szünetben megszerveztük a gyerekek tábo
roztatását. Három héten át működött a tábor,
és reggeltől kora délutánig kemény munka
folyt. Felkészült edzők irányították a fiatalokat,
minden gyerek és szülő rendkívül elégedett
volt. Sokan úgy döntöttek, hogy maradnak az
egyesületnél.
Az utánpótlás korosztályok az óvodás U7-U9U11-U13-U15-U17-U19, valamint a felnőtt csa
patból állnak. Minden korosztállyal külön edző
foglalkozik, és külön van kapus edzés is. Sokat
teszünk azért, hogy mindenki büszke legyen,
hogy itt sportolhat a klubnál. Közben kiala

SPORT
kítottunk egy ötvenszemélyes lelátót, és felújítottuk a „B” közép
megszokott lelátóját is. Reméljük, hogy minél többen fognak kiláto
gatni nemcsak a felnőtt, hanem az utánpótlás-mérkőzésekre is.
A nyári szünetben se áll meg az élet, hiszen edzőink megszer
vezték a szülő- gyerek focit, minden héten kétszer-háromszor
találkoznak, és fantasztikus küzdelmeket láthatunk. Tiszta szívvel
elmondhatom, hogy egy remek család képezi az egyesületünket.
Köszönet a szülőknek, nagyszülőknek, és az összes sportolónak,
valamint az edzőknek! Továbbra is szeretettel várunk minden lur
kót: sportoljanak velünk!
Sárosi Tibor
BMSE elnök
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LÉGY ÁLDOTT,
SZENT ISTVÁN KIRÁLY!
Augusztus hónap egyik legjelesebb napja
augusztus 20., amikor Szent István királyra em
lékezünk. Augusztus 15-e halálának és egyút
tal
országfelajánlásunknak napja is, Nagyboldogasszony ünnepe, mikor Szent Pál szavaival az
„oda fent valókra figyelünk”. Mivel Istennek
semmi sem lehetetlen, onnan várjuk a segítsé
get. Augusztus 20. Szent István király szentté
avatásának napja. Szent László király szorgal
mazására 1083-ban avatták szentté államalapító királyunkat,
vagyis az egyház közbenjárónak és példaképnek állította elénk,
kifejezve azt, hogy nem vagyunk árvák.
Közbenjár. Ha törvényeit vagy az intelmeit olvassuk, akkor bár
vendégszeretetre hív meg bennünket, ennek alapja az erős és
büszke haza. Becsüljük és ápoljuk hagyományainkat és főleg
ebben az időben, mikor a külföld olyan távol van tőlünk, ismerjük
meg, csodálkozzunk el azon, hogy milyen szép és gazdag a mi
örökségünk.
Példakép. Akár hite, akár családja iránti szeretete, akár böl
csessége, amire különösen is csodálattal és tanulékony lélekkel
figyelhetünk. A hőseinket nem csupán ismerni kell, vagy csodálni,
hanem aktualizálni, hogy mit jelent ma nekünk, hogyan járhatunk
azon az úton, melyen előttünk járt.

Szent István király templomokat építtetett, és fontosnak
tartotta, hogy országunkat mindenki otthonának tartsa. Az idei
évben, mikor a közösségeinkre rácsodálkozhattunk, hogy mit
is jelentenek életünkben, adjuk át az új telepi közösségi házat.
Templom van, de mellette szükséges a közösségi tér is, ahol lehet
ünnepelni, együtt lenni és ismeretekben gyarapodni. Töltsük meg
az új házat élettel, vigyázzunk rá és legyen közösségeink otthona!
Bár többünknek hiányozni fognak az ünnepnek bizonyos ese
ményei, de Szent István király is viharos időben élt és munkál
kodott, segítsen bennünket, hogy újra hazánkra rácsodálkozva
közösségeinket építve tudjunk ünnepelni.
Kelemen László
plébános
Budakalászi Római Katolikus Egyházközség

BÉKESSÉGET HAGYOK NEKTEK
Mennyire van békességünk ebben a sokszor olyan békétlen
világban? Egyáltalán mit jelent számunkra a békesség? A kon
fliktus hiányát? A nyugalmat? A csendet? Hogy nem zavarnak?
Hogy békén hagynak?
Jézusnak van egy nagyon különleges ígérete számunkra:
„Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek,
de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalan
kodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen!” (Jn 14:27). Vajon miben
más az a békesség, amit Ő kínál? A Bibliában a békesség
(héberül „shalom”, görögül „Eirēnē”), többet jelent, mint valaminek
a hiányát. Többet, mint a háborúság, a feszültség, a zaj, zsivaj, a
rossz hiányát. Az a békesség, amiről Jézus beszél, a teljességre
utal, egységre, egész-ségre, helyreállításra.
Ady Endre írja a „Kocsiút az éjszakában” című versében:
„Minden Egész eltörött, / Minden láng csak részekben lobban,
/ Minden szerelem darabokban, / Minden Egész eltörött.”
Amikor elfogadjuk a Jézus által adott békességet, akkor Isten
elkezdheti életünkben az Ő helyreállító munkáját, az eltörött,
sérült, szétszóródott részek összerendezését, a Vele, önmagunk

kal és másokkal való kapcsolatunk gyógyítását. Fogadjuk el a
Jézus által kínált békességet, bízzunk a Teremtő és helyreállító
Istenben, aki pontosan ismer minket és az általa teremtett világot,
tudja, minek mi a rendeltetésszerű helye, és ne nyugtalankodjék
a szívünk és ne csüggedjen.
Kereszturi Eszter
Budakalászi Evangéliumi Közösség
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SZABADSÁG
Hadban állok azzal a szóval, hogy „szabadság”. Mármint a
szónak azzal az értelmével, hogy valaki nem dolgozik, hanem
„szabadságon van”. Ugyanis ezzel azt mondjuk ki, hogy egyébként
pedig a munka rabságában vagyunk. Kényszermunkával keressük
a pénzt. Ha megvan a pénz, akkor végre azt csinálhatjuk, amit
igazán szeretnénk.
Pedig a munkának valami egészen más értelme van eredeti
leg. A munka jó kellene, hogy legyen, amibe belefeledkezünk,
aminek van eredménye. Ám akkor itt meg is állok gyorsan, mert
itt beleakadunk modern világunk egyik nagy problémájába: a
munka sokak számára tényleg nem öröm, de nem kedvetlenségük
miatt, hanem a munka gépiessége, a munka eredményének
beláthatatlansága miatt. Dolgozok egy gyártósoron, de sosem
foghatom kezembe a teljesen készterméket, és nem mondhatom,
hogy „ezt én csináltam”.

A másik probléma, a több műszakos munkarend. Az éjsza
kát azért találták fel, hogy pihenjünk, nem azért, hogy még éjjel
is dolgozzunk. Még talán azoknak könnyebb egy kicsit, akik
másokat szolgálnak: ott könnyebben látom, hogy az áldo
zatomnak van célja, értelme. Ott vannak azok, akik vezetői
pozícióban vannak: nehéz a feladatuk, magányosak, de vannak
különböző távú céljaik, amiket el akarnak érni – egy munka se
könnyű, de ezeknél talán jobban látjuk a hasznunkat. Sokaknak
egyáltalán nem könnyű bármi örömöt is találni a munkájukban.
És amikor semmi örömöt nem találok a munkában, akkor csak
annyi marad, hogy pénzt keresek: szenvedésem az ára annak,

hogy eltartsam magamat és szeretteimet, hogy szórakozni
tudjak és megszabadulva ettől a tehertől szabadságra menjek.
Egy rokonom oxigénpalackokat vitt országszerte betegeknek,
cipelte a harmadikra-negyedikre a nehéz terhet, kicserélte a
palackokat, és szót váltott lassan mindenkivel. Kis idő múltán
így beszélt: „el ne mondjátok a főnökömnek, de én ezt akkor is
csinálnám, ha nem fizetnének érte”. Hányan mondhatjuk el ezt
magunkról? Bizony, boldog ember az, aki szereti a munkáját!
A „szabadság” szót kritizáltam. Bár nem jelenti pontosan
ugyanazt, mégis mennyivel jobb ez a szó: „pihenés”. Pihegek,
kifújom magam pár napig, mert bármennyire is jó a munkám,
elfáradok benne. A munka szükséges, elengedhetetlen része
az életünknek. Nem büntetés és nem rabság, amiből csak a
szabadság idején szabadulhatunk ki. Életünk egyik legnehezebb
kérdése megtalálni a nekünk való feladatot, vagy megbékélni a

jelenlegi munkánkkal. A munka fáradtság, bármennyire is pró
báljuk ezt elkerülni. A fáradtságunkhoz pihegés-pihenés kell.
A teremtés történetében minden nap végén azt olvassuk: „és
látta Isten, hogy minden, amit alkotott, jó”. A hetedik napon pedig
megpihent. (Elolvasható a Biblia elején, az Ószövetségben,
Mózes első könyvének első két fejezetében.) Ehhez a rendhez
kell tartani magunkat.
Bereczky Örs
lelkész, Budakalászi Református Egyházközség
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„BÜSZKÉK VAGYUNK AZ EREDMÉNYEINKRE
ÉS A KÖZÖSSÉGÜNKRE”
A Kalász Alapfokú Művészeti Iskola kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény és egyben Regisztrált Tehetségpont, amelynek kiemelkedő eredményeire méltán lehet büszke városunk, bemutatni pedig egy budakalászinak
sem szükséges. Hermeszné Uracs Mónikával, az intézmény vezetőjével a zeneiskola jelenéről és jövőjéről, zenetanításról, elhivatottságról, közösségről, az elmúlt
időszak digitális tapasztalatairól és az idei felvételi eredményekről beszélgettünk..
Mónika a zeneiskola ajtajában vár a megbeszélt időben. Mosolyog,
az első pillanatban érezni, hogy az intézmény falai között második
otthonában járunk.
- Belépéskor azonnal kellemes érzés keríti hatalmába az embert.
A tér szűkösnek tűnik, de a berendezésből, dekorációból árad az
otthonosság, a zene szeretete.
Igen, valóban minden lehetséges teret belaktunk már. A termeink
kicsik ugyan, de világosak, és minden kolléga személyiségét és elhivatottságát híven tükrözik. Értekezletre például a legnagyobb teremben szoktunk összegyűlni, ahol a zenekari próbákat is tartjuk, a
folyósón is ülnek olyankor a kollégák. Ezzel együtt szeretjük, amiben
a Faluház közelsége is nagy szerepet játszik, hiszen remek az együttműködés a két intézmény között. Mi náluk tarthatjuk a koncertjeinket, adott esetben a nagyobb létszámot igénylő próbáinkat, cserébe
pedig mi is igyekszünk népszerűsíteni az ő kulturális programjaikat.
- Ezzel együtt jó volna, ha több hely állna a rendelkezésre. Vannak
kilátások erre?
A zeneiskola fenntartója a Váci Tankerületi Központ, az épület viszont az Önkormányzaté. Ilyen körülmények között kell egyensúlyozni, és megtalálni azt a formát, amelyben a leghatékonyabb lehet
a működésünk. A jelenlegi épületben egyértelműen nem férünk el,
ugyanakkor a tanszakok bontása nem lehet ideális opció, hiszen egyfelől zenekaraink, kamaracsoportjaink működnek, másfelől pedig,
noha alapvetően a fókuszban az egyéni oktatás áll, igen hangsúlyos
és lényeges eleme az elért eredményeknek a közösségben rejlő erő
is, ami tanárok és növendékek között megvalósul. Volt elképzelés
arra, hogy a két budakalászi iskola között megosztva kapjanak
helyet a tanszakok, így azonban túlságosan nagyra nőne közöttük
a távolság, ami nem lenne szerencsés. Nemrégiben járt nálunk
dr. Váli István is a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében, megvizsgálni az esetleges fizikai adottságokat
az épületet illetően. Gondolkodunk tehát a bővítési lehetőségeken,
és szerencsére ebben az Önkormányzat is partner, ugyanakkor
a fent említett okok miatt nem egyszerű a helyzet és az optimális
megoldás megtalálása.
- Növendékből pedig bizonyosan nem lesz kevesebb, hiszen minden tanszak rendkívül népszerű, amit az idei jelentkezések is tükröznek.
Igen, folyamatos a túljelentkezés, és minden tanszakunk teljes létszámmal működik. Igyekszünk úgy válogatni a jelentkezők közül,
hogy mindenki megtalálhassa a számára legmegfelelőbb helyet.
Előfordul, hogyha egy tanszak már telített, ám látjuk, hogy a jelent-

kező gyermek tehetséges, vagy valami miatt azt érezzük, hogy nálunk a helye, akkor megpróbáljuk más hangszer irányába terelni, ahol
van hely, és úgy gondoljuk, ott is ügyesen helyt állna. Minden felvételi után jó egy hétig éjjel-nappal folyik a tanácskozás a kollégákkal,
hiszen nyilván szeretnénk mindenki számára megfelelő lehetőséget
adni. Ha egy gyermeknek nincs kedve és nem is érdeklődik, akkor
nyilván könnyű dolgunk van, de szerencsére nem ez a jellemző. Sokszor nehéz eldönteni, hogy „melyik ujjunkat harapjuk” de sajnos nem
tudunk mindig mindenkit felvenni. Van várólista is, mindenkit számon tartunk, a felvételnél pedig alapvetően a kisebbekre, alsósokra
koncentrálunk, hiszen sok szülő számára főleg a zenei alapok kialakítása és egyáltalán az indulás a fontos: az első lépések a muzsika
felé. Később aztán úgyis elrendezi az élet, hogy felsőben is folytatja-e
növendék a zenetanulást. Természetesen idősebb növendékeink is
vannak, illetve szakok szerint is változhat az életkor, magánénekre
például értelemszerűen idősebb korosztály jelentkezik, akiknek már
készen állnak a hangszalagjaik az erősebb igénybevételre.
- Szép sikereket érnek el a zeneiskolások, mi is időről időre hírt
adunk ezekről. Buszkék is vagyunk. A hely hangulata is kézzelfogható, de erről már volt szó.
Mi is büszkék vagyunk. Ez egy jól működő csapat, szakmailag és
emberileg is egy hullámhosszon vagyunk a kollégákkal, elismerjük
és segítjük egymást. A járvány kitörésekor például azonnal összeállt
egy munkacsoport, hogy zökkenőmentesen tudjuk folytatni, amit év
elején elkezdtünk a gyerekekkel. Kidolgoztuk a menetrendet, ajánlásokat fogalmaztunk meg kollégáknak, szülőknek, gyerekeknek, és
egyértelműen kijelenthető, hogy nagyon ügyesen vette a digitális
akadályokat minden érintett. Ugyanakkor a mi munkánknak elengedhetetlen része a személyes kapcsolat, bízunk abban, hogy több
hasonló leállás nem várható. A növendékekkel szoros és jó a kapcsolat, hiszen az egyéni órák révén lehetőség nyílik sokkal jobban
megismerni őket, a zene pedig segít feloldani a gátakat. Itt kinyílnak,
kiteljesednek. Sok kamaracsoportunk is működik, az együttzenélés
igazán különleges erővel bíró tevékenység.
- Sugárzik, ahogyan az intézményről és az itt folyó munkáról
beszél, pedig láttuk, hogy adódnak azért nehézségek, megoldandó
ügyek…
Lassan 12 éve csinálom. Fantasztikus csapattal dolgozom, és a
gyerekek fejlődése, szép eredményei minden nap igazolják, hogy
érdemes. Nekem ez és a zene az életem.

Horogszegi Erika
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EGÉSZSÉG

MEGELŐZŐ BUDAKALÁSZI SZŰRŐVIZSGÁLATOK 2020-BAN
Budakalász Város Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a lakosok egészségére, a betegségek megelőzésére,
ezért az Egészségklub önkénteseivel karöltve folytatja a preventív szűrőprogramokat. A szűrések a két leggyakoribb halált okozó megbetegedéscsoportra, a szív-érrendszeri és daganatos megbetegedésekre is kiterjednek.
Személyes jelentkezést követően kizárólag budakalászi lakcímmel rendelkező személyek és a város közintézményeiben dolgozók vehetnek részt a programban.
A szűrőprogramokra mindenki hozza magával a személyi igazolványát, lakcímkártyáját és a TAJ-kártyáját. Felhívjuk figyelmüket, hogy a szűrőprogramokon azok vehetnek részt, akik még
nem, vagy az előző szűréstől eltelt egy éven túl vették igénybe
a szolgáltatást.
Az őszi vizsgálatokra jelentkezni lehet a Budakalászi Hírmondó
augusztusi lapszámában közzétett hírek szerint a megjelölt személyeknél a megadott telefonszámon.
A szűrésekre az Egészségház vérvételi helyiségében kerül sor,
az alábbi időpontokban:

Nőgyógyászati szűrés időpontjai
2020. szeptember 8.
2020. október 20.
2020. november 3.

kedd
kedd
kedd

9:00-től 12:30 óráig
9:00-től 12:30 óráig
9:00-től 12:30 óráig

A vizsgálatot dr. Lőrincz István szülész-nőgyógyász szakorvos
végzi. A vizsgálat kiterjed a kolposzkópos vizsgálatra, kismedencei UH-vizsgálatra, citológiai mintavételre, leletezésre.
Jelentkezni lehet hétfői és szerdai napokon 18:00 és 20:00 óra
között Rakics Istvánné Anninál a 06 30/944-1165 telefonszámon.

Bőrgyógyászati szűrés időpontja
2020. november 6.

péntek

10:00-től 14:00 óráig

A vizsgálatot dr. Bakos Beáta bőrgyógyász és allergológus
szakorvos végzi.
A szűrővizsgálat elsősorban a rosszindulatú elváltozások/bőrdaganatok időbeni felismerését szolgálja.
Régóta fennálló bőrpanaszokkal az illetékes szakrendelőt keressék fel!
Jelentkezni lehet hétfői és szerdai napokon 18:00 és 20:00 óra között Jankuly Tiborné Zsuzsánál a 06 30/264-0637 telefonszámon.

Urológiai betegségek szűrési időpontja
2020. október 3.

szombat		9:00-től 13:00 óráig

A vizsgálatot dr. Bódy Gábor Dénes urológus szakorvos végzi.
A vizsgálat kiterjed az adatlap (nemzetközi pontrendszer) kitöltésére, UH-vizsgálatra, vizeletvizsgálatra, tapintásos vizsgálatra,
tanácsadásra, szükség esetén gyógyszerfelírásra, további vizsgálatra irányításra. Ide tartoznak a vese megbetegedései, a húgy-

hólyag problémái, az idős korban jelentkező vizelettartási gondok,
az 50 év feletti férfiak prosztata megnagyobbodása és az ezzel járó
betegségek. A vizsgálatra lányok, asszonyok jelentkezését is várjuk.
Jelentkezni lehet hétfői napon 18:00 és 20:00 óra között Hortobágyiné Évánál a 06 26/335-183 telefonszámon.

Szív- és érrendszeri megbetegedések
szűrésének időpontja
2020. szeptember 19.

szombat

9:00-től 13:00 óráig

Ebben az évben nagy hangsúlyt fektetünk a halálozási listát vezető szív- és érrendszeri betegségek szűrésére is.
Várjuk azokat a 40 év feletti budakalászi lakosokat, akik a szűrés alkalmával felmért rizikótényezők alapján tudni szeretnék,
mekkora a kockázata egy szív- vagy agyi infarktus bekövetkezésének, illetve mit tehetnek ellene.
Ezen kockázati besorolást a magyar és a nagy nemzetközi szakmai szervezetek is ajánlják! A vizsgálatok kiterjednek a legfőbb
kockázati tényezők mérésére (vércukor, koleszterin, triglicerid,
vérnyomás, HgbA1C, érszűkületmérés, SCORE meghatározás).
Az értékelést dr. Tündik András szakorvos végzi.
Jelentkezni lehet: hétfői napon 18:00 és 20:00 óra között
dr. Csobod Juditnál a 06 30/564-2348 telefonszámon.

Demenciaszűrés időpontja
2020. november 14.

szombat

9:00-től 13:00 óráig

A demencia leggyakrabban az idegsejtek pusztulása vagy működési zavara miatt bekövetkezett szellemi képességek hanyatlása.
A demencia időben történő felismerése nemcsak lehetőséget
enged a kezelés időbeni elkezdésére, hanem általa számos súlyos
probléma megelőzhetővé válhat. A szűréshez szükséges teszt elvégzésére 60 év feletti budakalászi lakosok jelentkezését várjuk.
A vizsgálatot dr. Göbl Richárd neurológus szakorvos végzi.
Jelentkezni lehet hétfői napon 18:00 és 20:00 óra között
Garami Lászlóné Margónál a 06 70/450-3420 telefonszámon.
Egészségük megóvása érdekében kérjük, éljenek az Önkormányzat, az Egészségklub és a szakorvosok által kínált lehetőségekkel!
Dr. Tündik András,
Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága
Dr. Csobod Judit,
Egészségklub vezetőségi tag
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INTERJÚ

„VANNAK KÖNNYEBB, JÖVEDELMEZŐBB HIVATÁSOK,
MÉGIS ÖRÜLÖK, HOGY ERRE A PÁLYÁRA LÉPTEM…”
Az 1. számú körzet háziorvosával, Dr. Tóth-Domán Judittal beszélgettünk, aki nyár
közepe óta látja el a nyugdíjba vonult dr. Sulyok András betegeit.
- Miért választotta az orvosi
hivatást?
- Már kisiskolás koromban
megérett bennem az elhatározás és tudatosan készültem erre a pályára, annak
ellenére, hogy családomban
nem volt orvos. Egy kisebb megingás volt a középiskolai felvételi
előtt, ugyanis zenei általános iskolába jártam és felmerült a komolyzenei pálya lehetősége is. Szüleim rám hagyták a döntést,
nem volt elvárás, hogy orvos legyek. Döntöttem. Középiskolai
és egyetemi éveimet a napfény városában, Szegeden töltöttem.
Nagyon sokat tanultam tanáraimtól, professzoraimtól, büszke
vagyok, hogy részese lehettem a szegedi orvosképzésnek, életem legszebb emlékei kötődnek ehhez az időszakhoz. Mikor az
ember kijön az egyetemről, akkor minden rózsaszín ködben úszik,
úgy érezzük miénk a világ, mindent meg tudunk oldani. Aztán az
ember mélyebben megismeri a szakmát, és elgondolkozik, mi is
az egészségügy, az orvoslás valójában. Vannak könnyebb, jövedelmezőbb hivatások, mégis örülök, hogy erre a pályára léptem,
mert a tudomány folyamatos fejlődése, folyamatos tanulásra
ösztönöz. Változik a világ, változnak a betegek, soha nem lehet
ölbe tett kézzel ülni, naprakésznek kell lennünk.
- Mivel foglalkozott az elmúlt években?

- Az egyetem elvégzése után először háziorvostan-szakvizsgát
tettem, pár évig helyettesítő orvosként dolgoztam Óbudán, de
akkor még nem mertem belevágni egy saját praxisba. A foglalkozás-egészségügyi szakvizsga megszerzéséhez szükséges
gyakorlati idő letöltése miatt kerültem a Budai Egészségközpontba, ahol nemcsak a kötelezően előírt gyakorlatokat, hanem
8 év munkaidőt is eltöltöttem, közben megszereztem második
szakvizsgámat.
- Mivel tölti szabadidejét?
- Szeretem a természetet, szeretem az állatokat. Számomra a
legjobb kikapcsolódás, amikor kutyáimmal a szabadban futhatok. Ezen kívül, ha tehetem, olvasok. Mindenevő vagyok, lekötnek
a pszichológiai tartalmú könyvek, de szívesen veszek kézbe egy
könnyed romantikus regényt is. Sajnos a zenélést az utóbbi években elhanyagoltam, de mindig ott motoszkál a gondolat, hogy
újra belevágjak hobbi szinten.
- Hogy tetszik Budakalász, milyen tapasztalatokat szerzett az
első hetekben?
- Budakalász gyönyörű, az emberek kedvesek, segítőkészek és
nem utolsósorban türelmesek velem, amire így, a kezdeti időszakban nagy szükségem van és nagyon hálás vagyok érte.
Nem könnyű Sulyok doktor úr nyomdokaiba lépni, aki az itt élők
CSALÁDorvosa volt közel 45 évig – a szó szoros értelmében.
Hollósi-Györgyei Nóra

TÜDŐSZŰRÉS BUDAKALÁSZON
2020. augusztus 28-án pénteken, 31-én hétfőn
és szeptember 1-jén kedden tüdőszűrést tart
a törökbálinti Tüdőgyógyintézet és Mobil Tüdő
szűrő Szolgálat.
A vizsgálatra mindhárom napon 8:00 és 18:00
óra között kerül sor az Egészségházban
(Klisovác u. 6.), a vírushelyzetre tekintettel,
fokozott elővigyázatossággal. A tüdőszűrés a
felnőtt lakosság számára ajánlott. A szűrő
vizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy
alkalommal továbbra is ingyenes. 40 éves kor
alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizs
gálathoz a vizsgálat díja 1700 Ft, mely az OEP
által országosan elrendelt összeg.

22

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

REGIONÁLIS HÍREK

ÚJ ÉLMÉNYEK KARNYÚJTÁSNYIRA
Új rovatunkban a környék turisztikai és kulturális hírei
ből ajánlunk olvasóink figyelmébe. Kisállatkert Szentendrén, biciklis túrák és új tájegység a Szentendrei
Skanzenben, új hajójárat a Dunakanyarban, színház
Szentendrén és Pomázon, valamint az ország első
méhlegelője, mely Óbudán létesült. Keressék fel egyiket
akár az összeset, kellemes időtöltést kívánunk!

SZENTENDRE
Kisállatkert nyílt a Duna
kanyar kapujában. A Skan
zen szomszédságában lé
tesült állatkertben többek
között nandukat, szama
rakat, szurikátákat, lámá
kat, mocsári teknősökett, kosokat, de vörösvércse-fióká
kat is láthatnak. A simogatóban holland törpekecskével
és mentett puha parlagi kecskével találkozhatnak. További
részletek: www.szentendrezoo.hu

Fotó: iiszt.hu

A harmadik kerületi ön
kormányzat az „Ébredj
Mozgalommal” közösen
hozta létre nemrég az
ország első közösségi
méhlegelőjét a Virágosnyereg út rézsűjén. A projekt egy
szerre segítheti a méhek és beporzóik megmentését,
illetve a lakosság szemléletformálását. A résztvevők
összeszedték a szemetet, kitisztították a területet és
különböző, kifejezetten a legelő környezetének és klímá
jának megfelelő vadvirágmag keveréket szórtak ki. Az
eredmény már most látható, mindenki gyönyörködhet a
virágzó rét látványában. A méhlegelő kialakítása a tervek
szerint ősszel a rézsű másik oldalán folytatódik tovább.

Fotó: www.skanzen.hu

ÓBUDA

Június 23-tól teljes nyitvatartással (keddtől vasárnapig,
9.00 és 17.00 óra között) várja a látogatókat a Szentendrei
Skanzen. A megszokott élménypontok mellett már virtu
ális kiállításra is invitál a múzeum és 2022-ig új, erdélyi
tájegység épül, mely Erdély, a Partium és Moldva népi
építészetét, tárgykultúráját, szellemi örökségét, nemze
tiségi és vallási sokszínűségét mutatja be. Újraindultak a
Skanzen bringatúrák is. A tematikus túrák következő idő
pontjai: augusztus 22. (szombat), augusztus 23. (vasárnap),
szeptember 12. (szombat), szeptember 13. (vasárnap). A
kezdés minden esetben 11 óra. További részletek: www.
skanzen.hu

HAJÓJÁRAT A
DUNAKANYARBAN
ÚJRA SZÍNHÁZ A SZOMSZÉDBAN
Az „Ivancsics Ilona és színtársai” társulat a korlátozások
feloldása után augusztus 19-én újra várja a közönséget
a Skót mámor című darabbal. Tavaly óta már nemcsak
Szentendrén, Pomázon is láthatók előadásaik a Pomázi
Művelődési Házban.
A Szentendrei Teátrum is készül a nézők elbűvölésére.
Hat helyszínen több mint tíz előadás szerepel a kínálatban
augusztus 7. és 31. között.
Részletek: www.iiszt.hu, www.szentendreiteatrum.hu

A hop on - hop off jellegű hajójáratot a Mahart PassNave
Kft. a MÁV-val együttműködve indította a VisegrádNagym aros-Zebegény-Dömös-Nagymaros-Visegrád
útvonalon. A járattal a nyár folyamán utazhatunk 500
forintos napijegy megváltásával (kerékpár szállítása
plusz 200 forint). A lehetőségnek rövid időn belül olyan
nagy sikere lett, hogy két további hajójáratot indított a
cég Esztergom és Zebegény között, illetve a SzentendreLeányfalu-Tahitótfalu-Visegrád vonalon. További részletek
és menetrend: www.mahartpassnave.hu
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Köszöntöttük az egészségügyben dolgozókat
Július elsején a Faluház nagytermében köszöntötte az Önkor
mányzat az egészségügyi dolgozókat. Az ünnepségen dr. Göbl
Richárd átadta a „Budakalászi Polgárok Egészségéért” díjat az
idén nyugdíjba vonuló Sulyok Andrásnak és méltatta az Egész
ségház egyik, idén 30 éve az egészségügyben dolgozó mun
katársát, Tóth Emmát.
A Budakalászi Hírmondó előző számában interjút olvashattak
a búcsúzó Sulyok Andrással, aki 45 év budakalászi orvosi szol
gálat után köszönt el a nyár közepén a betegektől. dr. Göbl Richárd
nemcsak mint polgármester, de mint egykori tanítvány is meg
köszönte a doktor úr alázatos munkáját és átadta neki a „Buda
kalászi Polgárok Egészségéért” városi díjat. Ahogy polgármester
úr fogalmazott: „Köszöntelek tehát, és köszönöm fáradozásodat
egykori tanítványodként. Bár az elmúlt 40 év távolra sodort min

dr. Göbl Richárd polgármester, és dr. Sulyok András háziorvos

Hamarosan pedagógusainkat is köszöntjük
Bár a veszélyhelyzet és a karantén miatt az idei pedagógus
köszöntés máskor lesz megtartva, de semmiképp sem marad el.
Az Önkormányzat a Pedagógusnap alkalmából küldött köszöntő
levélben jelezte, hogy még a következő tanév előtt megtartják az
elhalasztott ünnepséget.
Augusztus 31-én, a Faluház udvarán vendéglátással és műsor
ral köszönti az Önkormányzat mindazok fáradhatatlan és áldo
zatos munkáját, akik gyermekeink gondozásából, neveléséből és
tanításából oroszlánrészt vállalnak a szülők mellett. „Kultúrát nem
lehet örökölni. Az elődök kultúrája egy-kettőre elpárolog, ha minden
nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. Minden teendőnk egyetlen szóban foglalható össze: nevelés.” – idézte Kodály
Zoltánt dr. Göbl Richárd polgármester a Pedagógusnap alkal
mából küldött levelében. A hónap végén végre személyesen is
alkalom nyílik a köszöntésre, a hála kifejezésére. Az eseményről
a Budakalászi Hírmondó szeptemberi lapszámában és a
www.budakalasz.hu oldalon olvashatnak majd beszámolót.
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VÁROSI DÍJAK, BUDAKALÁSZI ELISMERÉSEK
ket egymástól, az utóbbi évtizedekben csak egy-egy beutalón
találkoztam a neveddel, de a Gondviselés megadta a lehetőséget,
hogy törlesszem tartozásomat.” Sulyok András a következőket
mondta a díj átadása után: „Részben meglepetés, részben na
gyon boldog vagyok, úgy érzem, hogy egy nagyon szép befejezé
se ez a pályafutásomnak. A betegeknek azt üzenem, hogy sok
szeretettel gondolok rájuk, jó egészséget kívánok és úgy érzem,
hogy jó kezekben hagyom itt a praxisomat.”
Az est másik kiemelt szereplője Tóth Emma volt – ő nem vehe
tett
részt az eseményen – aki 30 éve dolgozik az egészség
ügyben. Gratulálunk a díjazottaknak és köszönjük az emberek
egészségéért folytatott erőfeszítéseiket!

Az ünnepségen a budakalászi Jazz Formers zenekar
gondoskodott a jó hangulatról
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ÓKOR TESTKÖZELBEN

EGY LEGIONARIUS BUDAKALÁSZON
Szentendrén született, az ottani romok látványa már gyerekként magával ragadta, nem véletlen, hogy évek óta az Aquincumi Múzeumban már nemcsak mint látogató, hanem előadó
fogadja és szórakoztatja a közönséget. Több mint 20 éve él Budakalászon, sok esetben
római kori légiósként találkoznak vele először, de van, hogy budakalászi ismerősként köszöntik egy-egy rendezvényen. Németh Attilával, Atilivssal beszélgettünk.
- A beszélgetés elején kijavított, hogy Ön nem gladiátor, hanem
legionarius. Mi a különbség a kettő között?

úgy éreztem, érzem azóta is, mintha már jártam volna a romoknál, akkor, amikor azok még funkcióval bíró épületek voltak.

- A gladiátorok az ókori római amfiteátrumokban harcoltak egymás ellen változatos fegyverzettel. A hagyomány szerint eredetileg a hódító hadjáratok során foglyul ejtett rabszolgák voltak,
de volt egy olyan részük is, akik – ma úgy mondanánk „sztárok”
lettek, őket nagyon szerette a közönség, így a harc nem a vérükre
ment, az volt a cél, hogy minél többet láthassa a közönség őket
küzdelem közben. A legionáriusok velük szemben írni, olvasni
tudó, jó testfelépítésű római polgárok voltak, kezdetben szabad
hadköteles férfiak, akiket alkalmi jelleggel hívtak be harcolni, majd
Augustus császár állandó zsoldos hadsereget épített belőlük.

- S hogy lett az álomból valóság?

- Honnan a vonzalom az ókori történetek, szereplők iránt?
- Szentendrén nőttem fel, napi szinten sétáltam el a római sánc,
római temető és a kőtár mellett, gyerekkorom óta éreztem egy
vonzást ezek iránt. Sokat utaztam a Hévvel és mindig, mikor
Aquincumhoz értem, csodálattal néztem a történelmi romokat,

Aquincumi Múzeum – „Az ókor
közelebb van, mint gondolnád”
Az elmúlt bő tíz évben rengeteg változás, fejlődés ment
végbe a múzeumban – kezdi Kővágó Dániel, a múzeum
kulturális ügyintézője. Ez jól látható mind infrastruk
turálisan, mind a közönségszolgálat működésében.
Megújult környezettel és sok új rendezvénnyel várjuk
a látogatókat. Évente kb. 50 ezer látogató fordul meg a
múzeumban és 45-50 programot szervezünk. A legjelen
tősebbek a Floralia, Saturnalia, de említhetnénk a tavaly
először megrendezésre kerülő Kelta Halloweent, ami nem
várt sikert aratott. Hosszú sorokban álltak az emberek és
imádták a megszokott tökfaragást, de a kevésbé közis
mert almából történő jóslást is.
A következő nagyrendezvény a Római fesztivál szeptem
ber 12-13-án, majd október 4-én a Barbár nap – folytatja
Abonyi Zsanett a múzeum művelődésszervezője. Május
vége óta nyitva vagyunk, az augusztus elsejei Óbuda
KultÉj rendezvény után ezek lesznek a következő nagy
rendezvényeink. Látható, hogy az embereknek nagy az
igénye arra, hogy kimozduljanak és élményekkel töltsék
el a szabadidejüket. Kézműves foglalkozások, tematikus
tárlatvezetések, produkciók és persze Atilivs várja az
érdeklődőket a környező településekből is.

- 2017-ben kilátogattunk az Aquincumi Múzeumba, tudtuk, hogy
a római hagyományőrzők is ott lesznek. Szerettem volna élőben
látni és felpróbálni egy római páncélzatot. A fotózást és a hagyományőrzőkkel való beszélgetést nagyon élveztem. Invitáltak is egy
hagyományőrző csoportba, hogy lépjek fel velük, melyet örömmel
el is fogadtam és sok szép élményt szereztem először az Aqincumi
Múzeumban, aztán a Gorziumban (Tác), egy hévizi római kori autentikus múzeumban, de voltunk Ausztriában, a Marcus Aurelius
meneten is. Miután a csapattal elváltak útjaink, elkezdődött a „szólókarrierem”. Beöltözöm, fotózkodhatnak velem a látogatók. Szoktam kis vendéglátással, szőlővel, magokkal készülni, díszítésnek a
saját kertünkből viszek borostyánt. Minden apróság számít, hogy
a látogatók komfortosan érezzék magukat egy korhű miliőben. A
legújabb projektem a pénzverés, ez is nagyon közkedvelt, szeretik,
hogy az érme révén egy marandó emléket vihetnek haza magukkal.
Nemcsak adok azonban az ilyen alkalmak során, hanem lehetőségem van kapni is, gratulációk, pozitív visszajelzések és köszönetnyilvánítások révén. Sokat köszönhetek a támogatóimnak is, akik
hozzásegítenek ennek a munkának az eredményességéhez. Hálás
vagyok Elekfy Witoldnak, Deák Bencének, Zobolyák Györgynek, Kovács Simonnak, Szabolcs Péternek, Gocsman Jánosnak, Grezsu
Istvánnak, Gyurinka József érmekészítő mesternek, valamint Dr.
Láng Orsolyának, aki a Budapesti Történeti Múzeum főigazgatóhelyettese, az Aquincumi Múzeum igazgatója, régész, főmuzeológus, továbbá köszönet illeti a közönségszolgálat munkatársait is.
- Mivel foglalkozik, amikor nincs beöltözve?
- Jelenleg kereskedelmi ügyintéző vagyok egy nagykereskedelmi
cégnél. Sok segítséget kapok a cég tulajdonosától és a kollégáimtól
is, többek között azzal, hogy biztosítják a lehetőséget, hogy a különböző programokban részt vehessek. Egyszer egy céges családi
napon ők is beöltöztek, így testközelből ízelítőt kaptak a hobbimból.
- Mikor költözött Budakalászra?
- 19 éves koromban, több mint 20 éve költöztem Budakalászra,
feleségemmel itt alapítottunk családot. Nagyon megszerettem a
várost a családias és nyugodt hangulata miatt.
- Hol találkozhatnak Önnel legközelebb Atilivsként?
- A szeptemberi Római kori fesztiválon az Aquincum Múzeumban, illetve akár a szentendrei Héven, mert a Leányfaluban található ókori romokhoz szervezek egy sétát nyár végén, melyen
beöltözve veszünk majd részt több társammal együtt.
Hollósi-Györgyei Nóra
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MEGENGEDŐBB KUTYÁS SZABÁLYOZÁS
AZ OMSZK PARKBAN
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ÚJ LEHETŐSÉGEK A TÓ MELLETT

2020. július 15-től a Kahl am Main sétány kivételével pórázzal sétáltathatók a kutyák az Omszk parkban. Budakalász vezetése tavaly ősz óta törekszik, hogy az eddigi tiltáson alapuló szabályozás helyett a bizalmon és a
helytelen viselkedés szankcionálásán keresztül valósulhasson meg kutyások és nem kutyások békés egymás
mellett élése a mi városunkban is.

A KÖZÖSSÉG
PARKJA
www.budakalasz.hu
www.budakalasz.hu/a-kozosseg-parkja

BUDAKALÁSZ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Az OMSZK PARK Budakalász
emblematikus színhelye,
kedvelt és népszerű közösségi terünk.
Szeretnénk, hogy az itt töltött idő
a legkisebbektől a legidősebbekig
mindannyiunk számára valódi
feltöltődést és rekreációt biztosítson!

Önre is számítunk, ossza meg
velünk tapasztalatait, ötleteit,
észrevételeit!
zoldugyek@budakalasz.hu
#rajtunkmulik

A cél megvalósulásához elengedhetetlen a kutyás társadalom összefogása, amihez az Önkormányzat minden lehetséges
támogatást megad. A közösséggel való egyeztetési folyamat
során több lehetőség, szabályozási forma is felmerült, végül a
februári lakossági fórumon elhangzott észrevételek és az azóta a
kutya@budakalasz.hu e-mail címre érkező javaslatok kértékelésével az a szabályozás született, hogy kutyák sétáltathatóak, vízbe
engedhetőek pórázzal az Omszk park egy részén. A fórumon és
az írásban beérkezett javaslatok, valamint a témával kapcsolatos
anyagok megtalálhatóak a budakalasz.hu/kutya aloldalon. Budakalász egyéb területein a parkok szabályozását a városvezetés nem
tartotta indokoltnak megváltoztatni, a lakosság felől sem érkezett
ilyen jellegű igény. Az egyértelműen megfogalmazott elvárás az
volt, hogy az Omszk parkban családi látogatásokat tehessenek a
városlakók gyerekekkel, nagyszülőkkel, akár kutyákkal együtt.

Az első hetek tapasztalatai
A városrendészek és a parkba rendszeresen kilátogatók vis�szajelzései alapján a póráz használatára és a kutyával megengedett területhatárok betartására kellett legtöbbször figyelmeztetni
a gazdikat. Az információs táblák mellett egyébként hangosbemondón is rendszeresen figyelmeztetik a rendészek a látogatókat a szabályokra. Számítunk azonban a lakosokra, a kutyás
és nem kutyás társadalom tagjaira egyaránt abban, hogy az új
szabályokra felhívják lakótársaik figyelmét. Kérjük a
gazdikat, hogy a kulturált
felszólítást fogadják pozitívan és legyenek partnerek a
szabályok betartásában. Napokon belül vége a „türelmi
időnek” és a rendészek akár
(5000-150 000 forint közötti)
pénzbüntetés kiszabásával
is érvényt szereznek a szabályok betartásának.

AZ ÚJ SZABÁLYOZÁS
LEGFONTOSABB ELEMEI
• Az Omszk park nyugati, északi és keleti oldalán, a
térkővel burkolt sétányon, illetve azon kívül, a parttól
távolabb eső részeken pórázon vezetve lehetséges a
kutyasétáltatás.
• A Kahl am Main sétányon továbbra sem lehet kutyát
sétáltatni, viszont a Sport utcai kutyafuttató felől az
Auchan felé megnyílik egy átjáró (ami a töltésről már
most is ki van taposva). Ezt az útvonalat az Önkor
mányzat a szükséges hatósági engedélyek beszerzése
után biztonságosan kiépítve átjáróvá teszi.
• A József Attila utca és 11-es út találkozásánál le lehet
vinni a kutyát fürdetni az Omszk-tóba, más helyen azon
ban nem lehet keresztezni a futópályát.
• A kutyával látogatható területeken további szemetese
ket helyezünk ki.
Nagyon fontos, hogy
az új szabályozás
akkor maradhat ér
vényben hosszútá
von, ha a kutyás tár
sadalom él, és nem
visszaél a szer
zett
jogával. Ahogy arra
a parkban kihelye
zett táblák is fel
hívják a figyelmet, a
kutyát csak pórázon
lehet sétáltani, a
kutyaürüléket min
den esetben fel kell
szedni és ha valaki
kézfeltartással, vagy
szóban jelzi, hogy
tart a kutyától, elvárt,
hogy a gazda rövid pórázra fogja a kutyáját, függetlenül
a kutya testalkatától, habitusától. Ha tiszteletben tartjuk
egymást és a kulturált közterület-használat szabályait
(hiszen a kutyaürülék vagy egyéb hulladék felszedése és a
póráz használata minden közterületen elvárt), akkor sokáig
élvezheti a közösség a park funkcióit békésen, együtt.
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ARCULATFRISSÍTÉS

MEGÚJULT
BUDAKALÁSZ WEBOLDALA
A Budakalászi Hírmondó formai, tartalmi frissítése után az új
arculat a városi honlapon, valamint a Polgármesteri Hivatal és az
Önkormányzat hivatalos iratain is megjelent. A város internetes
felületén három fő újdonsággal találkozhatnak a felhasználók:
létrehoztuk a digitális Városi naptárat, amely nagyban megkön�nyíti majd az időpontok közötti tájékozódást – legyen szó az Önkormányzat ügyfélfogadási óráiról, az orvosok rendelési idejéről,
városi eseményről, vagy a hulladékszállítás rendjéről. Emellett a
leginkább keresett menüpontokat kiemeltük, melyek az Ügyfélszolgálat, az Ügyfélfogadási idők, a Hasznos telefonszámok, a Hírek és
a Budakalászi Hírmondó, valamint a Városi naptár. Létrehoztuk az
Online szerződéstárat is, a 2020-ban megkötött szerződések sorra
jelennek meg a város weboldalán. A város médiafelületeit érintő
változásokról szintén beszámolunk.

Felhasználóbarát városi weboldal
Budakalász internetes oldalának fejlécén az új arculati elemek
láthatóak. Az új, letisztult grafikai jel Budakalász hagyományos
címeréhez nyúl vissza és a 2015. óta használt „Budakalász lendületben” logót váltja. A városi honlapon a magyar mellett ezentúl
német és szerb nyelveken is köszöntjük a látogatókat. A menürendszert újraszerveztük, a tartalmi és technikai frissítések mellett a főoldal fenti, új menüsávjában helyeztük el a legkeresettebb,
illetve külön, alsó menüsorban a kevésbé látogatott oldalakat.
Az Ügyfélfogadási idők és az orvosok rendelési ideje a megfelelő
menüpontokból továbbra is elérhetőek (az Ügyintézés, illetve az
Intézmények menüpontok alatt). A Rendezvények és a Hulladékszállítási információk esetében sincs ez másképp: a Városunk/
Rendezvények és az Ügyintézés/Környezetvédelem opciók továbbra is választhatóak. Kialakítottuk a digitális Városi naptárat, a
különféle időpontok, események napi nézetben érhetőek itt el. Ha
intéznivalónk van, vagy egészségügyi rendelésre szeretnénk részt
venni, esetleg kíváncsiak vagyunk a közelgő szelektív- vagy zöldhulladék-szállítási napokra, elég a Városi naptárat megnyitni és az
aktuális, közelgő dátumok eseményeit egy-egy kattintással máris
elérhetjük. Az egyes napok nézeteinél a felsorolt információkkal
kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, például telefonszámokat,
időbeosztásokat is feltüntettünk.

Online szerződéstár, átlátható Önkormányzat
A weboldal formai megújítása mellett a tartalmi frissítéseken is
dolgozunk. Az Online szerződéstárban mostantól már valamennyi
jelentős értékű szerződésünket közzétesszük. A közérdekű adatok megismerését szolgáló 2011. évi CXII. törvény („Infotörvény”)
értelmében csak az 5 millió forint értékhatárt meghaladó szerződésekről kellene tájékoztatni, de mi már valamennyi 1 millió forint
feletti összegről szóló dokumentumot megjelentetjük. Az Online
szerződéstár az Önkormányzat menüpont / Közérdekű adatok –
Gazdálkodási adatok alatt érhető el. Emellett az Üvegzseb program
követelményei szerinti tájékoztatás is megmarad.
Minden kedves olvasónknak kellemes böngészést kívánunk!

BUDAKALÁSZI

HÍRMONDÓ
Budakalász polgárainak lapja • Stadtblatt für Kalasch • Лист грађана у Калазу
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Felelős kiadó: dr. Deák Ferenc
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Horogszegi Erika, Vertse Zita
Fotók: : Hollósi-Györgyei Nóra, Horogszegi Erika,
Vertse Zita, Szabó Zoltán
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MŰVÉSZET KÉZZEL, AGYAGGAL
– BESZÉDES MARGIT KERAMIKUSSAL
BESZÉLGETTÜNK
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KÖZTÜNK ÉLNEK: KALÁSZIAK MESÉLNEK

Beszédes Margit budakalászi keramikusművész a „Margókerámia” megálmodója. Kezei közül leggyakrabban egyedi angyalkák kerülnek ki. Az
angyalok letisztult formavilága évek alatt alakult ki, az egyedi alakzathoz
különleges díszítés párosul. A kedves minták karcolással készülnek, amelyek
mára szinte Margó védjegyének számítanak.
- Kezdetnek beszélgessünk a munkáidról. Mióta foglalkozol
agyagművességgel?
- 2009-ben fordultam a keramikusság felé, akkor még hobbiszinten. Nemes Tímea Izabellától, szintén budakalászi keramikus
művésztől tanultam a mesterséget. A kedvtelésből évek alatt,
szép lassan hivatás lett. A keramikusság kedvéért korábbi fix
munkahelyemet hagytam ott: így jutottam el banki területről a
kézművességig.
Hosszú évek alatt mára forrott ki, hogy mely színekkel, milyen
anyagokkal és eszközökkel dolgozom. Türelmes keresgélés,
sok tapasztalás után egy fehér alapszínű agyagot választottam,
ezáltal a mázak színe élénk maradhat. A színpaletta, amivel dolgozom, 8 színből áll. Magyar mázakat használok, saját kemencémben égetem ki a munkáimat. Semmihez sem fogható az a
pillanat, amikor a kemence ajtaja nyílik, majd az alkotó találkozik
az ekkor már megváltozhatatlan végeredménnyel.
- Hol találkozhatunk az alkotásaiddal?
- Ahol velem is, mindig lapul néhány kerámiám a csomagtartómban (nevet). A viccet félretéve, olyan üzletekbe viszem a legtöbb
termékemet, ahol a turisták válogatnak, vagy frekventáltabb
helyeken szervezett kézműves vásárokba – például a Szent István Bazilika előtti adventi vásáron minden évben részt veszek.
Sajnos a járványhelyzet ennek a „műfajnak” sem kedvezett.
Büszke vagyok rá, hogy néhány nagyobb kegytárgyüzlet kínálatá
ban is megtalálhatóak a munkáim, ilyen a Mátyás-templom, vagy
az Esztergomi Bazilika.

- Az angyal motí
vum a munkáid
legjellemzőbb formáját adja. Mit jelent számodra az
angyal alakja, hogyan csöppent az
életedbe?
Azt szokták mondani, hogy minden
házba kell egy angyal – s valóban,
legyen így! Az angyalformával először egy karácsonyi
vásárra készülve
dolgoztam. Azóta is az egyik legkedvesebb motívum számomra.
Addig formáztam, alakítottam a saját kis angyalformám, míg
sok-sok kísérletezés után, a hajlításos technika segítségével kialakult a mai jellemző forma. Mindig is vonzódtam az angyalokhoz, egy időben gyűjtöttem is őket.
- Szabadon, netalántán megrendelésre is készítesz kerámiákat?
- Elsősorban szabadon alkotok. Budakalászon hárman vagyunk
keramikusok: a már említett Nemes Tímea Izabella iparművész,
jómagam, illetve Kohányi Ágnecz Mónika, aki leginkább használati tárgyakat készít megrendelésre.
- Mit szeretsz a városunkban?
- Budakalász az ideális lakóhely számomra, mivel a természet a mindennapjaim része lehet, ezzel együtt a
belvárosi üzletek is könnyen elérhetőek számomra. A Pilisbe gyakran
és szívesen kirándulok, sokat túrázunk a kutyánkkal együtt. A természet fontos inspiráció is számomra:
a kertünkben, vagy az erdőben ha
kézbe veszek egy követ, vagy fadarabot, mind-mind új textúrát jelent.
Igazi kincs, hogy csak kilépek a
kertbe, és egy nővényi ággal máris
egyedi motívumot varázsolhatok az
agyagra. Megunhatatlan!
Vertse Zita
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VOLT EGYSZER EGY KENUTÚRA
– MILLENIUMI EVEZÉS KAHL AM MAINBÓL BUDAKALÁSZRA 2000-BEN
Hamarosan nemzeti ünnepünkön államalapító királyunkra, Szent Istvánra emlékezünk. Így tettünk húsz éve is,
ám a milleniumi évben komoly vállalkozást vittünk véghez. Esetünkben egy, a Majnán, Majna-Duna csatornán és
a Dunán végigvonuló kenuexpediciót.
A történet Szent István életével kezdődik, amikor feleségül
vette Gizella bajor főhercegnőt. Ezzel is tudtára akarta adni Európának, hogy oda kívánunk tartozni. A történet azzal folytatódik,
hogy Budakalász 1997-ben testvérkapcsolatot létesített Kahl am
Main bajor településsel.
Így adódott az elképzelés, hogy ezt a kenuexpedíciót megvalósítjuk. Az elképzelést tett követte, sokan voltak, akik mellém
álltak, biztattak, hogy szervezzem meg. Elsőként itthon vettük
számba a feladat nagyságát és felmértük a lehetőségeinket.
Számba vettük a kahli testvérkapcsolat esetleges anyagi segítségét is. Az 1999-es frankfurti könyvvásár alkalmából tett látogatásunkkor osztottuk meg a német partnerrel a tervünket.
A sikeres megvalósítás céljából még 1999 októberében negyed magammal elutaztunk Kahlba, hogy onnan a folyók mentén
végignézzük a lehetséges szálláshelyeket, zsilipeket és elosszuk
a teljes távot, mely 1370 folyókilométer. Ebben a hajóútban a
Majnán 31 zsilip, a csatornán 16 zsilip van 170 folyókilométer
hosszon, a Dunán pedig 18 zsilip van.
Legfontosabb támogatónk egy budakalászi hipermarket volt,
igazgató úr vállalta az expedíció teljes élelmezését. A felszerelési tárgyakat egy hajósbolt adta, egy autókölcsönző pedig
a németországi fuvart vállalta. Akik a védjegyünkkel ellátott
pólókat megvásárolták, azok is névtelenül, de hozzájárultak az
expedíció sikeréhez.
2000. július 22-én Kahl am Mainban reggel 9-kor tartottunk
egy rövid ünnepséget, majd elindult az első etapos kenucsapat.
Ahogy eltűntek a szemem elől, furcsa magány tört rám, hisz’ az
eddigi állandó feszültség, ami a szervezés felelősségével járt,

most egy pillanat alatt elszállt és átváltott aggódó érdeklődéssé.
Természetesen voltak akadályok, volt, aki késve indult, volt, aki
késő este nem találta a táborhelyet. Egymást biztattuk, az ös�szetartás elengedhetetlen volt, hogy a terv sikerülhessen. Én
magam a harmadik etapban vettem részt. Amikor nem eveztem,
autóval derítettem fel előre a folyó menti területeket, alkalmas
pihenőhelyeket keresve.
A sok nehézség és izgalom ellenére a csapat 2000. augusztus
19-én célba ért Budakalászra a Luppa-szigetre, ahol nagyon
sokan várták a túrán résztvevőket. Sok tanulsággal szolgált az
út, minden résztvevőnek keményen meg kellett dolgoznia a sikeres befejezésig.
Sajnos az idei jubileumi megemlékezést a pandémia felülírta,
az idei kahli útról, a személyes találkozóról le kellett mondanunk.
Szeretnénk itt megemlékezni azon csapattagjainkról, akik már
nem lehetnek köztünk: Wild Orsolya, Harcsa Lajos Budakalász
korábbi polgármestere, Takács István, Nebranek József, Göncz
István valamint Lazanyi István. Isten nyugosztalja őket.
A hajózás, evezés régi, nagy szerelem számomra, csodás em
lék és hatalmas siker, hogy részt vehettünk Budakalász sporttörténelmében. Bízom benne, hogy a testvérvárosi kapcsolataink
megmaradnak, tovább erősödnek, a magunk részéről ekképp
járultunk hozzá, hogy Kahl am Main és Budakalász kötődései
még erősebbek legyenek. A 20 évvel ezelőtt elkészült filmet a
kenutúráról YouTube csatornámon tekinthetik meg.
Wágner László,
a túra szervezője
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VAKÁCIÓ ÉS TANULÁS:
ILYEN VOLT A NÉMET NYELVI TÁBOR
A nyári táborok az új élményeken, az együtt töltött időn és
a közös szórakozáson túl a gyermekek fejlődését is segítik. Az
oktatótáborokban a diákok az iskolai közegtől teljesen eltérő
módon tapasztalhatják meg az adott tantárgyat. Ezt ismerte fel
a Német Nemzetiségi Önkormányzat is, idén a segítségükkel
vehettek részt a diákok német nyelvi táborban.
Lávinger Ildikó, a Német Nemzetiségi Önkormányzat veze
tője számolt be a tábor ötletéről és megvalósításról.
A napközis tábort a Német Nemzetiségi Önkormányzat
a Kalász Sulival közösen szervezte. Szilágyiné Dér Barba
rával, Németh Nikolettel és nem utolsó sorban Végh Attila
intézményvezetővel arra a gondolatra jutottunk, hogy nagy
segítség lenne a szülők és a diákok számára is egy új tábor,
amelyben a gyerekek kedvezményesen vehetnek részt. A
járványhelyzet idején több család anyagi helyzete megromlott,

NACHRICHTEN

elvesztették a munkahelyüket vagy csökkent a fizetésük, a
gyermekek mellett a munkájukban nehezen tudtak helytállni.
A Német Önkormányzat anyagilag is támogatja a Kalász Suli
német nyelvi oktatását, és elhatároztuk, hogy ebben az évben
egy német nyelvi táborra is elkülönítünk egy komolyabb
összeget. Miután meghirdettük a tábort, pár nap alatt min
den hely be is telt. A táborban minden nap volt német nyelv
oktatás, a gyerekek ellátogattak a Svábházba, ahol a régi
sváb hagyományokkal ismerkedhettek, majd pár vidám
tánclépést is elsajátíthattak. A szentendrei Skanzeba is
ellátogattak, kirándultak, fagyizni jártak. Talán meglepő, de
Niki néni elmondása szerint a gyerekek nemcsak egymás
társaságára vágytak már, hanem a játékos tanulásnak is örültek.
Terveink szerint jövőre szeretnénk megismételni a tábort, hogy
azok a gyerekek is eljöhessenek, akik az idén lemaradtak.

ALPENROSE TÁNCEGYÜTTES:
VIDEOKLIP-FORGATÁS, HAZAI ÉS KÜLFÖLDI SIKEREK
A tavaly alakult budakalászi tánccsoport üde színfoltja nem
csak a német nemzetiségi kultúrának, de a helyi közösségi
életnek is. Reich Tamás, az Alpenrose Tanzgruppe megálmodó
ja és vezetője mesélt a hirtelen jött sikereikről, az új kihívásokról
és a közelgő fellépéseikről.
Talán többen emlékeznek, hogy a pandémia ideje alatt –
a járványügyi előírásokat betartva – májusfát állítottunk a
Sváb Tájház udvarán, ahol rövid táncbemutatót is tartottunk.
A különleges eseményről beszámolt a Neue Zeitung, a ma
gyarországi németek lapja, amely német nyelvterületeken is
elérhető. A cikket a Bajor Táncszövetség elnöke is olvasta, aki
az egyik videónk segítségével már korábban megismert és

A táncosok a Schieszl Borház udvarán
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keresett is bennünket. Dicsérő szavai igen nagy büszkeséget
jelentettek számunkra: saját bevallása szerint sem itthon,
sem Németországban nem találkozott még olyan német
nemzetiségi előadással, amely hagyományos tánclépéseket
használ fel, de egyedi, friss koreográfiát alkalmaz modernebb
zenével. Hatalmas megtiszteltetés számunkra, hogy meghívott
bennünket a Tiroli és Bajor Táncszövetség 70. jubileumi
gálájára, Bad Tölzbe, ahol a tiroli és bajor tánccsoportok mellett
képviselhetjük Magyarországot és Budakalászt.
Sikerült felvennünk a kapcsolatot a német és az osztrák tele
vízióval, akik egy profi videoklipet kértek tőlünk. Örömmel tettünk
eleget a kihívásnak: a profi videós anyagot több kamerával vettük
fel, ami megtekinthető a Kalászi Svábok közösségi oldalán
(@kalaszisvabok), valamint YouTube csatornánkon is. Ezúton
is köszönjük a támogatást a Schieszl-családnak, hogy a nagy
múltú vendéglőben, szép helyszínen készülhetett el az anyag.
Hálásak vagyunk a profi munkáért Vilman Melindának, Harmati
Balázsnak, Neszveda Péternek, valamint Neszveda Györgynek
is, akik a videoklipet készítették számunkra.
Fellépéseinkre szeretettel várunk mindenkit: a Faluházban
tartott Sörfesztiválra szeptember 4-én, egy napra rá a Város
napra; majd a szeptember 13-i Sváb Búcsúba, a Szent Kereszt
felmagasztalása templom kertjébe. Szeptember 20-án a
Schieszl Borház felső udvarán lépünk fel a Szüreti felvonulás
alkalmából, majd az október 17-i őszi mulatságon találkozhatnak
velünk Békásmegyeren.
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ADNI JÓ – LURKÓ TÁBORT
SZERVEZTÜNK
Ez a történet a karantén idején kezdődött. A Segítő Diszpécserszolgálathoz kötődő munka, telefonbeszélgetések, kibontakozó emberi sorsok szülték meg a gondolatot, hogy amennyiben mérséklődik a járványveszély és
lehetőség adódik, a művelődési ház szervezzen nyári jótékonysági tábort a hátrányos helyzetű gyermekek részére.
Kitaláltuk a kétszer egy hetes Lurkó tábor tematikáját, beosztottuk a tábori teendőket, felkértük partnereinket a közre
működésre és anyagi támogatóra leltünk a Budakalászért
Közalapítvány személyében. A Szent Ferenc Karitász Csoport
segítségével meghívtuk a gyermekeket táborozni.

tek. Számunkra is meglepő módon nagyon rövid időn belül békés
kis közösséget alkottak.
A tábor során folyamatosan kaptunk váratlan támogatásokat.
A Luppa-szigetre menet, amint kiderült kik is komp a kis utasai,
Tugyi László tulajdonos és Heves József hajóvezető jóvoltából
a visszautakat már térítésmentesen tehettük meg, a szigeten önfeledten játszó gyerekeket látva Diós Zoltán, a Sanyi bácsi büfé
üzemeltetője meghívta a gyerekeket sétahajókázásra, Nyers
Csaba a Hollóvölgyben íjászattal és ebéddel kedveskedett,
Horváth Emese lovaglási lehetőséggel lepte meg a gyerekeket.
A részünkről sugárzott odafigyelést, nyitottságot és szeretetet
többszörösen kaptuk vissza. Sokat tapasztaltunk és tanultunk a
két hétből, a mi munkatársi közösségünknek is remek csapatépítésként szolgált a Lurkó tábor megszervezése és lebonyolítása.

Bár többgyermekes szülők vagyunk – izgalommal és kíváncsisággal vártuk a tábor kezdését. Kik is lesznek a tábor kis lakói?
Tetszenek majd a programok? A 6 évestől 15 évesig jelen lévő
vegyes korosztály hogyan viszonyul egymáshoz? Ezek és ehhez
hasonló kérdések kavarogtak bennünk.

S vajon hogyan érezték magukat a Lurkó tábor résztvevői?
A gesztusok, a mosolyok és szavak árulkodóak voltak, de táborzáráskor a gyermekek megfogalmazott kívánsága egyértelmű
visszajelzésként szolgált. Jövőre is szeretnének jönni, annyi a kérésük, hogy ugyanez a csapat legyen együtt és legyen ottalvós a
tábor. Úgy gondolom ennél nagyobb elismerést nem kaphattunk.
Nem tudhatjuk, hogy miben lesz részük még ezen a nyáron a
tábor résztvevőinek, de a jelek szerint sikerült egy-egy hétre biztosítani a számukra azt, ami most a legfontosabb, hogy megéljék
a gyermek létüket.
A tábor nyitánya után néhány órával már éreztük, hogy különleges két hét elé nézünk. Két olyan hetet éltünk meg, amely
során végig azt tapasztaltuk, hogy áldás van a táboron. Nyitott,
érdeklődő, egymásra is figyelő, szeretetéhes gyermekek érkez-

Adni jó, olvasható a címben, ajánlom szeretettel mindenkinek.
Benkó Attila, intézményvezető
Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár
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szeptember 20.
vasárnap

14:30

INDULÁS A KÓS KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
UDVARÁRÓL A SZERB TEMPLOMHOZ
ROZMARING TÁNCEGYÜTTES ELŐADÁSA és KÍNÁLÓ PONT

15:15-15:45

MEGNYÍLIK A BUDAKALÁSZI POLGÁRMESTERI
HIVATAL UDVARA a mulatság résztvevői előtt,
itt történik az ünnepélyes kulcsátadás.

Id
elő én
szö
r!

A jó hangulatról a LENVIRÁG TÁNCEGYÜTTES gondoskodik.
A hivatal dolgozói finomságokkal és fotózkodási lehetőséggel
várják a résztvevőket.

16:00-17:00

SCHIESZL BORHÁZ | A KAMP KAPELLE fúvós zenekar
előadása és az ALPENROSE TÁNCEGYÜTTES bemutatója
SZÜRETI KÓSTOLÓ

17:00-22:00

INDULÁS A SZÜRETI MULATSÁG HELYSZÍNÉRE,
a művelődési ház udvarára
HÁZIGAZDA:
HUSVÉTH CSABA és a
LENVIRÁG TÁNCEGYÜTTES
BUDAKALÁSZ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

