Berdó | Duna-part | Klenity | Luppa-sziget | Ófalu | Prekobrdo | Szentistvántelep | Taván
BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

XV. évfolyam | 9. szám | 2021. november

BUDAKALÁSZI

1

XV. évfolyam | 9. szám
2021. november

HÍRMOND Ó
Budakalász polgárainak lapja • Stadtblatt für Kalasch • Лист грађана у Калазу

Dr. Lang György és a
Faluház alkotóközössége
az idei városi díjazottak
A TARTALOMBÓL

Advent, várakozás

Közlekedési nagyberuházások

Testületi ülés és közmeghallgatás

Fűtsünk felelősségteljesen

Közösségépítők

Régimódi Szatócsbolt
Újrapapír

2

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

ADVENT
KEZDŐDIK A VÁRAKOZÁS IDŐSZAKA
(24. OLDAL)

MÚLTIDÉZŐ
AHOVÁ JÓ BETÉRNI – RÉGIMÓDI SZATÓCSBOLT
(26-27. OLDAL)

XV. évfolyam | 9. szám | 2021. november

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

3

TISZTELT BUDAKALÁSZIAK!

FERI BÁCSI MÁR NEM NÉVTELEN JÓTEVŐ
Senkinek nincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja
embertársaiért, a hazájáért. Az 1956-os szabadságharcban
fegyverrel harcolók ezt tették, életüket adták a Magyarországért.
A szabadságharc ünnepén azokat szokás kitüntetni, akik méltó
utódai ennek az eszmeiségnek.

csak éppen pénztárgép nincs benne, merthogy nála a fizetség
csak egy köszönöm szépen, de azt sem várja el. Néhány kalászi
vállalkozóval szövetkezve összegyűjti az adományokat, minden
nap járja a falut – ahogyan ő mondja –, és számon tartva a rászorulókat, szétosztja.
Számtalan jó cselekedete közül egy
friss történetet szeretnék megosztani
Önökkel. A minap összefutottunk, és felajánlotta, hogy hazavisz, csak egy kis kitérőt teszünk - mondta. A kitérő jónéhány
utcára volt, itt megálltunk egy kapu előtt.
Azzal kezdte, hogy, ebben a kisházban
egy gyermekét egyedül nevelő édesanya
lakik, igen szerény körülmények között.
Azt mondta, ide rendszeresen hoz ennivalót, mert a szükség nagy úr a családnál. A csengetésre nem jött ki senki. Elő
a telefont, az asszony fürdeti a gyermeket, nem tud kijönni. No nem baj, az élelemmel megrakott táska már ott lógott a
kapu kilincsén.

Voltak azonban a szabadságharcnak
névtelen hősei, akik bár nem fegyverrel
harcoltak, mégis méltó társak voltak a
hősiességben. Illő dolog, hogy rájuk is
gondoljunk. Ők voltak azok, akik a lesöpört padlások rejtett zugából élelmet,
meleg teát, kenyeret kerítettek és vittek
a harcban megfáradt szabadságharcosoknak, akik tisztességgel eltemették
az áldozatokat. Őket a szabadságvágy
mellett az emberszeretet motiválta és
bár fegyver nem volt a kezükben, így is
az életüket kockáztatták.
Ma is vannak közöttünk ilyen emberek,
ilyen példaképek, akik méltó örökösei
ennek az eszmeiségének. Itt Budakalászon is szép számmal vannak ilyen emberek. Ők azok, akik az elesettek mellé
állnak, naponta becsöngetnek és hoznak kenyeret, élelmet, és
lehetetlent nem ismerve minden ügyes-bajos dolgot segítenek
elintézni.
Az 1956-os forradalomra emlékező ünnepségünkön a városi
díjak, a Díszpolgári Cím és a Budakalászért Emlékérem átadása
mellett róluk is megemlékeztünk. Nem hivatalból, hanem magán
emberként kezdeményeztem, hogy egyet ezek közül a nagyszerű
emberek közül ezen a napon ki is tüntessünk. Ehhez az elhatározáshoz nem kellett a képviselőtestület döntése, mégis sokan
mellém álltak és támogatták a szándékot, melyet a példamutató
segítőkészség számtalan visszajelzése legitimált.
Aki nemzeti ünnepünk 65. évfordulóján kiérdemelte a
„Névtelen Jótevők Emléke” díjat, közel 40 éve ismerem. Sokan
tudhatják róla, hogy a budakalászi közélet olyan kitartóan aktív
szereplője, aki a rendszerváltás óta eltelt három évtizedben
mindvégig ugyanazt a konzervatív szellemiséget képviselte,
mint ma.
A helyi közélet máig lelkes meghatározója maradt, de igazán
következetes humanizmusa, emberszeretetének mindennapos
cselekedetei a színfalak mögött, csendes tapintattal történnek.
Bár a közélet dolgairól mindig elmondja véleményét, erről és
magáról sohasem beszél. A furgonja viszont árulkodik. Mindig
olyan, mint egy mobil ABC, örökké tele ennivalóval, gyümölccsel,

Dévai Ferenc

Nem túlzás azt állítani, hogy minden
hasonló helyzetben lévő budakalászi családot, egyéni sorsot
személyesen ismer, kérés és elismerés nélkül is napi kapcsolatban van velük.
Szókimondása miatt ellenségei meghurcolták, de aki ismerte,
ismeri Őt, mindig pontosan tudhatta az igazságot. Egyikünk sem
hiba nélkül való, de ezek fölé magasodik áldozatos tevékenysége,
amelyet az elesettek felemelésére tett és tesz. Olykor túlzásba vitt
szeretet-tevékenysége, testi erejét megtörve nemrég néhány hetes
kórházi ápolásra kényszerítette, de szerencsére már jól van.
Tisztelt Budakalásziak! Mindezekért tehát a „Névtelen Jótevők
Emléke” díj Dévai Ferencet, mindenki Feri bácsiját illeti!
Kedves Barátom, fogadd ezt el tiszteletünk és nagyrabecsülésünk jeléül! Az idei városi díjazottjainkhoz, Lang György profes�szor úrhoz és a Faluház alkotóközösségéhez hasonlítva Te nem
a tudományok vagy a kultúra terén vagy maradandó értéket hordozó, hanem a szürke hétköznapok humanista példaképe vagy.
Sokak számára névtelen, de számunkra nagy nevű jótevő, aki
teljesítményeddel sokszor lepipálsz bennünket, így adva követendő példát és erőt mindannyiunknak. Köszönjük!
dr. Göbl Richárd
polgármester
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AKTUÁLIS

Dr. Lang György professzor és a Benkó Attila
vezette Faluház alkotóközössége az idei

VÁROSI DÍJAZOTTAK
2021-ben Budakalász Díszpolgárának választották
Dr. Lang Györgyöt, a Szent István Cserkészcsapat és
a Magisztrátus egykori tagját, a Vidra Sportegyesület
korábbi elnökét és a magyar tüdőátültetési program
megteremtőjét; a Budakalászért Emlékérmet pedig
a Benkó Attila vezette Kós Károly Művelődési Ház és
Könyvtár alkotóközösségének ítélte idén a képviselőtestület.
Budakalász város önkormányzata minden évben – a beérkezett
lakossági javaslatok figyelembe vételével – díszpolgári címet
adományoz, illetve dönt a Budakalászért Emlékérem odaítéléséről. Immár hagyomány, hogy a legmagasabb városi elismeréseket az 1956-os magyar szabadságharc emléknapján adják át a
díjazottaknak.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 65-ik évfordulójára
rendezett budakalászi ünnepségen dr. Göbl Richárd köszöntője
után Kovács Attila mondott ünnepi beszédet, majd Iványi Gáspár
és Szalkay Dávid – a Sütő Lajos által válogatott és szerkesztett
fotómontázshoz, illetve az Uttó Vanda által megálmodott színpadképhez illő – előadását hallgatta meg az ünneplő közönség.
Ezt követően került sor az idei városi díjak átadására.
2021-ben Budakalász Város Önkormányzata Dr. Lang Györgyöt,
a Vidra Sportegyesület korábbi elnökét, a Szent István Cserkészcsapat és a Magisztrátus egykori tagját, a magyar tüdőátültetési
program megteremtőjét választotta Budakalász Díszpolgárának.
A Budakalászért Emlékérmet a Benkó Attila vezette Kós Károly
Művelődési Ház és Könyvtár alkotóközösségének ítélte idén a
képviselő-testület.

A Budakalász Díszpolgárának választott Lang György professzor
nemrég így nyilatkozott:
„Életem úgy alakult, hogy sok év után most kevesebbet vagyok
Budakalászon, de ide mindig haza jövök. Számomra Budakalász
ma is egyedülálló hely a világban. Három meghatározó tényezőt
szeretnék kiemelni: a páratlan szépségű természeti környezetet,
amit a jövő nemzedékeknek meg kell őriznünk. A virágzó közösségi életet, ami értékeinket és identitásunkat hordozza, ezért
kiemelt támogatást és védelmet érdemelnek. És nem utolsó
sorban az itt lakók szellemi-intellektuális gazdagságát, akiknek
minden lehetőséget meg kell adni ahhoz, hogy a város jövőjéért
érdemben tevékenykedhessenek.”
Dr. Lang György mellkassebész tavaly azzal került be a nemzetközi
híradásokba, hogy munkatársaival Ő végezte Bécsben a világ első
tüdőátültetését aktív koronavírus-fertőzött betegen. A professzort
három éve a Köztársasági Érdemrend Középkeresztjével tüntették
ki a magyar tüdőátültetési program megteremtéséért, majd mégis
távozni kényszerült a klinika éléről. Dr. Lang György, illetve a különleges műtét történetéről a VálaszOnline részletesen beszámolt.
A Budakalászért Emlékérem ez évi díjazottját, illetve díjazottjait városunkban mindenki ismeri és szereti, így szintén vita nélkül szavazták meg a képviselők Benkó Attilát, a Kós Károly Művelődési
Ház és Könyvtár – vagy ahogyan szeretettel mi hívjuk, a Faluház –
vezetőjét és az intézmény alkotóközösségének valamennyi tagját.
A Faluházház a budakalászi közösségi élet szíve, motorja. Gyermekek, felnőttek és idősek egyaránt szívesen járnak ide művelődni, szórakozni, sportolni, de a budakalászi nemzetiségek
és civil szervezetek is itt tartják programjaik jelentős részét. A
kultúra minden ága jelen van a házban, és ők szervezik a városi
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rendezvényeket is. A munkatársak rengetek karitatív közösségi
munkát is vállalnak, a járványhelyzet alatt diszpécserszolgálatot
láttak el és nyári gyerektáborokat is szerveztek.
A számos program közül néhányat említve: a Városnapi rendezvények, a Lélekbúvár, az Örömzene, a Hangfoglaló, a RockHáz, a
Budakalászi Irodalmi Beszélgetések vagy a Kós Pódium sorozat és
a képzőművészeti kiállítások, valamint újabban a Mentáskert őstermelői piac kiegészítő programjai is itt születnek. A városi sport
eseményeket, a Tófutást, a Tour de Kalászt szintén Ők szervezik.
Benkó Attilát nemrég a Nemzeti Művelődési Intézet felkérte, hogy
vállaljon szerepet a szakmafejlesztési programjukban, és adja át
a budakalászi legjobb gyakorlatokat az ország más intézményeinek is. A közművelődési szakma csúcsáról érkezett elismerés
nem csak az intézményvezető, de az itt dolgozó valamennyi kolléga, a rendezvényszervezők, könyvárosok, a technikai munkatársak és az adminisztrációban dolgozók munkájának elismerése is.
A hivatalos városi díjak átadását követően dr. Göbl Richárd kezdeményezésére idén egy újabb elismerésre is sor került, mely jól
illik az 1956 forradalom szellemiségéhez.
- A szabadságharcnak számtalan névtelen hőse volt. Ők voltak
azok, akik, élelmet, meleg teát, kenyeret vittek a szabadságharcosoknak. Őket a szabadságvágy mellett elsősorban az emberbaráti szeretet motiválta. Budakalászon ma is vannak ilyen
emberek. Ők azok, akik az elesettek mellé állnak, naponta élelmet
visznek nekik és minden ügyes-bajos dologban készek segíteni.

Dr. Lang György és dr. Göbl Richárd

Dr. Lang György
Magánemberként kezdeményeztem, hogy egyet ezek közül a
nagyszerű emberek közül ma emeljünk ki. A „Névtelen Jótevők
Emléke” díjat Dévai Ferencnek, mindenki Feri bácsijának szeretném átadni – fogalmazott a polgármester.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 65-ik évfordulójára
rendezett szép ünnepség esti fáklyás felvonulással és az Omszk
parkban álló kopjafa megkoszorúzásával ért véget.

Forián-Szabó Gergely alpolgármester
és Benkó Attila intézményvezető

A Dévai Ferencnek járó díjat lánya, Dévai Tünde vette át

Kovács Attila mondott ünnepi beszédet
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KÖZLEKEDÉS

KÖZLEKEDÉSI NAGYBERUHÁZÁSOK
A forgalmi dugók visszaszorítását célzó projektek terén
több fontos fejleményekről számolhatunk be. Az északi
„fél-elkerülő” októberben megkapta az építési engedélyt,
az ütemterv alapján jövőre megkezdődhet a kivitelezés.
Gőzerővel zajlik a HÉV teljes rekonstrukciójának előkészítése. Az M0 autóút régóta várt folytatásának ügye ha
lassan is, de halad.
A közlekedési helyzet javítása rendkívül sokrétű feladat. Városunk anyagi lehetőségei korlátozottak, ezért a saját forrásokon
túl a pályázati lehetőségeket is igyekszünk kiaknázni. Ezeken felül
Budakalász - a központi fekvésének és az ezzel járó rendkívüli for-

galmi terhelésnek köszönhetően - jelentős állami beruházásokra
is számíthat, melyek előmozdításáért, illetve a helyi szempontjaink érvényesítéséért szintén meg kell küzdenünk. A városunkat
érintő központi közlekedési beruházásokkal kapcsolatban több
fontos eredményről tudunk beszámolni.
Friss és fontos fejlemény, hogy a 11-es főutat és Pomázt ös�szekötő északi „fél-elkerülő” október végén megkapta az építési
engedélyt. Az elkerülő a Budakalászon átmenő forgalom jelentős
részét terelné a város területhatárán kívülre. A beruházást bonyolító Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) ütemterve
alapján a kiviteli tervek is hamarosan elkészülnek, így még az idén
sor kerülhet a kivitelezői pályázat kiírására. A tervek szerint né-
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hány hónapon belül megkezdődhet a területszerzés, jövőre pedig
megindulhat a kivitelezés. Az ütemterv szerint az átadás 2024
végére várható.

A városon átmenő forgalom csökkenése elsősorban a József
Attila utcában lesz érezhető, de a Pomázi úton és a Budai úton is
érdemben enyhülhet a terhelés.

A tervek szerint a beruházás a 11-es számú főút szélesítésével
indul. A főút a József Attila utcát és a Lupaszigeti utat összekötő
felüljárótól az elkerülő út új kétszintű csomópontjáig mindkét
irányban három sávosra bővül. Ezt követően Budakalászt északról elkerülve Pomáz déli határa felé folytatódik az építkezés.

Az elkerülő nyomvonala a korábbi tervekhez képest nem változott, de Budakalász kérésére a módosított tervekbe már a zajárnyékoló fal és a véderdő is bekerült, néhány egyéb, számunkra
fontos tétel mellett. Így például a beruházás részeként biztonságos kerékpáros összeköttetés létesül Budakalász és Szentendre
között, miután a NIF Zrt. a Zrínyi utcából indulva a 11-es út mellett
haladó kerékpárútig megépíti a hiányzó bicikliutat.

A beruházás részeként a HÉV-et is különszintű csomópontban
keresztezi az elkerülő, így az „akadálymentes” felüljáró a forgalmi
előrejelzések szerint jelentősen tehermentesíti majd a közlekedési dugók fő forrását jelentő Budakalász Lenfonó csomópontot.

Miután a teljes beruházás több évet vesz igénybe, ezért a városvezetés kérte a NIF Zrt.-t, hogy a 11-es főút és az Ország út
városhatártól nem messze épülő új körforgalmi csomópontja
közötti szakaszt, mely várhatóan korábban elkészül, lehetőleg
minél előbb helyezzék forgalomba. Ezzel Szentistvántelep és a
11-es főút között akadálymentes kapcsolat jön létre, csökkentve
a város belső területeinek terhelését.
A budakalászi közlekedési helyzet javítása szempontjából legalább ilyen fontos, hogy az M0 autóút tovább épüljön. Városunk
számára ez lesz a „déli elkerülő”, ami a Megyeri híd felől a térségünkre zúduló forgalom számottevő részét a 10-es főút felé tereli.
Miután a tervezett nyomvonal hosszabb szakaszokon alagútban
halad, ezért a beruházás rendkívül idő- és költségigényes. Jelenleg
a kiviteli tervek készítésére vonatkozó pályáztatásnál tart a NIF Zrt.
A tényleges megvalósulásig azonban még sok évet kell várni.
Érdemes szót ejteni a készülő HÉV-fejlesztésről is. Ezen a téren
kifejezetten biztató hírekkel szolgálhatunk. A HÉV vonalak teljes
rekonstrukciója a Budapest Fejlesztési Központ (BFK) egyik legfontosabb projektje, melyet a következő években uniós forrásból
terveznek megvalósítani. A H5-ös HÉV fejlesztése keretében teljes pályarekonstrukció mellett megújulnak a megállóink, illetve
azok környezete, valamint új, alacsonypadlós szerelvények állnak
forgalomba.
A városvezetés folyamatosan egyeztet a BFK illetékeseivel. Budakalász részéről a legfontosabb elvárások között említhető a HÉV
megállók környezetének városképbe illő rendezése, a zöldterületek megóvása és bővítése, megfelelő mennyiségű és minőségű
kerékpártároló kialakítása, a P+R kapacitás bővítése, a HÉV-en
való biztonságos átkelési lehetőségek kialakítása, valamint a
Lenfonó csomópont áteresztő kapacitásának növelése. Eddigi
tapasztalataink szerint a projekt gazdája, a BFK igyekszik figyelembe venni a szempontjainkat, javaslatainkat. A BFK részéről is
publikálható tervek hamarosan elkészülnek, ezeket szeretnénk a
lakosság számára is mielőbb bemutatni. Az ütemterv szerint jövőre lezárulhatnak az engedélyezési eljárások, az építési munkálatok pedig a kivitelezői tender lebonyolítását követően 2023-ban
elindulhatnak. A beruházás a tervek szerint 2026-ra készülhet el.
Forián-Szabó Gergely
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TELEPÜLÉSRENDEZÉS

VÁROSUNK JÖVŐJE
– FÓKUSZCSOPORTOS
INTERJÚK TAPASZTALATAI
Kálmán Kingával, Budakalász
főépítészével beszélgettünk
A fókuszcsoportos beszélgetés témája a településren
dezési eszközök felülvizsgálata volt. A településfejlesztési koncepcióhoz kapcsolódóan eddig három
fókuszcsoportos beszélgetést tartottunk. Az eseményre
civil szervezeteket, az egyházak képviselőit, a budakalászi vállalkozókat, a helyi közintézmények vezetőit és
a nemzetiségi önkormányzatok tagjait hívtuk meg. A
fókuszcsoportos beszélgetések után november 29-én
egy átfogó, nagy lakossági fórumot tervezünk, amelyen
a településfejlesztési koncepciót készítő tervezők be
fogják mutatni eddigi vizsgálataik eredményeit és nagy
vonalakban a fejlesztési irányokat. A megalapozó vizsgálat adatai, valamint a fókuszcsoportos beszélgetéseken megfogalmazott vélemények és a lakossági
fórumon elhangzó észrevételek, javaslatok együttesen
segítik a tervezőket abban, hogy helyesen határozzák
meg a fejlesztési irányokat, összességében erre fogják
építeni a településfejlesztési koncepció anyagát.
Mindegyik fókuszcsoportos interjúnál először azt beszéltük meg,
hogy Budakalászt ki miért tartja jónak, vonzónak, miért jó itt élni,
intézményt, vagy vállalkozást vezetni? Ezt követően arra kerestük
a választ, hogy mi lehet a város jövőképe és milyen fejlesztési
irányok fogalmazhatók meg.
Mik hangzottak el a különböző fókuszcsoportos interjúkon?
Mindegyik csoportban beszélgettünk a város növekedésének kérdéséről. A résztvevők többsége kiállt a város lakosságszámának
és beépítésének korlátozása mellett. A nagycsaládosok támogatásával és a betelepülés korlátozásával párhuzamosan a város
infrastruktúrájának és az élhető település fogalmának megfelelő
szolgáltatási színvonalnak fel kell fejlődnie arra a szintre, amit a
már meglévő lélekszám most is megkövetel.
Sokak szerint jó lenne, ha kevesebb autó lenne a városban. A
közlekedési problémák kiemelt figyelmet kívánnak a tervezésnél.
Érdekes, hogy a különböző összetételű csoportokkal zajlott beszélgetések mindegyike érintett bizonyos pontokat. Budakalász
kisvárossá válása a falusias értékeinek megóvása mellett történhet csak meg; a zöld területek színvonalas kialakításának és a
mennyiségük növelésének igénye minden csoportban megfogalmazódott, a meglévő zöldterületeket mindegyik beszélgetésen
kevesellték. A kerékpárutak fejlesztése és új kerékpárutak építése, valamint a sportolási lehetőségek fejlesztése egybehangzó
javaslatként hangzott el mindegyik csoportban.

A civilekkel, egyházakkal és intézményvezetőkkel folytatott beszélgetésen az intézményfejlesztések igénye fogalmazódott
meg. Rajtuk kívül a vállalkozók is megemlítették, hogy fontos
lenne Budakalászon középiskolai – gimnáziumi vagy szakképzési
oktatást szervezni. A Lupa-szigettel és a Duna-parttal kapcsolatban a parkolási gondok, az egymást zavaró terület– és úthasználatok, valamint az üdülőterület gyenge közműellátottsága jött elő.
A csoportokban megfogalmazták, hogy a városban több kisboltra
lenne szükség, mert szívesebben vásárolnának a kisboltokban,
mint a bevásárlóközpontokban.
Milyen sajátos észrevételeket tettek a budakalászi vállalkozók?
Ők azt hangsúlyozták, hogy Budakalász természeti adottságai
nagyon kedvezőek, és a Duna-parton az Eurovelo jelenléte gazdasági lehetőségeket rejt magában, aminek a kihasználtságán érdemes gondolkozni. Általában meg vannak elégedve a település
vásárlóerejével. A vállalkozók az átmenő forgalomnak gazdasági
szempontból pozitív hatásait is ismerik, mégis úgy gondolják,
hogy az átmenő forgalmat csökkentése szükséges a városban. A
Lenfonóval kapcsolatban kiderült, hogy bár rendelkezésre állnak
az infrastrukturális szolgáltatások a gyártelep területén, mégsem
találják elég vonzónak a nemrégiben ismertté vált talajszennyezettség, valamint a leromlott épületállomány felújítási költségigénye miatt.
A közintézmények vezetői milyen gondolatokkal járultak hozzá
a város jövőképének megfogalmazáshoz?
A budakalászi közintézmények vezetői egybehangzóan kiemelték, hogy Budakalászon szerves közösségek vannak, amelyek
egymás közt is jó kapcsolatot tartanak fent. Véleményük szerint
a város családias, kertvárosi jellege olyan érték, ami a jövőben is
megőrzendő. A város társadalma homogénnek mondható, ami
komoly alapot ad Budakalász egészséges fejlődéséhez. Hangsúlyozták a természet közelségének értékét, a jó közbiztonságot
és a közösségek kapcsolatait. A város jövőképét falusias jellegű,
városias szolgáltatásokat nyújtó kisváros víziójával képzelték el,
ahol a városias szolgáltatások körébe beletartozik a zene, a művészet, az oktatás és a sport igényének színvonalas kielégítése.
Az oktatással kapcsolatban felhívták a figyelmet arra, hogy a vadonatúj Patakpart Iskolához képest a két korábban épült iskola
méltatlanul rossz állapotban van, az oktatási munka lehetőségei
sokkal korlátozottabbak, ezért a Telepi Iskola és a Kalász Suli fejlesztése mindenképpen előtérbe kell, hogy kerüljön.
RG
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A településképi rendelet
felülvizsgálatának is eljött az ideje
Budakalász teljes területét be kell vonni a településképi
szempontból meghatározó területek körébe, mert csak
így tudunk tenni a hegyoldali és a Duna-parti budakalászi területek egységes településképi védelme érdekében. Az új TKR írásbeli észrevételeket november 20-ig
lehet benyújtani a telepulesrendezes@budakalasz.hu
e-mail címre.
Ezért a térképi mellékleteivel együtt új településképi rendelet készítését tartjuk szükségesnek úgy, hogy a meglévő rendelet fő
elvei, településképet maghatározó szabályai és ezáltal az építkezők lehetőségei lényegében ne változzanak, csak egyértelműbbé
váljanak.
A pontosításra példaként említhetjük a kerítésekre vonatkozó követelményeket. A 2017-es rendelet például kimondja, hogy egyes
helyeken lehet tömör kerítést építeni, de városban általában áttört kerítést kell építeni, azt azonban nem határozza meg, hogy
mit ért áttörtség alatt. Az új településképi rendeletben ezt szeretnénk egyértelművé tenni. Meghatározzuk, hogy áttört a kerítés,
ha a terepcsatlakozástól mért teljes felülete legalább 30%-ban
szabad, nyitott, átlátható. Ennek az aránynak 1,8 méter magas és
legalább 2 méter széles kerítésfelületen kell teljesülnie.
A nyelvileg könnyebben értelmezhető szöveg érdekében az új
rendeletben elkerüljük a jelenleg hatályos, kétszer tagadó mondatokat, mint például: a tető fedése nem lehet égetett agyagcseréptől vagy betoncseréptől eltérő fedés. Ehelyett az szerepel,
hogy a magastetőn cserép, betoncserép alkalmazható.
Az új rendeletben, az eddigieket kiegészítve, a Dunára telepíthető
úszóművekre, kikötőépítményekre vonatkozó szabályok is megjelennek. Ez különösen fontos a budakalászi Duna-partot szegélyező,
Natura 2000 védelem alatt álló galériaerdő szétszaggatásának
megelőzése, tájképi látványának megőrzése érdekében.

A településképi rendelet tartalmazza a településkép védelmi eljárások szabályait is, például azt, hogy lakóház építése esetén
az épület terveit kötelező szakami konzultáción be kell mutatni a
főépítésznek, vagy azt, hogy milyen esetekben kell településképi
bejelentést tenni (pl. napelem elhelyezése, homlokzat átszínezése, stb.).
A településképi rendelet foglalkozik a helyi értékvédelem alá vonással és a már védett épületekre vonatkozó előírásokkal is. A
helyi értékvédelem alatt álló épületek védett értékeivel kapcsolatos felújításának megkönnyítése érdekében támogatási lehetőséget továbbra is meghatároz: évente megjelenő pályázat útján
lehet önkormányzati támogatást elnyerni.
					

Kálmán Kinga, főépítész
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INTÉZMÉNYI HÍREK

Telepi Óvoda

Teddy Maci Kórház program
a Budakalászi Telepi Óvodában
A Teddy Maci Kórház egy olyan program Magyarországon, amely
orvostanhallgatók segítségével játékos keretek között igyekszik
megismertetni a gyerekekkel az orvos gyógyító munkáját.
Véleményük szerint, kiemelten fontos a gyermekek egészséges
életre történő nevelése. Ebbe beletartozik az egészséges
táplálkozás, személyes higiénia és esetleges betegség esetén
az időben történő orvoshoz fordulás. Ezért a foglalkozások egyik
legfontosabb célja az oktatáson kívül a gyerekek „fehér köpeny”
félelmének csökkentése, vagyis megmutatni azt, hogy az
orvosoktól nem szabad félni, hiszen csak segíteni szeretnének
rajtunk, amikor betegek vagyunk.
Óvodánkba október 13-án látogatott el 5 orvostanhallgató a
Semmelweis Egyetemről.
Beszélgettek a gyerekekkel az egészséges ételekről, fogmosás, kéz
mosás fontosságáról, és hogy hogyan tudnak vigyázni az egész
ségükre. Büszkék lehetünk, mert megdicsérték óvodásainkat, hogy

milyen meglepően sok ismeretük van ezekben a témákban. Majd
megmutatták a magukkal hozott különleges Teddy macikat,
amelyek hasában textilből varrott szervek találhatók. Ezeket
egyesével elővették és közösen kitalálták, hogy mi lehet az, és mi a
funkciója. Végül a gyerekek megkérhették a doktornéniket, hogy az
otthonról hozott kedvenc macijukat, vagy plüss állatukat gyógyítsák
meg, és akinek kedve volt maga is beöltözhetett kis orvosi
köpenybe, műtősruhába. Játszva kipróbálhatták a fonendoszkópot,
ultrahangot, otoscopot, megmérték a macik lázát, megvizsgálták
a fülüket, torkukat, hasukat. Nagyon vidáman és gyorsan telt el a
délelőtt.
Köszönjük szépen Nekik!

Vadászyné Trepák Ágnes

Kalász Suli
Intézményünkben az oktatás mellett kiemelten fontos fela
da
tunknak tartjuk a nevelést, melyet társas intelligencia-fejlesztő
iskolaként közösségi programjainkkal teljesítünk ki. Az elmúlt
időszak számtalan rendezvényével is ezt szerettük volna erősíteni
diákjainkban.
Elsőként a mesék világában kalandozhattak a Kalász Suliba
járó alsó tagozatos gyerekek szeptember 30-án, Benedek Elek
születésnapján. Hét próbát kellett kiállniuk, ahol boszorkányként
seprűn lovagolhattak, megmenthették a királylányt, fülön csíp
hették Háry Jánost, segíthettek Hamupipőkének lencsét válogatni,
és még a mézeskalácsházikót is megkóstolhatták. Ezen a déle
lőttön vehették át a meseíró pályázat legügyesebb meseírói is
jutalmukat, a bronz, az ezüst és az arany pennát.
Október 1-én, péntek délután, a felsőben megtartottuk a már
hagyományosnak számító főzőversenyt. Ebben az évben is remek
hangulatban, sok szülő segítségével versenyeztek osztályaink. A
zsűrinek bizony nehéz dolga volt a finomabbnál finomabb ételek
kóstolásakor.
Október 4-én alsós diákjaink megtartották az állatok világnapját.
Itt érdekességeket tudhattak meg a görög és mór teknősök
életmódjáról, a házinyulak táplálkozási szokásairól, valamint
tanulhattak különböző kígyófajokról, s azok méreteiről. De nem
csak új információkkal gazdagodhattak, hanem meg is foghatták
és simogathatták a bemutatott állatokat. A gyerekek közelebb
kerültek a felelős és tudatos állattartás megismeréséhez.

Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink részt vegyenek szűkebb la
kóhelyünk, Budakalász közösségi életben is, így nagy örömmel
csatlakoztunk a Vasút soron megrendezésre kerülő autómentes
naphoz. A gyerekek forgalom elől elzárt utcán több felfújt játékon,
akadálypályán próbálhatták ki ügyességüket, légfocizhattak,
kosárlabdázhattak, csocsózhattak és egy rendőrautót is szem
ügyre vehettek, kipróbálhattak. Lelkesen keresték a tájékozódó
pályán a kijelölt pontokat.
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Iskolánk tanulói szép számban vettek részt a városi Tófutáson és
a Tour de Kalászon, melyeken a jó eredmények sem maradtak el.
Októberben méltóképpen megemlékeztünk két fontos nemzeti
ünnepéről. Az aradi vértanúk és Batthyány Lajos emlékére 14
mécsest gyújtottunk és meghallgathattuk a 6.b osztályosok
műsorát is.
A felsős tagozatunk minden negyedik évben a Rákoskeresztúri
Újköztemetőben tartja ünnepi megemlékezését az 1956-os forra
dalomról. Az idei évben is ide látogattunk ki, ahol az emlékhely
munkatársai kalauzoltak végig minket a 298-as, a 300-as és a 301es parcellán. Az alsós osztályok az Omszk-tó melletti kopjafánál
ünnepeltek. Itt a 4.c osztályosok tisztelegtek ünnepi műsorral az
56-os forradalom hősei előtt.

Szentistvántelepi Általános Iskola

Őszi hírek a Telepi suliban
Októberben meghívásunkra ellátogatott hozzánk képviselőtár
saival dr. Göbl Richárd, Budakalász polgármestere illetve Verebélyi
Ákos tankerületi igazgató úr, hogy intézményünk egyre égetőbb
problémáit átbeszéljük és orvosoljuk. A tankerületi igazgató úr
ígéretet tett az udvari gyöngykavicsos rész rekortán téglával való
lefedésére tavasszal. Bár épületünk tetőszerkezete és annak nyí
lászárói is halaszthatatlan cserére szorulnak, a találkozókon erre a
problémára sajnos semmilyen megoldás nem született.
Iskolánk alsós kórusa Séra Anna tanárnő vezetésével méltó
műsorral emelte az október 6-i városi megemlékezés fényét.
Idén is lelkesen és eredményesen szerepeltünk az egyre népsze
rűbb Tófutáson.
Októberben több különböző külső helyszínen „tanultak” felső ta
gozatos diákjaink. A 8.a osztály tanulói művészettörténeti foglal
kozáson jártak Rakics Rita tanárnővel és Külüs László tanár úrral
a Szépművészeti Múzeumban. Az ókori szobrok, szarkofágok, mo
zaikok és a Román-csarnok különösen lenyűgözték a gyerekeket.
A 6.b osztály a Hungexpo területén megrendezett Vadászati és
Természeti Világkiállításon járt. Mindenki számára élmény volt!
A gyerekek nagy lelkesedéssel ismerkedtek Magyarország 10
nemzeti parkjával, az akváriumokban úszkáló őshonos halakkal,
az erdőkben élő védett kétéltűekkel és hüllőkkel. A hagyományos
Vadászati Módok pavilonjában az agarászat, solymászat, íjászat,
elöltöltő fegyveres vadászat eszközeit, míg az Erdők Házában
őshonos erdeink fajait nézték, tapintották, „illatolták” meg a gye
rekek.
Az EU Code Week keretében pályázat útján sikerült Scottie Go!
fejlesztő játékokat venni, amely puzzle elemek és egy alkalmazás
kombinációja. Az innovatív, interaktív, izgalmas játékban Scottie-t,
a robotot kell hazasegíteni, aki véletlenül űrhajójával a Földre
zuhant. A 3.c osztály már nagy örömmel megismerkedett a Beebot programozható padlórobotottal is Papné Pócsik Zsuzsa néni
segítségével.

Október 22-én került megrendezésre a Közbigyó Projekt bemuta
tása a 3.a osztályban, tanítójuk Kenderesi Ildikó vezetésével.
Három hetes tervező, alkotó folyamat előzte meg a prezentációkat.
Az osztály tanulói a különböző témákban hoztak létre alkotásokat.
(A nagy sikerű pályaorientációs napunk eseményeit a következő
lapszámban írjuk meg.)
Németh Rita
intézményvezető
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Zeneiskolai hírek
A Kalász Alapfokú Művészeti Iskola 2020-ban pályázatot nyúj
tott be az Erasmus+ programban a köznevelési munkatársak
mobilitási pályázati kategóriájában, „MULTIDISZCIPLINÁRIS
MEGKÖZELÍTÉS A ZENEOKTATÁSBAN" címmel. A Tempus Köz
alapítvány kuratóriuma a felkért független szakértők szakmai
értékelése alapján pályázatunkat országos viszonylatban a 8.
legjobb pályázatként támogatásban részesítette.
Iskolánk mobilitási projektjének kiváló koordinátora Lovas
László. A projekt legfontosabb része 3 pedagógus 3 különböző
szakmai kurzuson való részvétele volt 2021. augusztusában,
szeptemberében:
I. „Soft skillek” fejlesztése az oktatásban a drámapedagógia és
az érzelmi intelligenciaképességek segítségével – Hermeszné
Uracs Mónika
II. Mindfulness és meditáció: szabadtéri és relaxációs oktatás
– Károlyné Telek Judit
III. Művészet mint terápia: önkifejezés és speciális nevelési
igények a művészetoktatásban – Reikort Ildikó

Lenvirág Táncegyüttes

Két hónap gyümölcse
Két hónapja vette át a budakalászi Lenvirág Táncegyüttes veze
tését Pukli Gabriella és Gyémánt Ádám. Ahogy azt az új művészeti
vezetők ígérték, ez a nyolc hét még leginkább az ismerkedésről
és az összeszokásról szólt. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy
eseménytelenül telt volna az elmúlt időszak.
Éppen csak átvették a stafétabotot az új tánctanárok, és máris
egy újabb rendhagyó találkozásban lehetett részük az együttes
táncosainak. A második próbájukon a leginkább alsósokból álló
Magocska, és a felsős diákok alkotta Palánta csoport tagjai a
Magyar Nemzeti Táncegyüttes hivatalos órarendjét vehették
át. A világhírű együttes minden évben lehetőséget biztosít arra,
hogy a néptáncoktatásban részt vevő iskolásokat az oktatók

Mindhárom
tanfolyam
egye
di, de találkozik az
alábbi kulcsszavak men
tén: érzelmi intelligencia,
önismeret, kommunikáció,
motiváció, csapatmunka.
Mindezek fokozott jelen
tőséggel jelennek meg a
XXI. században, mind a
diákok, mind a munka
vállalók oldaláról. Legha
tékonyabban a gyermekkori neveléssel lehet az alapvető kész
ségeket megalapozni. Az egyéni és kiscsoportos zeneoktatás
pedig egyedülálló lehetőségeket kínál ezen a téren.
A disszeminációs tervnek megfelelően a 3 résztvevő beszámo
lót tartott a nevelőtestületnek a megszerzett tudásról, tapasz
talatokról. A kurzusok beszámolói megtekinthetők a Zeneiskola
honlapján a kami.edu.hu/Erasmus+ menüpontja alatt.
Közelgő koncertjeink, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk:
2021. november 21. vasárnap 17 óra Musical és Operett gála
2021. november 22. hétfő 17 óra Jubileumi Őszi Növendékhang
verseny
Hermeszné Uracs Mónika, intézményvezető

egy, az általuk kibocsátott hivatalos órarenddel motiválják. Idén a
Lenvirág Táncegyüttes tagjai is kaptak a különleges órarendekből,
ráadásul nem is akárkitől! Az ajándékot Husvét Dorina, egykori
lenvirágos adta át, aki nem mellesleg öt éve a Magyar Nemzeti
Táncegyüttes tagja. Az pedig, hogy a budakalászi kis táncosok
sem maradtak ki a jóból egy „Magocskás” táncos édesanyjának,
Dene-Görbicz Zsófiának köszönhető. Ez az órarendosztás is egy
olyan közös ügy, ami remekül megmutatja, hogyan működik egy
családként az együttes. Egy édesanya meglátta és megpályázta a
lehetőséget, a tanárok megszervezték az átadót, egy volt táncos
pedig személyesen átadta a különleges órarendeket.
Azóta gőzerővel mennek a próbák, egyre többen csatlakoznak az
együtteshez, ami mintha az elmúlt hónapok Covid-járvány okozta
szunnyadásából most kelne csak igazán életre. A próbaterem
megtelt élettel, lázasan folyik a munka és a felkészülés az év végi
Karácsonyi Gálára, amit ezúttal is a Kós Károly Művelődési Ház
nagytermében rendeznek majd meg, december 18-án.
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INTERJÚ

Benkó Attila és a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár munkatársai nyerték el a Budakalászért emlékérmet
2021-ben. Benkó Attila tíz éve vezetője a Faluháznak.
Mit jelent neked a Faluház?
A Faluház olyan, mint az ötödik gyerekem, azért tekintem saját
gyerekemnek, mert amikor ide kerültem, Csipkerózsika álmát
aludta az intézmény, nem volt meg a csapat, üres álláshelyek
voltak, kevés eseményt szervezett a Művelődési ház. Az első dolgom volt, hogy felépítsem a „kis családot” magam mellé, azt a
19 embert, akivel együtt működtetjük a Faluházat. Már az elején
kitűztem rövid, közép és hosszú távú célokat, ki kellett alakítani
a csapatot, maga a ház állaga és környezete is hagyott némi kívánni valót maga után.
Mikor épült az épület?
A lenti nagyterem, az nagyon régi, az a Lenfonó gyárnak volt a kultúrterme, aztán 1996-ban nyitotta meg kapuit a kultúrterem köré
épített épület, a ma ismert Faluház. Az alapokról kellett elkezdeni
a közösségépítést, a programok szerevezését, megtalálni azt a
filozófiát, amiben tudunk működni.
Az elmúlt 10 évben hova jutott a Faluház, mit jelent ma a Faluház
Budakalászon?
Budakalászon mindenki ismer minket, ezen felül a Pilis-Dunakanyari kistérségben vezető szerepünk van a közművelődésben.
Bekerültünk az ajánlott gyakorlóhelyek közé, a főiskoláknál, egyetemeknél, mi vagyunk a „jó gyakorlat”, felkértek tanítani, tudnak
rólunk, elismerik a munkánkat. Amikor elmegyek egy konferenciára, Budakalászt és a Faluházat mindenki ismeri.
Lehet ezt számszerűsíteni? Hány program van egy évben? Hány
vendéget fogadtok?
A vendégszámunk jóval százezer fölött van, az állandó programokkal és a rendezvényekkel együtt. Nagyon sok a program, például egy héten az állandó foglalkozások száma az jóval hatvan
fölött van, több száz rendezvény egy éveben, saját rendezvények,
vannak külsősök. Mi nagyon sokat vagyunk nyitva, nyáron is végig
működünk, az év során 350 napot nyitva van a Faluház.
A sok év alatt, a sok program közül, volt-e valami nagyon érdekes, amire különösen szeretettel emlékszel vissza?
Nagyon sok szép emlékem van, de az mindig külön érdekes, ha távolról jönnek hozzánk. Egyszer szólt a munkatárs a portáról, hogy
valaki oroszul beszél a telefonban és nem ért semmit. Nekem van
oroszból idegenvezetői vizsgám, így előszedtem a maradék orosz
tudásomat. A telefon túloldalán valóban egy orosz hölgy volt, aki
Moszkvából szeretett volna jönni a KISS Forever Band koncertre
és kérte, hogy tegyünk félre neki két jegyet. Először azt hittem,
hogy valaki telefon betyárkodik, de a koncert estélyén, tényleg
megjelent a hölgy a lányával, elegánsan felöltözve és mondta,
hogy megjöttek Moszkvából. Jó érzés volt abba belegondolni,
hogy most akkor itt a vannak ketten Moszkvából a koncerten, a
Kós Károly Művelődési Házban, Budakalászon.

Hova tud fejlődni az Faluház?
Még tud fejlődni az intézmény, a várossal együtt. A Faluházat egy
kicsit tágabban értelmezem. Például az épülettel kapcsolatban
még sok mindent meg kell csinálni, az épület energetikáját rendbe
kell hozni, a kertben a sportpálya is elavult már, a világítással is
kezdeni kell valamit. Ezek a technikai dolgok. A szakmai résznél, a könyvtár helyzetét mindenképpen rendezni kell, mert kicsi
és és kevesen vagyunk, miközben nagyon nagy az igény. Most
nyáron is közel százan beiratkoztak ebbe a kicsi könyvtárba; ez
nagyon szép visszajelzés. Állandóan frissítjük a könyvállományt,
jött olyan visszajelzés, hogy a tíz legfrissebb könyvből a látogató
hetet megtalált. Szerintem nagyon kéne egy helytörténeti gyűjtemény, amit a közművelődésbe kellene becsatornázni. Ennek is
kéne egy méltó hely. Én ide venném a turisztikát is, Budakalász
nagyon jó adottságú, sok a látogató, jó lenne egy turisztikai pontot
létrehozni, amely információkat ad, hogy hol érdemes megszállni,
hol érdemes ebédelni, mik a látnivalók. A nagy kitörési pont nekünk az lenne, ha a Lenfonó sorsa rendeződne, mert akkor meg
lehetne nyitni arra a teret, ami sokkal több lehetőséget adna, például a raktározási gondjaikat meg tudnánk oldani, tudnánk plusz
épülettel bővülni, több programot tudnánk befogadni. Van ott egy
épület, amely a megfelelő felújítás után egy tökéletes koncerthely
és galéria lehetne. Ezzel párhuzamosan jó lenne a zeneiskola sorsát is rendezni, mert a zeneiskola nagyon sokat próbál nálunk, itt
tartják a koncertjeiket, nagyon nagy teremkapacitást leköt, igazából térítésmentesen.
Biztos tudod már, hogy kitüntetnek. Mit köszönhetsz a munkatársaknak?
Mindent. Ezt mindig el szoktam nekik mondani, hogy mi akkor lehetünk sikeresek, mint intézmény, meg persze én is, ha egy olyan
csapattal dolgozom együtt, akik ugyanúgy gondolkodnak, mint én.
Elfogadják az elképzeléseimet és hajlandóak egy felé húzni, akkor
is, ha különbözőek vagyunk. Egyébként a kollégák jó része nagyon
régóta velem van, ami egy nagy erősségünk. Mindenkinek megvan
ebben az épületben a szerepe és a felelőssége is. Nélkülük én itt
semmit nem tudtam volna tenni, együtt értük el a sikereket.
Rosta Gábor
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

• írásban a Polgármesteri Hivatal címére (2011 Budakalász, Petőfi
tér 1.) – Formanyomtatvány az Ügyfélszolgálaton igényelhető
• telefonon: 06-26-340-266 ügyélfogadási időben,

KÁLVÁRIA LAKÓPARK
– KORMÁNYHIVATALI ELJÁRÁS A NETRAX ELLEN
A Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedésfelügyeleti Főosztálya
a Kálvária Lakópark építési engedélyétől eltérő útépítési tevékeny
ség és engedély nélkül végzett út forgalomba helyezése miatt el
járást indított a NETRAX Építőipari Kft.-vel szemben. A hatóság
megállapította, hogy a kivitelezés máig nem fejeződött be, emiatt
az önkormányzat a közterületeket a mai napig nem tudta átvenni.
A jelenlegi munkaterületet a lakók kényszerűségből használják, de
más probléma is van: az adásvételi szerződésben 27 ingatlan sze
repel és a Túri Attila által készített beépítési tanulmányterv is 27
ház építését jelzi, a valóságban azonban 31 ház épült. A pályázati
felhívás, amely része az önkormányzattal kötött szerződésnek,
a teljes út- és közműhálózat kiépítéséről, telkenként egy lakóház
kialakításáról, a teljes terület 20 százalékának megfelelő közte
rület ingyenes átadásáról szólt. A kialakult helyzet több kérdést
is felvet, amelyek tisztázását a polgármesteri hivatal a közleke
désfelügyeleti eljárástól függetlenül megkezdte. Amint az ismert,
a Kálvária Lakópark területének 2016-os eladásakor Budakalász
egy-egy telekért alig több mint 6 millió forint bevételhez jutott.

• e-mailen pedig a panasz@budakalasz.hu címen – A formanyom
tatvány az ügyintézés/panasz vagy közérdekű bejelentés menü
pont oldalról letölthető
• az online adatlapon, az ügyintézés/panasz vagy közérdekű beje
lentés menüponton.

BUDAKALÁSZNAK EL KELL SZÁMOLNIA
AZ ELADOTT MÁLYVA UTCAI TELEKKEL
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. írásos végbeszámolót készít
a 2006-ban Budakalásznak ingyenesen átadott állami ingatlanok
ról. Nemrég ehhez nyilatkozatot kért a szerződésben meghatáro
zott hasznosításáról. Az egyik ilyen a Mályva és a Ciklámen utca
sarkán állt egykori telek, amellyel kapcsolatosan Budakalász akkor
azt vállalta, hogy az ingyenes vagyonátadás fejében közparkot, il
letve közösségi zöldterületet alakít ki.

TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLATOK
Eredményesen pályáztunk a testvérvárosi kapcsolatok fejleszté
sére. Az elmúlt másfél évben a Covid lehetetlenné tette Budakalász
és három testvértelepülésének, a délvidéki Adának, a székelyföldi
Lövétének és a németországi Kahl am Main lakóival való kapcso
lattartást. A járványügyi korlátozások feloldásával szeptemberben
adai és lövétei fiatalokat és kísérőiket láttunk vendégül, a számukra
készített programmal indultunk a Bethlen Gábor Alapkezelő „Test
vértelepülési programok és együttműködések 2021.” pályázatán
és 1 920 000 forint vissza nem térítendő támogatást nyertünk.

ONLINE PANASZ / KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS
A GYORSABB ÜGYINTÉZÉS ÉRDEKÉBEN
Az Önkormányzathoz és Polgármesteri Hivatalhoz bárki for
dulhat közérdekű bejelentéssel vagy panasszal. Ez történhet
szóban, írásban és most már online adatlap formájában is.
A „Panasz/Közérdekű bejelentés” online adatlap elérhető a honla
punkon az Ügyintézés menüpont alatt.
A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem
megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így
különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá. A panasz
javaslatot is tartalmazhat.
A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet,
amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az
egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés ja
vaslatot is tartalmazhat.
A panasz, közérdekű bejelentést a beérkezéstől számított 30 napon
belül kell elbírálni.
Panasszal és/vagy közérdekű bejelentéssel lehet fordulni:
• személyesen a Polgármesteri Hivatalban (2011 Budakalász,
Petőfi tér 1.) ügyélfogadási időben;

2013-ban a terület még valóban zöldterület-közpark (Z-kp) övezetbe
tartozott, de ezt követően az önkormányzat először lakóövezetbe
sorolta, majd eladta. A Kálvária telkek eladása mellet nemrég ezt a
telekeladást is igazságügyi ingatlanszakértő vizsgálta. A közel két
ezer négyzetméteres ősfás parkot nettó 31 496 062 forintért adta
el az akkori önkormányzati többség. Ezzel szemben az igazságügyi
ingatlanszakértői vizsgálat most nettó 57 900 000 forintban hatá
rozta meg az eladáskori értéket. A 2016-os ingatlaneladások miatt
a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság nyomoz, az Önkormányzat –
kiegészítve a 2011 Egyesület 2019-es feljelentését – a tudomására
jutott igazságügyi ingatlanszakértői véleményeket megküldte a
nyomozóhatóságnak. A jelentős árkülönbség miatt dr. Göbl Richárd
polgármester úgy döntött, hogy Budakalász Város Önkormányzata
kárigény érvényesítésére polgári peres eljárást is indít.

AJÁNDÉKCSOMAG A NYUGELLÁTÁSBAN ÉS
EGYÉB ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMÁRA
(BALESET, ROKKANTSÁGI ELLÁTÁS ÉS ÁRVASÁGI ELLÁTÁS)
Terveztük, de a Covid 4. hulláma nem engedi, hogy a hagyomá
nyos év végi idősek rendezvényét megtartsuk, de ebben az
évben is élelmiszereket tartalmazó csomagot vehetnek át a
budakalászi nyugdíjasok a Kós Károly Művelődési Házban. Az
át nem vett csomagokat rászorulóknak juttatjuk el, így aki úgy
érzi, hogy máshol jobb helye lenne a neki járó csomagnak, az a
távolmaradásával is tud segíteni.
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A csomagok átvételének helye:
Kós Károly Művelődési Ház (Budakalász, Szentendrei út 9.).
Az átvétel időpontjai:
December 8. 8-14 óra
December 9. 14-18 óra
December 10. 8-14 óra
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a november 10-i Lakossági Fórumon mutattak be a tervezők
az érdeklődőknek. A tervezet megtalálható a város honlapján
(www.budakalasz.hu), az írásbeli javaslatokat, észrevételeket
november 20-ig a telepulesrendezes@budakalasz.hu címre
várják a szakemberek.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a csomagok átvétele kizá
rólag a megadott időpontokban lehetséges, a kijelölt napokat
követően utólagos átvételre nincs lehetőség.
További fontos tudnivalók:
Kérjük, hogy okmányaikat és a nyugellátásról szóló igazolást
hozzák magukkal. Más személy csak a jogosult által aláírt meg
hatalmazással kaphatja meg a csomagot.
Az ajándékcsomag átvételével felmerülő kérdés esetén hívják a
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatát a + 36 (26) 340-266-os
telefonszámon.

IDEIGLENESEN BEZÁRT A HULLADÉKGYŰJTŐ
PONT A LENFONÓ TERÜLETÉN
A hulladékszállítást végző NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgaz
dálkodási Nonprofit Kft. technikai okok miatt bizonytalan időre
bezárta a Lenfonó területén lévő Hulladékgyűjtő pontot, amíg
rendeződik a közte és Kormányhivatal közötti vita (a városnak
erre nincs ráhatása). Fontos, hogy a házhoz menő kommunális és szelektív hulladékgyűjtés zavartalanul folytatódik. A
háztartásokban keletkezett többlet műanyag, papír hulladékot és
üveget továbbra is el lehet helyezni az Auchan áruház szelektív
hulladékgyűjtő pontján; az elektronikus hulladékot pedig a szin
tén a bevásárlóközpontban, az Euronics elektronikai áruházban
lehet továbbra is leadni.
Az NHSZ Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati irodája átmenetileg a
Lenfonó bejáratánál lévő kék épületben működik. A szokott időpontokban, minden hónap utolsó csütörtökén 10-14 óra között,
a budakalásziak továbbra is helyben intézhetik a hulladékszállítással kapcsolatos ügyeiket.

AZ ÖNKORMÁNYZAT IS BEVÁSÁROLT
AZ ALMAVÁSÁRON
Az önkormányzat 112 láda, több mint 2 tonna, télálló almát vásá
rolt a budakalászi bölcsődék, óvodák és iskolák gyümölcs ellá
tására a téli időszakra. Az oktatási intézmények időközönként
gyümölcsnapot tartanak a gyerekeknek, idén a most megvásárolt
almából. A gyümölcsnapnak tavaly is komoly sikere volt a gyere
kek körében.
Már megkapta az első szállítmány almát a Budakalászi Bölcsőde,
az óvodák, a Kalász Suli és a Szentistvántelepi Általános iskola. A
következő szállítmány az őszi szünet után érkezik a nevelési intéz
ményekhez.

ÚJ TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET IS KÉSZÜLT
A településképi eszköztár általános felülvizsgálata keretében elké
szült Budakalász új településképi rendeletének tervezete, amelyet

HÁZHOZ JÖN AZ ÜGYINTÉZÉS BUDAKALÁSZON
Célunk, hogy a budakalásziak számára a személyazonosító iga
zolvánnyal, lakcímkártyával, útlevéllel, vezetői engedéllyel kap
csolatos ügyintézésre, diákigazolvány kiállításra vagy ügyfélkapu
regisztrációra helyben legyen lehetőség, havonta egy alkalommal.
Az idei évben, minden hónap utolsó csütörtökön jön a Mobil
Kormányablak: november 25. és december 16-án. A jövő évi idő
pontokat is igyekszünk majd a Mentáskert piaccal azonos na
pokra megszervezni, összehangolni a kellemeset a hasznossal.
A Kormányhivatal tájékoztatása alapján a mobil Kormányablak
szolgáltatásokat érkezési sorrendben lehet igénybe venni, időpont
foglalásra itt sajnos nincs lehetőség.

NOVEMBER 29-ÉN LAKOSSÁGI FÓRUM
A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓRÓL
Az „Élhető Budakalász 2021-22 program” kérdőívet összesen
598-an töltötték ki, 562 online válasz érkezett, és 36-an töltötték
ki a kérdőívet papíron. Ezúton köszönjük minden budakalászi
nak, akik segítették a tervezők munkáját. A kérdőívre érkezett vá
laszokat a településfejlesztési szakemberek beépítik a készülő
településrendezési eszköztár (Településfejlesztési Koncepció,
Településszerkezeti Terv, Szabályozási Terv, Helyi Építési Sza
bályzat) kutatási anyagba.
Az kutatás eredményeit és a már elvégzett fókuszcsoport be
szélgetések tanulságait a KASIB Kft., az ÉrtékTérkép Kft., vala
mint a Közlekedés Kft. szakemberei, 2021. november 29-én, a
Faluházban 17.00 órakor kezdődő Lakossági Fórum keretében
fogják bemutatni az érdeklődőknek. Itt várják a szakértők a la
kossági hozzászólásokat és észrevételeket is.

ÚJ KERÉKPÁRTÁMASZOK A FALUHÁZ UDVARÁN
A „Közlekedésbiztonság fejlesztése Budakalászon” projekt
keretében elkészültek a Faluház, a Könyvtár és a Zeneiskola
közös udvarán az új kerékpártámaszok. A fejlesztés nyomán
megduplázódott a kerékpár- és rollertárolási lehetőségek a sokak által látogatott intézmények közelében.
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A Faluház főbejáratánál, a játszótér és a közeli magánovi parkoló
felöli bejáratánál, a Zeneiskolánál és a Könyvtárnál összesen 60
kerékpár biztonságos tárolására van immár lehetőség. Mivel az
intézményekbe sokan gyereküléssel, vagy kosárral ellátott kerékpár
ral érkeznek, ezért a támaszokat 100-120 cm távolságra helyezték el
egymástól, így a kerékpárok könnyen rögzíthetők mindkét oldalról.

érdekek és a helyi természeti értékek megőrzése között egyre éle
sebb konfliktusokra. A budakalászi partszakasz rekreációs övezet,
kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület, jó része pedig
helyi védettséget is élvez. A városvezetés a budakalászi Duna-par
tot ezért egyedi tájértékként kezeli.
A partmeder a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság kezelésében
van, vagyonkezelői hozzájárulással bérleti konstrukcióban adja át
magán és/vagy üzleti célra a Duna medrét. A Fővárosi Katasztrófa
védelmi Igazgatóság, mint vízjogi hatóság, valamint a Kormányhivatal
különféle tevékenységekre és vízi létesítményekre adnak ki közvetett
hatásában környezetterhelő és forgalomnövelő hatású engedélyeket.
A budakalászi partszakasz többféle védelem alatt áll: része a Nem
zeti/Országos Ökológiai Hálózatnak, Natura 2000 Duna és ártere
HUDI20034 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület, jó
része pedig helyi védettséget is élvez.
További részletek és a szakmai háttérinformációk a városi
honlapon érhetők el (www.budakalasz.hu).

A kerékpártámaszok beszerzésének és telepítésének 583 946 forint
értékű költségeit a város pályázati forrásból biztosította. Nyár ele
jén a „Közlekedésbiztonság fejlesztése Budakalászon” projekttel
közel 56 millió forintot nyert Budakalász. A pályázat célja a város
a központi, közúti forgalommal terhelt részén a gyalogosok és a
kerékpárosok biztonságának növelése, a közlekedési és közbizton
sági feltételek javítása volt.

JEGYZŐI UTASÍTÁS ÉS POLGÁRMESTERI
AJÁNLÁS A MASZKVISELÉSRŐL

A BEÉPÍTETTSÉG
15 HELYETT 45%,
A ZÖLDTERÜLET
60 HELYETT 0%
A képviselő-testület ha
tározatot fogadott el a
Duna parton engedély
nélkül megépült hajó
tárolók, valamint a hozzájuk kapcsolódó és a beépítési előíráso
kat semmibe vevő építések miatt. A képviselők felhatalmazták a
polgármestert, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Főosztályától kérje a Duna parton kialakult álla
potok ellenőrzését.
2017 óta a Duna parti telkeken jachttárolókat és azokhoz kapcso
lódó szociális jellegű épületeket húztak fel. Az önkormányzat – bár
nem tulajdonosa a területnek – a településfejlesztés, valamint a
helyi természet- és környezetvédelem elvárásainak teljesítése ér
dekében kezdeményezte az építésfelügyeleti hatóságnál a Duna
parti telkeken kialakult állapotok ellenőrzését.
Az érintett telkeken lábakon álló, kiterjedt alapterületű tetőszerke
zetek épültek, amelyek épületnek minősülnek, de nem történt te
lepülésképi véleményezés, így engedélyek sincsenek. Az épületek
átszelik a telekhatárokat, részben vagy egészben építési helyen
kívül helyezkednek el. Az érintett telkeken a Duna parton megengedett 15 százalék helyett 45, illetve 36 százalékos a beépítettség. Az elvárt legalább 60 százalékos zöldfelületi arány helyett
közel 0 százalék a zöldfelület.
2020 decemberében két olyan beavatkozás is történt a budakalá
szi dunai partszakaszon, amely ráirányította a figyelmet a terület
üzleti célú hasznosítása, valamint az önkormányzati-lakossági

A súlyosbodó járványhelyzetre tekintettel a személyes ügyintézés
során a Budakalászi Polgármesteri Hivatal munkatársai és valamennyi ügyfele számára kötelező a maszkviselés oly módon,
hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje. Erről jegyzői
utasítás rendelkezett. A belépést követően a kézfertőtlenítés
ugyancsak kötelező. A személyes ügyintézés helyett ideiglenesen
az elektronikus kapcsolattartás a javasolt, melyet az ügyfelek az
alábbi elérhetőségeken tehetnek meg:
• e-mailen: info@budakalasz.hu
• ügyfélkapun
• telefonon: +36 26 340-266
A papíralapú dokumentumok a hivatal ajtaja előtt elhelyezett pos
taládába is elhelyezhetők.
A koronavírus-járvány negyedik hullámának megfékezésére a
kormány védelmi intézkedésekről döntött, de az általános maszk
használat továbbra sem kötelező. Mivel nincs más jogköre,
dr. Göbl Richárd polgármester arra kér mindenkit, hogy valamennyi
budakalászi üzlethelyiségben és valamennyi zárt közösségi térben
is viseljenek maszkot, tartsák meg az egymástól való biztonságos
távolságot és belépéskor fertőtlenítsék a kezüket. Az orvos-pol
gármester arra kér mindenkit, hogy vegye komolyan a központi
járványvédelmi ajánlásokat.
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СВЕЖЕ ВЕСТИ

Elindult a nyelvoktatás a felújított
iskolaépületben
A Budakalászi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat nemrég felújí
totta az ortodox templom udvarán álló egykori iskolaépületet.
A nagy múltú házat Dumtsa Jenő és felesége, Blásics Petronella
1895-ben adományozták a budakalászi szerb közösségnek. Októ
bertől a megújult épület a budakalászi szerb családok gyerme
keinek, illetve a felnőttek nyelvoktatásának és a helyi szerb közösség
összejöveteleinek helyszíneként szolgál majd. A szerb nyelvi foglalkozások, az óvodás korú gyerekek oktatása elindult, az órákat heti
egy alkalommal Veszna Secsen tanárnő tartja. Jelenleg nyolc gyermek jár rendszeresen a nyelvórákra, amelyet a Budakalászi Szerb
Nemzetiségi Önkormányzat még 2020-ban indított el.

NACHRICHTEN

NŐSÖK BÁLJA

Október 29-én került megrendezésre a Kós Károly
Művelődési Ház és a Német Önkormányzat közös
szervezésében a Nősök Bálja.

A rendezvényre elfogadta a Német Nemzetiségi Önkormányzat
meghívását dr. Vitályos Eszter, az Emberi Erőforrások Minisztériuma
Európai Uniós Fejlesztésekért Felelős Államtitkárság államtitkára

Korábban nagy hagyománya volt a budakalászi rendezvénynek,
az idősebb korosztály ma is mosolyogva emlékezik vissza a népszerű őszi bálokra. Most sem panaszkodhattunk, mert a belépők
olyan hamar elkeltek, hogy a bál előtt egy héttel már nem lehetett
jegyet kapni. Köszönet érte Reich Tamásnak, a bál szervezőjének! A rendezvényen fellépett az Alpenrose tánccsoport, valamint a vendégként résztvevő tánccsoportok közül a budakalászi
Rozmaring-, a Dunabogdányi- és a Szigetcsépi szerb táncegyüttesek házaspárjai is bemutatót tartottak a repertoárjukból.

megtáncoltatjuk a bálozókat! A különböző nemzetiségek mindig
is barátságban éltek a környéken, látogatták egymás rendezvényeit, ismerték egymás táncait. Így jól megfért a kóló a sramli
mellett. Sokan beálltak a körtáncba, próbálgatták a lépéseket
– mondta Vaizer Enikő, a Rozmaring Szerb Táncegyüttes táncosa
és szervezője.

Nem titkolt szándékunk, hogy ezt a nagysikerű régi hagyományt
újraélesszük. A jövőben szeretnénk meghívni azokat is, akik az
utóbbi években a városba költöztek, lehetőséget adva nekik arra,
hogy bekapcsolódhassanak, élményekkel gazdagodjanak, és ha
tetszett, a legközelebbi rendezvényünkre is velünk tartsanak. Szeretettel várunk mindenkit a legközelebbi rendezvényünkre, melyről
a „Kalászi Svábok” Facebook oldalunkon tájékozódhatnak.

Adventi Traccsparti
A Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Német Nemzetiségi Egyesület 2021. november 25-én csütörtökön 18 órai
kezdettel tartja ez évi Adventi Traccspartiját, melyre szeretettel meghív minden kedves érdeklődőt.
Helyszín: Kós Károly Művelődési Ház bálterme.

Lávinger Ildikó
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Fellépnek: Kalász Suli német nyelvet tanuló 2. osztályos
diákjai, az Alpenrose táncegyüttes és a Kamp Kapelle
zenekar.

- Szívesen fogadtuk el az Alpenrose tánccsoport meghívását a
Nősök Báljába. Mivel ki kellett hagynunk egy táncpróbát a program miatt, úgy gondoltuk, hogy legyen egy kis szerb zene is, és

A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt!

A rendezvény az aktuális járványügyi előírások szerint
látogatható.
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KÖZÉLET

TESTÜLETI ÜLÉS ÉS KÖZMEGHALLGATÁS VOLT A FALUHÁZBAN
Az október 20-i testületi ülés elsőként négy napirendi
pontot tárgyalt. A képviselők egyebek mellett döntöttek a
Cserkészház udvarán álló jégpálya új, energiatakarékos
hűtőrendszerének támogatásáról, valamint arról, hogy
Duna parton engedély nélkül megépült hajótárolók,
valamint a hozzájuk kapcsolódó és a beépítési elő
írásokat semmibe vevő építések miatt a Pest Megyei
Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosz
tályától kérjék a Duna parton kialakult állapotok ellen
őrzését.
A napirendi pontok megtárgyalása után megkezdődött a köz
meghallgatás. Elsőként dr. Göbl Richárd polgármester számolt
be a tavaly őszi közmeghallgatás óta eltelt időszak legfontosabb
önkormányzati eseményeiről:

Az új iskola elkészült, de még mindig
sok feladatot ad a városnak
A polgármester jelezte a Patakpart Iskola körüli úthálózat
megépítése kapcsán, hogy október végére el fognak készülni a
kiviteli tervek és elindul a közbeszerzési eljárás. A városvezetés
ígéretet kapott, hogy Budakalász jó eséllyel kaphat kormányzati
támogatást az egymilliárd forintot is meghaladó költségek
finanszírozására.

Az uniós és a hazai pályázatok
sikerének feltétele az alapos előkészítés
A polgármester beszámolt arról, hogy a rövidesen megnyíló
uniós tendereken, a hazai Településfejlesztési Operatív Program
pályázati forrásainak megszerzése érdekében az önkormányzat
számos, a város számára kiemelten fontos beruházást készít
elő. Mivel a saját fejlesztési források az elvonások miatt
egyre fogynak, a sikeres pályázatokból lehet fejlesztési pénzt
előteremteni. Ennek előfeltétele az alapos felkészülés.

A közelmúltban az önkormányzat közlekedésfejlesztésre
összesen több mint 55,8 millió forint vissza nem térítendő
támogatást nyert. Ebből épült meg a Lenfonó megálló és a
körforgalom közötti járda, valamint az új kerékpár támaszok
a Faluház udvarán. Rövidesen sor kerül a körforgalom közvilá
gításának korszerűsítésére, a Ciklámen utca és a Kalász Suli
közötti kerékpár nyomvonal kiépítésére, és mindhárom HÉV
megállóba kerülnek biztonsági kamerák. Ebből a forrásból való
sul meg Budakalász fenntartható közlekedési koncepciója, amely
későbbi pályázati források megszerzésének előfeltétele. Készül
a Kerékpárforgalmi Hálózati Terv is, amely szintén a későbbi
sikeres pályázatok belépő feltétele.
Hazai pályázati forrásokból fog megújulni az OMSZK park
játszótere és annak 3000 négyzetméteres környezete, illetve a
Berdóban a Cseresznyés utca útburkolatának megépítése, víz
elvezetés megoldásával együtt. A beruházások összértéke 185
millió forint lesz, jövő nyárra mindkét beruházás elkészülhet.

Megkapta az építési engedélyt az elkerülő út,
az átadás 2024-ben várható
Egy igazán nagyszerű friss hír, hogy a Budakalászt északról
elkerülő út megkapta az építési engedélyt. Ennek az elkerülő útnak
a része a HÉV-feletti átkelést biztosító kétszintű csomópont, ami
csökkenteni fogja a Lenfonó átjáró jelenlegi terhelését, a belső

útjainkat járhatatlanná tévő átmenőforgalmat. Az építkezés
jövő nyáron elkezdődhet, és az ütemterv szerint 2024-ben be is
fejeződhet.

Komposztládák, barna kukák
és házhoz menő ágaprító szolgáltatás
Megérkeztek az első szállítmányok, a műszaki átadás-átvétel
után még az idén megkezdődhet a komposztáló edények és a
barna kukák kiosztása a budakalásziaknak, amit egy regisztrációs
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önkormányzat saját kezdeményezéssel is megkereste a döntés
hozókat, azaz hogy a Kalász Suliban a Tanterem-TornateremTanuszoda állami projekt keretein belül egy korszerű tornaterem
épülhessen.

A forgalmi változásokat felülvizsgálják
és ha kell, korrigálják

rendszer fog segíteni. A pályázati maradványösszegből egy
nagyteljesítményű ágaprítót, két teherautót és egy homlokrakodót
is beszerez az önkormányzat, hogy egy korszerű, házhoz menő
zöldhulladék-kezelési szolgáltatás indulhasson

Az új Vasút sori ovi
2023 szeptemberében nyithat
Négy csoportos új óvoda épül a Vasút soron. Az óvodát a Buda
pest-Esztergomi Főegyházmegye fogja felépíteni és üzemeltetni,
a város a telket és a kiviteli terveket biztosította. A kivitelezés a
jövő év elején fog elkezdődni és reményeink szerint az új óvoda
2023 szeptemberében megnyitja kapuit.

Eljárások a környezet megóvása érdekében
A Lenfonóban feltárt környezetszennyezés kapcsán dr. Göbl
Richárd polgármester elmondta, több vizsgálat is megerősítette
a szennyezést igazoló saját eredményeket; jelenleg a megyei
zöldhatóság folytat hatósági eljárást. A helyzet mielőbbi meg
nyugtató rendezése nem csak a Lenfonó fejlesztése miatt,
hanem a Dunakanyar lakóinak egészséges ívóvízellátásának
érdekében is fontos, hiszen a gyárterület a Duna-parti vízbázis
védőterületéhez tartozik. A Lupa Strand parkolójával kapcsolatos
jogi eljárások szintén ugyanezért fontosak. Göbl Richárd pol
gármester szerint a legégetőbb tisztázandó kérdés, hogy a 2019ben engedély nélkül megépült parkoló felülete az utólag megadott
fennmaradási engedély ellenére vízzárónak tekinthető-e.
A Kálvária Lakópark házait évek óta lakják, de a területen lévő utcák
a be nem fejezett közműmunkák miatt még mindig munkaterületnek
számítanak. A Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedésfelügyeleti
Főosztálya eljárást indított a hiányosságok miatt, de további
probléma, hogy míg az adásvételi szerződésben 27 ingatlan és
ingatlanonként egy megépíthető épület szerepel, a valóságban 31
lakóház épült. A kialakult helyzet tisztázását a Polgármesteri Hivatal
a kormányhivatali eljárástól függetlenül megkezdte.

Épülhessen tornaterem a Kalász Suliban
A Patakpart Iskola örömteli átadása kapcsán Göbl Richárd
polgármester beszélt a két régi kalászi iskola helyzetéről, az
épületek romló állagáról, az oktatási munka gyakran méltatlan
körülményeiről is. A fenntartó Váci Tankerületi Központtal
folyamatosan tárgyalunk a feltételek javításáról. Ezen felül az

A közmeghallgatás második részében a jelenlévő budakalásziak
tehették fel kérdéseiket. A legtöbb hozzászólás a Csapás utca és
a Klenity közlekedésének átszervezésével kapcsolatban hangzott
el a Szentistvántelepről megjelent lakók részéről. Forián-Szabó
Gergely alpolgármester többször hangsúlyozta: az önkormányzat
az északi elkerülő út és az M0 északi szakaszának megépüléséig
nem tud mindenki számára megnyugtató megoldást kínálni az
elmúlt tíz év intenzív betelepülésének közlekedési következmé
nyeinek csökkentésére. Az alpolgármester jelezte, a közlekedési
szakemberek véleménye az, hogy a tervezett forgalmi változások
enyhíteni fognak a környező utcák mindennapos balesetveszélyes
forgalmán. Be kell látni, hogy a többeket érintő néhány perces
kerülő okozta kényelmetlenség nem hasonlítható össze a
keskeny, járda nélküli és a kétirányú átmenő forgalom számára
teljesen alkalmatlan utcákban élők mindennapos élethelyzetével.
Jelezte, a korábbi rossz döntések következményeit nem lehet
beavatkozás nélkül hagyni addig sem, amig az északi elkerülő
út megépül. Ráadásul a legnagyobb könnyítést jelenő M0 tovább
építésére még hosszú éveket kell várni. Ugyanakkor jelezte, hogy
az intézkedéseket néhány hónap elteltével felül fogják vizsgálni és
ha kell, megteszik a szükséges korrekciókat.
További kérdés volt, a budakalászi háziorvosok könnyebb elér
hetősége és az online időpontfoglalás. Dr. Göbl Richárd polgá
rmester válaszolt a felvetésre és ígéretet tett a háziorvosokkal
való egyeztetésre, egy könnyebb időpontfoglalási rendszer beve
zetésére.

Elindult az Élhető Budakalász program:
közösségi faültetés lesz novemberben
Göbl Richárd polgármester je
lezte, hogy novemberben faülte
tési akció indul. Csak a Klenity
városrészben 101 fát fog elültetni
az önkormányzat, ehhez várják a
közösségek, magánszemélyek
közreműködését is. Elindult a településfejlesztési és telepü
lésrendezési eszközök teljeskörű felülvizsgálata, 20 év után új
településfejlesztési koncepció, a koncepció alapján pedig új
Helyi Építési Szabályzat készül; az Élhető Budakalász 2021-2022.
programba és a koncepció elkészítésébe széles körben bevonják
a budakalásziakat, a helyi civil egyesületeket, egyházakat és a
vállalkozókat.
A Szerb Nemzetiségi Önkormányzat a Bethlen Gábor Alapkezelő
támogatásával felújította a szerb ortodox templom udvarán álló
egykori iskolaépületet, amely októbertől újra a kalászi szerb kö
zösséget szolgálja. A polgármester a 250 éves műemlék temp
lom szigetelési munkálataira elnyert 15 milliós támogatás
kapcsán elmondta, a templom felújítására is sort kell keríteni.
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Újra a Jégen!

Szezonnyitó hűtő-avató és hoki toborzó
Örömmel adjuk hírül, hogy november közepén újra megnyitja
kapuit a budakalászi műjégpálya a „Közösjég”. Immáron a 7.
korcsolya szezon veszi kezdetét!
Újra itt a lehetőség városunk és a környékbeli települések részére,
hogy óvodák, iskolák, családok és baráti társaságok közösen
élvezzék e remek téli sportot. Hívjuk az 5 és 12 év közötti lányokat
és fiúkat, hogy csatlakozzanak a Budakalászi Vidrák jégkorong
csapatához!
A Közösjég műjégpálya közösségi összefogás és nagyon sok
önkéntes munka eredményeként jött létre, az elmúlt évek alatt
számos fejlesztés történt, melynek egyik fő anyagi forrása a
VIDRA SE sikeres TAO pályázatai, melynek nyomán számos
helyi cég adófelajánlással nyújtott támogatást, ezeket ezúton
is köszönünk! A pályázati források lehetővé tették, hogy egy
új, energiatakarékos hűtőgépet szerezzünk be, mely a hulladék
hő hasznosításával még a háttér infrastruktúrát biztosító cser
készház fűtését és melegvíz ellátását is képes lesz kiegészíteni.
A rohamosan emelkedő energiaárak mellett ez különösen fon
tossá vált az idei évtől. A hűtőgép beszerzését TAO pályázati
forrásból biztosítottuk, melynek 30 %-s önrészéhez Budakalász
Város Önkormányzata 4 millió Ft-al járult hozzá, melyet ezúton
is köszönünk.

Az új hűtőgép ünnepélyes átadására és bemutatására mindenkit
örömmel hívunk 2021. november 15-én hétfőn délután 4 órára a
Lenfonó HÉV megálló mellett a Cserkészház kertjében található
Közösségi Műjégpályához!
A rövid átadó ünnepség után a budakalászi Vidrák jégkorong
csapatának U8, U10, U12 és U14 korosztályú csapatai nyílt ed
zést tartanak, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Akik szeretnének csatlakozni a Vidrák közel 100 fős csapatához
most itt a lehetőség fiúk és lányok részére egyaránt 5 és 12
éves kor között. Hozzanak magukkal kerékpáros bukósisakot,
kesztyűt és korcsolyát. Jelentkezni lehet a helyszínen, vagy akár
előzetesen is, az online jelentkezési lap kitöltésével, amely az új
honlapunkon megtalálható: https://www.vidrajegkorong.hu/
A korcsolyapálya nyitvatartása, jegyárak, korcsolya kölcsönzési
és pályafoglalási lehetőségekről további információ található
https://www.kozosjeg.hu/, valamint érdeklődni lehet telefonon:
20/ 510-5130 számon. Találkozzunk a Jégen!
dr. Wettstein András

BMSE hírek
Jócskán benne vagyunk
az őszi labdarúgó baj
nokságban. Minden kor
osztályos csapat keményen edz és dolgozik,
hogy minél jobb eredményt érjen el a csoportjában. Az U-7,
az U-9 és az U-11-es gyerekek továbbra is részt vesznek a
Bozsik-tornákon, valamint a partneregyesületek meghívására
szerepelnek a különböző labdarugó tornákon. Felnőtt csapatunk
a sok sérült játékos ellenére kezd magára találni és egyre
biztatóbb játékkal szép eredményeket érnek el. Az edzőnk Bajzát
Péter munkája lassan eléri célját.
A mérkőzésekre egyre többen látogatnak ki, a régi időkre emlé
kezve csodálatos szurkolással segítik a csapatot. Az MTK, mint
partneregyesület meghívta edzőinket szakmai gyakorlatra és
modern edzéstechnika-képzésre. A bajnokság november végéig
tart, addig még sok munka van hátra. Beneveztünk a téli futsal
bajnokságra, hogy sportolóink edzésben maradjanak. Mindent
elkövetünk, hogy Budakalász városa büszke legyen az egyesü
letünkre.
Sárosi Tibor, BMSE elnök

Budakalásziak az Ultrabalatonon
A „Respect Muay Thai 2”, 12 fős csapata Veres Ádám (54) veze
tésével idén is részt vett az Ultrabalaton versenyen. A táv 215 km,
amit 13 óra 50 perc alatt teljesítettek a versenyzők, így másodikok
lettek abszolútban, illetve kategóriájukban. Kicsivel futottak gyor
sabban, mint tervezték – és kicsivel lassabban, mint tavaly, akkori
eredményük 12 óra 46 perc –, így az idejük elég lett a 2. helyre.

„Ha lassítok vagy megállok, akkor vesztettem és nem szeretek
veszíteni” – mondta nevetve Veres Ádám csapatkapitány, a kér
désre, hogy mi motiválta a verseny alatt. A 12 fős futógárda
összetétele 6 fő budakalászi lakos – Csáki Attila, Friedrich József,
Koller Dániel, Tiricz Irén, Veres Patrik és Veres Ádám –, a többiek
a III. kerületi Élményfutárok nevű futóközösségből csatlakoztak
a csapathoz.
Gratulálunk minden résztvevőnek az elképesztő eredményéhez!
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AZ ELSŐ GYALOGBUSZOS TALÁLKOZÓ
Október 16.-n szombaton az Első Gyalogbuszos
Találkozón mintegy 40-en gyűltek össze a Faluházban, gyerekek és felnőttek, iskola intézményvezetők.
Az esemény célja az eddigi eredmények értékelés volt.
Az első 49 nap eredményeiről iskolai felmérés készült, amely
meglepő adatokat eredményezett. Az 1090 budakalászi általános iskolásból 994-n vettek részt a kérdezéses felmérésben. A
válaszokból kiderült, hogy:
•		A gyerekek 47 százaléka autóval jut el az iskolába.
•		53 százaléka valamilyen „lágy” közlekedési eszközt használ
(gyalogol, kerékpározik, rollerezik, vagy HÉV-l jut el az iskolába). A gyaloglás kétszer olyan kedvelt, mint a kerékpár és a
roller együttvéve.
•		Az iskolai évfolyamok közül a legtöbben a 4. évfolyamból
használják az autós közlekedést, a legkevésbé autós évfolya
mok a 7-8 osztályosok.
•		A tanulók számarányához viszonyítva a Gyalogbusz a Kalász
Suliban és a Patakpart Általános Iskolában legnépszerűbb.
A Gyalogbusz adatok:
•		Budakalászon a Gyalogbusz 10 útvonalon közlekedik a tanítási napokon.
•		Átlagban 38 utasuk van, maximum 70 utas „fér fel” a járatra.
•		Az elmúlt 32 tanítási nap alatt, 1256 utas, 639 km-t tett
meg a Gyalogbusszal.
A legnépszerűbb járatok:
o K2 – 481 utas, 206 km
o K4 – 217 utas, 107 km
o P2 – 155 utas, 102 km
• 		Ezzel elégettünk 150 Túró
Rudival egyenértékű energiát, megtakarítottunk 40 l
benzint, a karbonlábnyo
muk pedig 120 kg széndioxiddal csökkent.
Az iskolafelelősök átvették
a 2011 Egyesület támogatásával készült új, emblémánkkal ellátott láthatósági
mellényeket és zászlókat,
amelyek a sofőrök megjelenését egyértelműsítik és
erősítik majd.
A gyerekek a Szent Ferenc
Karitászcsoport jóvoltából
Gyalogbuszos kitűzőt kaptak. A Kalász Pékség frissen sült sajtos aprópogácsával, Schieszl Konrád pedig musttal
és meggylével támogatta a rendezvényünket. Készültek fanyelű,
nagy, fehér gyalogbuszos esernyők is. Ezeket bárki megvásárolhatja 2.500 Ft-ért vagy annál nagyobb, tetszőleges összegű tá-

mogatással. Köszönjük minden
gyereknek, szülőnek, sofőrnek,
együttműködő partnereinknek
(Iskoláknak, Önkormányzatnak,
Faluháznak) és támogatóinknak, hogy ügyüknek tekintik a
Gyalogbuszt.
Külön köszönet jár a szervezőknek, Szép-Magyar Áginak és Károlyné Telek Jutkának a rengeteg és odaadó munkájukért, nélkülük nem valósult volna meg a
Gyalogbusz!
A szervezők céljai a közeljövőben:
•		+3%-s növekedés tanév végéig!
•		Covid és a tél túlélése (náthaügyi helyettesek)
•		Felnőttek (sofőrök és szülők) motivációjának fenntartása
•		Arculat bővítése (mellények, zászlók után megállótáblák)
•		A gyalogos iskolába járás további népszerűsítése Budakalászon és más településeken (Legnagyobb örömünkre Göd,
Szentedre, Gödöllő már jelentkezett, hogy példánkat követve
náluk is bevezetnék a Gyalogbuszt.)
Szabó Zsuzsanna

Az Óbuda-Kalász Ritmikus
Gimnasztika Torna Club
várja a jelentkezőket!
Egyesületünk 1994-ben alakult Érfalvy Nóra – 1988-as szöuli
olimpikon – vezetésével mely máig az ország legered
ményesebb RSG egyesülete. Egyesületünk foglalkozik mind
tanfolyami, hobbi szinten tornázó lányokkal, mind versenyző,
illetve válogatott tornászokkal. Budakalászon a Csupa Cso
daház Sportteremben, Óbudán a Kunigunda útja 60. szám
alatti sportcsarnokban és a MOA Magán Általános Isko
lában tartjuk edzésinket. Terveink között szerepel, hogy
amint elkészül a budakalászi Patakpart Általános Iskola
tornaterme ott is indítunk tanfolyamokat. Az Óbuda-Kalász
RG TC szeretettel vár minden kislányt kezdő és haladó
ritmikus gimnasztika tanfolyamaira! Érdeklődni az idő
pontokról és az egyesületünkről a www.obudarsg.hu oldalon
és a +36209134612 telefonon lehet.
Érfalvy Nóra elnök, Óbuda-Kalász RG TC
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Komposztáljunk okosan!
Magyarországon lakosonként átlagosan 65 kg élelmiszer-hulladékot termelünk évente, amelynek legalább harmadát olyan
élelmiszer részek teszik ki, amelyek komposztálhatók: zöldségés gyümölcshéj, kávézacc vagy tojáshéj. Ha ezek a hulladékok
a szemetes helyett a komposztba kerülnek, azzal sokat teszünk
a környezetünkért, valamint a szemétszállítás díjából is jócskán
lefaraghatunk egy kisebb edény használatával Ugyanakkor a lakosságnak csak az egyharmada komposztál, miközben számos
lehetőség kínálkozik a háztartási és kerti hulladék komposztálásra vidéki és városi környezetben egyaránt.
Hasonló a helyzet a kertesházaknál keletkező „zöld” hulladékkal,
amelynek csak kis része kerül kerti komposztálóba, a nagyobb
részét hőerőművekben égetik el. A kertünkben lehullott falevél,
fűnyesedék mind értékes alapanyagok, az otthoni komposztálás
után javítható vele a kert termőtalaja.
Komposztálni nem nagy tudomány, igazából csak egy kevés gondosság és odafigyelés kell hozzá, a többit elvégzi a természet.

A komposztálás fő szabályai:

Hogyan kell komposztálni?
Aprítás:
A gyors lebomlás érdekében ajánlatos a komposztálóba kerülő
anyagokat minél kisebb darabokra aprítani.
A komposztáló feltöltése:
A komposztáló aljára építsünk egy alapot, pl. faaprítékot, hogy a
levegőzést alulról biztosítsuk. Erre, ha van kész komposztunk, rakjunk egy keveset a komposztálódási folyamat beindításához. Ezután rétegezzük a konyhából és a kertből kikerülő különböző fajtájú
szerves hulladékokat. Zöldebb, nedvesebb, nitrogénben gazdagabb
hulladékra fásabb, szárazabb, tehát szénben gazdagabb anyagokat
rétegezzünk. A rétegek közé adhatunk adalékanyagokat (földet,
kőzetlisztet, zeolitot), melyek javítják a komposzt minőségét.
Keverés, a komposzt átforgatása:
Ritkán kell elvégezni, de sokat segíthet a keverés és az átrakás!
A bomlási folyamat első szakaszának végén egy-másfél hónap
után, keverjük össze a komposztot, hogy jobb minőségű anyagot
kapjunk a végén. Érdemes a keverést 3-4 havonta megismételni.

Az alapanyagok minél kisebb méretűek legyenek, aprítsunk!

Mire kell figyelni?

Levegőztetés, a jó oxigénellátás elengedhetetlen.
Időnként forgassuk át a komposztot.

Oxigénellátás: Ha a komposztunk levegőtlenné válik, baktériumok
szaporodnak el benne, bomlás szaga lesz a komposztunknak.
Ezért fontos a lazító anyagok (szalma, ágnyesedék) bekeverése.

A komposzt nedvességtartalma legyen optimális, se túl nedves,
se kiszáradt ne legyen.
Minél többféle alapanyagot komposztálunk, annál jobb minőségű
végterméket kapunk.

Mit lehet komposztálni?
A konyhából és a háztartásból: a zöldség- és gyümölcshulladékok, tojáshéj, kávé- és teazacc, hervadt virág, szobanövények elszáradt levelei, virágföld, fahamu, növényevő kisállatok ürüléke a
forgácsalommal együtt komposztálható.
A kertből: levágott fű, kerti gyomok (virágzás előtt), falevél,
szalma, összeaprított ágak, gallyak, elszáradt (nem beteg) növé
nyek, lehullott gyümölcsök, faforgács, fűrészpor. Beteg növényeket nem szabad a komposztálóba tenni, mert megfertőzheti a
komposztunkat.

Mit nem lehet komposztálni?
Étolaj és zsírmaradék, ételmaradék, hús és csont.
Szintetikus, illetve nem lebomló anyagok
(műanyag, üveg, cserép, fémek).
Húsevő állatok alól származó alom.
Veszélyes, magas nehézfém tartalmú anyagok.

A komposztálót helyezzük árnyékos, jó vízelvezetésű helyre.
A víz fontos tényező. Ha kevés a nedvesség, akkor a mikroorga
nizmusok szaporodása megáll, a lebomlás abbamarad. Ha túl sok
a víz, akkor kiszorítja a részecskék közötti térből a levegőt és nem
lesz elegendő oxigén a rendszerben; ezt a kellemetlen szag jelzi.
A komposzt felhasználása: A friss, 4-6 hónapos komposzt nyers
tápanyagtartalma még túl magas, ezért csak a talaj felszínén használható, pl. bogyósok, fák, cserjék, veteményesek őszi betakarására. Az érett 8-12 hónapos komposzt
lassan hat, kiváló talajjavító tulajdonságokkal rendelkezik és földdel egyenletesen összekeverve fontos alapanyaga
a cserepes- és balkonnövények, valamint a veteményesek földjének.
Rostálás után valamennyi
növénykultúra számára
felhasználható.
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ZÖLD HÍREK

Újra itt a fűtési szezon, a levegőnk minősége nagyobbrészt
rajtunk múlik. Budakalászon a hulladékégetés tilos, nyílt téri
vagy háztartási tüzelőberendezésben történő égetése egyaránt.
A jogosultak tüzifát kérhetnek az önkormányzattól.
Az arra szociálisan rászoruló kalásziaknak az önkormányzat, a
zöldfelület karbantartásából származó tüzelőanyagból természet
beni támogatást nyújt a készlet erejéig és térítésmentesen gon
doskodik a tűzifa kiszállításáról is. A tűzifa támogatási kérelem
űrlapot megtalálják az önkormányzat honlapján, az Ügyintézés/
Szociális ügyek oldalon.
A hulladék, mint például a PET-palack vagy a gumiabroncs ége
tése bűncselekménynek minősülhet, akár 300 ezer forintos
büntetéssel sújtható! Az otthonokat csak tüzelésre alkalmas,
kezeltelen fával és papírral szabad fűteni! A szilárd tüzelőanyag
használata elsősorban a település régebbi építésű részeire

jellemző, az új építésű településrészeken modern tüzelőberen
dezéseket építettek. A téli időszakban a közlekedés mellett, a
szabálytalan tüzelés okozza a legnagyobb légszennyezést.

Komposztáló edények,
zöldhulladék kukák

Közösen alakíthatjuk OMSZK park
játszótér és környezetének megújítását

A vállalkozó folyamatosan szállítja a komposztáló edényeket,
november hónapban megkezdődhet végre az edényzet műszaki
átadás-átvétele. Ez után kezdődhet majd a kiosztás. Folyamato
san érkeznek a 240 és 120 literes barna színű, zöldhulladék
gyűjtőedények is, amelyeket szintén műszaki átadás-átvétel
után lehet a lakosságnak kiosztani. Az önkormányzat novemberdecember hónapban szeretné felmérni a lakossági igényeket, ki
melyik méretű zöldhulladékgyűjtő kukát szeretne, illetve hány
komposztálóra tartanak igényt. Várhatóan januárban kezdődik
meg az zöldhulladékgyűjtő kukák és a komposztálók kiosztása,
amelynek menetrendjéről a Budakalászi Hírmondóban és az
önkormányzati honlapon értesítjük az érdeklődőket.

Az Önkormányzat célja a játszótér és fitnesz park közel
háromezer négyzetméteres területének teljes újragondolása. A
megbízott tájépítész irányításával, közösségi tervezés keretében
lesz lehetőségünk alakítani a terveket, annak érdekében, hogy
a végeredmény a lakosság valódi igényeit szolgálhassa. Az
előzetesen kitűzött általános célok között szerepel a városunk
hoz kötődő tematika megjelenése, a minden korosztály, illetve
a speciális nevelési igényű gyermekek számára nyújtott bizton
ságos, ingergazdag közösségi tér létrehozása.
A lakosság bevonása november elején megjelenő online kérdőívvel kezdődik a szempontok, célok, ötletek azonosítása érde
kében. A beérkező válaszok alapján a vázlatterv bemutatására,
személyes egyeztető lakossági fórumra december elején kerül
sor a Faluházban. Az észrevételek alapján véglegesített tervet
a tervező január végéig készíti el. A kivitelezés már 2022 már
ciusában megindulhat támogatási forrásból finanszírozva. A
kitöltendő kérdőívet és a lakossági fórum részleteit a városi hon
lapon és a Facebook oldalunkon fogjuk közzétenni, mindenkit
arra bíztatunk, hogy éljen a lehetőséggel, vegyen részt a tervezési
folyamatban.

Parkolásgátló kövek a közterületen

A 120 és a 240 literes barna kukák között látható a
közbeszerzéssel korábban kiválasztott komposztáló edény.

Budakalászon több helyen megfigyelhető, hogy a lakók ingat
lanjük előtti parkolást kövek kihelyezésével akadályozzák. Ez
szabálytalan és balesetveszélyes. A mentők, tűzoltók, télen a
hókotrók számára biztosítani kell a szabad mozgást, valamint
biztosítani kell a gépjárművek lehúzódásának lehetőségét. Kér
jük a budakalászi ingatlantulajdonosokat, a parkolásgátló esz
közöket távolítsák el az ingatlanjaik elől!
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ADVENTI HÍRNÖK
FRISS FENYŐÁG

Hírnök az adventi koszorú, melynek megjelenése az áruházakban,
üzletekben jelzi, közeledik a karácsonyi ünnepkör első része, az
advent. Az adventi koszorú hírnök, emlékeztetni akar bennünket
életünk fontos dolgaira, melyre főleg az ünnepek, év vége köze
ledtével jó figyelnünk.
Az adventi koszorú, mint a gyűrű a hűség, kitartás, megújulás jel
képe. Adventben Isten hűségét ünnepeljük, aki megvalósítja ígére
tét, miként Isten angyala mondta Máriánk: „Istennek semmi sem
lehetetlen.” A hűség életünk egyik pillére, mely tart bennünket.
A hűség, ami állandó, de hozzá egy utat kell bejárni, melynek része
a megújulás, a rácsodálkozás, a küzdelem és az azt követő béke.

EGÉSZ ÉVBEN ÁDVENT
Bár vágyunk az Istennel való találkozásra, de nem tudjuk,
elképzelni, hogyan lehetne helyet szorítani Neki varázstalanított
életünkben. A napunk az első perctől ki van számítva, nincs benne
hely a spontán, magától adandó talál
ko
zásokra, pillanatokra,
beszélgetésekre. Nincs helye a pillanatnak, és nem hisszük el
azt sem, hogy bármiféle csoda történhetne velünk: túlságosan is
megmagyarázható minden körülöttünk. Az időjárást bemondják
a meteorológusok, a politikai szavazatunkat megjósolják a köz
véleménykutatók, az internetes kereséseinkből pedig felállítanak
a nagy számítógépes cégek egy profilt rólunk, és úgy küldik a
reklámokat. Hova fér el itt Isten, aki kiszámíthatatlan, aki örök?
Amikor mégis találkozunk Istennel, akkor egyáltalán nem vágyunk
rá. A bajban, a betegségben, a halál közelében véres verejtékkel
kínlódunk – ilyenkor inkább a kérdéseink és a vádjaink az erő
sebbek, joggal. Merthogy a bajban kiderül, hogy az életünket nem
tudjuk uralni, a nehézségek erősebbek nálunk. És ilyenkor kiderül,
hogy valami más is célja az életünknek és nem csak a pillanatot
kell uralni, nem csak a napot kell túlélni. Ilyenkor végképp nem

AZ ÚR ELJÖVETELE
Az adventi ünnepkörhöz annyi szép esemény, érzés kapcsolódik!
Adventi koszorúkat készítünk karácsonyi énekeket dúdolva, a Nagy
Ünnepre hangolódva, ajándékokat veszünk szeretteink számára,
várjuk, hogy megajándékozzuk őket és az az igazság, hogy a
gyerekekkel együtt várjuk, hogy minket is megajándékozzanak.
Az adventi készülődés középpontjában sokaknak a szeretet
áll és vannak olyanok is, akiknek Jézus Krisztus, a testé lett Fiú
Isten. Talán nem is kell választani, mert ha Krisztusra várakozva
töltjük ezt az időszakot, akkor ott szeretet is lesz bőségesen. Van
valami, amiről viszont gyakran megfeledkezünk. Adventkor nem
várhatjuk Jézus Krisztus megszületését, legfeljebb az arra való
megemlékezést, annak megünneplését, mert Jézus Krisztus már
megszületett több, mint 2,000 évvel ezelőtt, azért is, hogy ez az
ünnepkört ne csak Rá gondolva, hanem Vele lelki közösségben
élhessük meg. Advent emlékezésre hív minket, a megemlékezésre
a Fiú Isten első eljövetelével kapcsolatban és bátorít is minket arra,
hogy várjuk Jézus Krisztus második eljövetelét. Amikor a Király
visszatér, akkor helyreállít mindent, a Menny teljes erejében jön
el hozzánk. Isten Szava, a Biblia ezt hirdeti nekünk. Igen ám, de
hogyan várhatnánk örömmel, reménnyel a második eljövetelt, ha
az első még nem lett személyesen a miénk? Amíg a karácsony, az

A koszorút fenyőággal díszítjük, mely az örök életre és kincseire
irányítja tekintetünket. Az adventi ideje az erényt hozza közénk;
szeretnénk jobbak lenni, figyelmesebbek vagyunk, melyről Szt.
Pál írta: „a szeretet nem szűnik meg soha.” A szeretet gyógyít, épít,
széppé varázsol, értelmet ad sok mindennek.
A koszorút 4 gyertya díszíti, melyet vasárnaponként sorra gyújtunk
meg jelezve az ünnep közeledtét. A gyertya ősi jelkép, ami az
áldozatot juttatja eszünkbe. A gyertya önmagát adja. Az adventi
idő készülődés, várakozás, mely ha fárasztó is, áldozattal teli,
jusson eszünkbe a gyertya, mely bár áldozatot hoz, de fényt és
melegséget ad. A gyertya, mikor a fényét megosztja, nem lesz
kevesebb, hanem másokat bevon körébe. Osszuk meg mi is örö
münket, reményünket mindazokkal kikkel kapcsolatban vagyunk.
Szükség van fényükre.
Legyen az adventi koszorú az ünnepkör értékeinek hírnöke.
Kelemen László esperes, plébánia kormányzó
Budakalászi Római Katolikus Egyházközség
tudjuk a kényelmet keresni, az élményt hajszolni. Elég élmény a
baj. Rögtön tanulunk és sok mindent megértünk, ha későn is.
Márpedig az Istennel való találkozásra szükségünk van. Erővel
kell helyet szorítani Neki és befogadni Őt. Meg kell engedjük,
hogy értelmessé tegye napjainkat. Meg kell engednünk, hogy
rámutasson legnagyobb vétkeinkre, és megadja a szabadulás
lehetőségét. Meg kell engednünk, hogy megengedje nekünk a
kiengesztelődést.
A karácsony előtti időszak segíthet és hátráltathat is az Istennel
való találkozásban. A sok adventi program és írás – ez is az – szíven
találhat, de egyszerűen túl is csordulhat bennük, és előfordul, hogy
csak megcsömörlünk tőle. És az is igaz, hogy egyik évben így, másik
évben úgy éljük meg az ünnepi készülődést. A mi feladatunk az, hogy
a magunk útját megtaláljuk. Saját utunk keresése közben pedig ter
mészetesen nem feledkezhetünk meg közösségeinkről: családunk
ról, munkahelyünkről, városunkról, gyülekezetünkről, és így tovább.
Saját utunk keresése közben vigyázzunk, hogy a lényeget ne en
gedjük el: találkozunk-e Istennel? „Tágas téren járok, ha a te uta
sításodat keresem” (119. zsoltár 45. verse).
Bereczky Örs református lelkész, Budakalászi Református Gyülekezet
advent csak egy távoli Jézus megünnepléséről szól és nem az „én
Jézusomról”, az „én Megváltomról” addig az ünnep megreked egy
nagyon-nagyon régi esemény és egy elérhetetlennek tűnő személy
távoli szemlélésén. Keresztényként hátra nézünk és hálát adunk a Fiú
Isten első eljöveteléért, emellett pedig előre tekintünk és reménnyel
telik meg szívünk az Ő második eljövetelével kapcsolatban. A kettő
között pedig egy ragyogó, mennyei híd emelkedik, amin mindennap
tehetünk egy lépést előre. Ez a lehetőség hídja, ami segít, hogy a
hétköznapokban, a kapcsolatainkban, az ügyes-bajos dolgainkban
is várhassuk Jézus Krisztus eljövetelét. Apró várakozások ezek,
amikor várjuk, hogy a bajban Ő siessen segítségünkre, várjuk, hogy Ő
vezessen, tanítson, formáljon minket, várjuk, hogy megtapasztaljuk,
hogy Ő a már bekövetkezett eljövetele és a jövőben bekövetkező
eljövetele között is Úr.
Jézus Krisztus nem csak úgy kíván az ünnepeink, sőt a mindennapi
életünk részévé válni, hogy megemlítjük Őt, hogy hivatkozunk Rá,
hanem úgy is, hogy az életünk részévé válik, szívünkben lakozik.
Az Advent ünnepe segítségünkre lehet abban, hogy emlékezzünk
Jézus Krisztus eljövetelére, megéljünk Vele egy személyes
szeretett kapcsolatot, és hogy reménnyel várakozzunk Jézus
Krisztus második eljövetelére.
Kiss Péter lelkipásztor, Budakalászi Evangéliumi Közösség
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A csodavárás misztériuma
– HOGYAN KÉSZÜLJÜNK AZ
ÜNNEPEKRE GYEREKEKKEL
Felnőttként, ha a karácsonyra, ünnepekre gondolok, akkor meg
elevenednek a gyerekkori emlékeim, az emlékek pedig a minősé
gi, szeretetben együtt töltött időket, a családdal közösen megélt
csodavárás misztériumát idézik fel bennem. A bejgli illata, az
izgalom, ahogy vártuk a maradék tésztát, hogy kekszet csinál
hassunk belőle, a pompásan feldíszített karácsonyfa, a csengő
szó, a várakozás, hogy vajon mit fognak a szeretteim szólni a
kézzel készített karácsonyfadíszemhez vagy a tojás formájú
kövecskéhez, amit nagy becsben őrizgettem hetekig a nagy napra.
Rá kellett jönnöm, hogy a karácsonyoknak fontos szerepe volt a
gyökereim növesztésében; hogy tudjam hova tartozom, milyen
értékek azok, amelyek mentén kialakulnak a saját szokásaim, és
amik meghatározzák a saját gyerekeimmel való közös ünneplést.
Miért van szüksége a gyermekeknek az ünneplésre?
A kisebb gyermekek fejében nem tiszták az idő mértékegységei,
nem tudják értelmezni az órát, a naptárat. Az estét a vacsorához,
fürdéshez, esti meséhez kötik, a tél beköszöntését a nagykabáthoz,
a Télapóhoz és a karácsonyhoz. Mivel az ünnepek periodikusan
kiemelkednek a hétköznapokból, segítenek a gyermeknek tagolni
az évet, és felnőttként kapaszkodót biztosítanak az emlékek
felidézéséhez. Az ünnep átemeli a kicsiket a megszokott kerék
vágásból egy varázslatos közegbe, ahol a hétköznapokat kipi
henhetik, és az fantáziájuk szülte világban feltöltődhetnek.
„A gyermek világa azért a csodák világa, mert nincsenek benne
csodák: még a lehetetlen is lehetséges.” (Ranschburg Jenő)
Rövid összefoglalónkban szülőknek, nagyszülőknek szeretnénk
ötleteket adni, hogyan is készülhetünk a gyerekekkel az ünne
pekre, hogyan tehetjük a gyermekek számára meghittebbé az
advent időszakát.
Süssünk, süssünk valamit
Valamit, bármit, csak süssünk! Nem szükséges egyből a bejglivel
kezdeni, a kicsik boldogan beérik a mézeskaláccsal, keksszel, de
még a kókuszgolyó elkészítése is óriási élmény számukra. Akár a
gyurmázás, úgy a tésztagyúrás, formázás is kiválóan fejleszti a szemkéz koordinációt, kézügyességet, kreativitást. Bátran használjunk
díszítésnek cukormázat, diót, magokat, fűszereket. A közös munka,
a munkafolyamatok elsajátítása, a produktum, amiből akár ajándék
is lehet, fahéj és narancshéj illathoz társítva egészen biztos, hogy
büszke elégedettséggel tölti el a csemeték szívét.

Ajándékkészítés öröme
A kézzel készített ajándékoknak nem csak az ajándékozott örül,
hanem az is, aki elkészíti. Melyik gyerek ne szeretne rajzolni,
filcezni, festeni, varrni, vagdosni? Elég egyszerű „hozzávalókat”
beszerezni és a többi a fantáziára van bízva. Régi karácsonyi
díszekből és papírgurigákból tündéri angyalok lephetik el a
lakást, vagy a megrendelt ajándékok papírdobozaiból vicces
mézeskalácsfigurák vághatók. Kartonból mutatós könyvjelzők
készíthetők, kinőtt zoknikból gombszemű rongybabák kerülhetnek
a karácsonyfa alá. A lényeg a folyamat, melynek során a gyerekek
a szeretteikre gondolva alkotnak, és a várakozás izgalma, hogy
vajon milyen fogadtatása lesz az apró meglepetésnek. Ez a
folyamat megtanítja a másokra figyelés örömét, hogy jobb adni,
mint kapni.
Öltsünk ünneplőt
Amikor a lehulló levelekkel elfakulnak a nyár emlékei, akkor kezd
hetjük a gyerekekkel a lakás feldíszítését. Gyertyákat, fényeket
helyezhetünk ki, angyalos, hóemberes gyermekrajzok ékesíthetik
a falakat, amiket minden belépőnek lelkesen mutogathatnak a
készítők. A karácsony jelentőségét ki lehet hangsúlyozni azzal,
ha mi magunk is ünneplőbe öltözünk jelezve ezzel, hogy valami
másnak lehetünk részesei, mint a megszokott hétköznapokon.
Fontos, hogy készüljön karácsonykor családi fotó, amiket évről
évre vissza lehet nézni, a fényképhez kapcsolódó történeteket,
időszakokat felidézve beszélgetni azokról.
Énekek, mondókák
A karácsony mindig jó alkalom arra, hogy mondókákat tanítsunk
a gyerekeknek és arra, hogy énekeljen együtt a család. Nem a
hangzás a lényeg, tegyünk be karácsonyi dalokat és énekeljünk,
táncoljunk együtt a kicsikkel. A közös verselés, éneklés és a tánc
rengeteg feszültséget old, segít kimutatni az érzelmeket, így
mélyítik, színesítik a kapcsolatokat a családban.
A történet
Ne felejtsük el az Ünnepeltet! Meséljük el a Történetet, ami engem
már gyermekként is teljesen elvarázsolt az angyalokkal, pászto
rokkal, napkeleti bölcsekkel, az utat mutató csillaggal és a kis
deddel, aki elhozta a változást a világba.
„Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom
az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős
Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!” (Ézsaiás 9:5)
Nem csak vallási, hitéleti szempontból fontos elmesélnünk Jézus
születésének történetét, hanem kulturális, etikai szempontból
is, hiszen kortól, nemtől függetlenül mindenki számára akad
benne tanulság. Segítségünkre lehetnek olyan Bibliák, amelyek
kifejezetten gyermekeknek íródtak és a Budakalászon, Lenfonó
HÉV állomásnál felállított gyönyörű Betlehem, ami a hideg téli idő
ellenére is megmelegíti a lelkünket.
Gulyás Rita
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Ahová jó betérni –
RÉGIMÓDI SZATÓCSBOLT
„Törökméz és krumplicukor kapható!” olvasható a Budai
út 12. alatti kis üzlet elé kihelyezett táblán. A törökmézről és a krumplicukkorról a nyolcvanas évek búcsúi,
vidám majálisai jutottak eszembe és a nagymamám,
aki mindig tartott magánál valamelyik édességből egy
kis darabot. Amikor beléptem a Régimódi Szatócs
boltba, hangulatos helyiségben találtam magam; a
cserépkályhának, a csokoládék széles választékának
és a kedves, barátságos eladóhölgynek köszönhetően
egyből tudtam, hogy gyakran látogatni fogom a boltot.
Mint később kiderült, a tulajdonos Brczán Miroszláv, a
barátságos eladóhölgy pedig a felesége, Brczánné Bíró
Zsuzsanna, aki az ügyvezetője az üzletnek. Ők meséltek
nekünk a bolt történetéről.
A parasztház, amiben most a Régimódi Szatócsbolt helyezkedik
el, közel 100 éve épült fel Básity Ignác és Milka néni otthonaként.
A ház utcafronti részén Básity Ignác fodrászüzlete működött.

A ház egykori tisztaszobája
A szerb Brczan Milutin, az 1950 -es évek elején lovaskocsival
jött szerencsét próbálni a Szeged melletti Deszk faluból Budakalászra. Szántotta a falu lakosainak a kertjeit, földjeit. Budakalászon megismerte a szerb közösség fiatal tagját, Csikós Ibolykát,

A fotó az 1940-es években készült az akkor még
Bajcsy Zsilinszky út 12-ről
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akivel 1954-ben örök hűséget fogadtak egymásnak. A családalapítás kapcsán merült fel a kérdés, hogy hol fognak letelepedni.
Egy pár évig annak az egykori trafiknak az udvarában kaptak szállást, aminek a helyén ma a Takarékbank áll a Petőfi téren. Amikor Ignác, Milka néni férje meghalt, az idős, gyermektelen hölgy
egyedül maradt, segítség nélkül. Mivel Ibolyka távoli rokona volt
az özveggyé vált asszonynak, ezért a Brczan család odaköltözött
hozzá az akkor egy éves kisfiukkal a Bajcsy Zsilinszky út 12. szám
alá. Egy szobát kaptak annak a fejében, hogy Milka néni földjét
és a vályogházhoz tartozó nagy kertet művelni fogják. Milka néni
1966-ban hunyt el és örökös híján Milutinra hagyta a házat. Az új
tulajdonosok beépítették a verandát, így kapta jelenlegi formáját
a ház. A fodrászüzletből tisztaszoba lett, a másik szobát gyerekszobának használták, amelyben két gyermekük lakott.
Amikor Milutin és Ilonka távoztak az élők sorából, akkor Milutin
nagyobbik fia, Brczán Miroszláv örökölte a házat, akinek a kötődése olyan erős volt a helyhez, ahol felnőtt, hogy nem volt szíve túl
adni rajta. Több évig üresen állt az ingatlan, mire kiforrott bennük a
gondolat, hogy üzletet nyitnak benne. Miroszlávnak és feleségének
Zsuzsának volt egy kis megtakarítása, valamint annyi öröksége,
amiből elkezdték megvalósítani Zsuzsa álmát; egy egyedi csokoládéboltot. Így lett az egykori tisztaszobából újra üzlethelyiség. A
befejező munkálatok előtt azonban elfogyott a pénzük. Miroszláv
akkoriban már évtizedek óta a híres Vujicsics együttesben zenélt,
így annak tagjaként átvehette 2014-ben a Kossuth -díjat, melynek
összegéből be tudták fejezni a Szatócsboltot.
„A váratlan Kossuth-díj volt az, amiből tudtuk, hogy jó úton járunk.”
Az üzlet 2014 novemberében nyitott ki Régimódi Szatócsbolt
néven, aminek megfelelően az elmúlt években számtalan féle
termék jelent meg a polcain. A bolt mai profilja azonban a kereslethez igazodva a csokoládé, cukorka és ajándéktárgyak értékesítése. Legnépszerűbb termékeik a kimért csokoládék, mint
a színes csokikavics, Dunakavics, bevont mogyorók, mazsolák,
zselés csokoládék, likőrös csokoládék.
„Az a jó a kimért csokoládéba, hogy nem kell valamiből egy egész
zacskót megvenni. Van, aki több féléből válogatja össze a nassolnivalóját, ellenben van, akinek csak egy pár szem édességre van
pénze. Minden hazai gyárból, frissen érkezik, teljesen más az ízük,
mint az előre csomagoltaknak.”

Az ínycsiklandó finomságok mellett azonban a családias jelleg
az, ami minden törzsvásárlót visszacsalogat a takaros boltocskába. Az üzletben Zsuzsa és Zsófia lánya dolgoznak együtt, akikhez néha csak beszélgetni térnek be a helyiek.
„Nekünk nem a profit az elsődleges; szeretjük a vásárlóinkat és szenvedélyünk a kereskedés. Az, hogy mindezt együtt csinálhatjuk a lányommal családias légkörben, az mindkettőnknek felbecsülhetetlen.”
Az adventi időszakban természetesen a Régimódi Szatócsbolt
is különleges díszben fogadja a vásárlóit. A kirakatban a múlt
század elejét idézi fel nekünk a Mikulás háza körül száguldó
kisvonat, a Belgiumból érkező ajándéktárgyak, adventi naptárak,
búgócsigák és a különleges bonbonok. Érdemes tehát betérni és
egy kis nassolás mellett nosztalgiázni a régi időkön.
Gulyás Rita
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KÖZÖSSÉGÉPÍTŐK

A KÖZJÓ EMBEREI
Ahol találkoznak az emberek, vannak közösségek, ott
van élet. A hagyományos budakalászi közösségek mellett több új is alakult. A közjó iránti elkötelezettségre, az
új közösségépítőkre voltunk kíváncsiak.

Szabó Zsuzsanna

Szép-Magyar Ágnes
Itt születtem, egy évet lak
tam külföldön, egyébként
csak Budakalászon éltem.
Eredetileg etnográfus va
gyok, sokáig dolgoztam a
Szentendrei Skanzenben,
aztán úgy döntöttem, hogy
egy új szakmát kezdek
harmadik gyerek után és
fodrásznak tanultam. Van
egy szalonom, ott dolgo
zom, emellett mindenféle
közösségi akciókban ve
szek részt.

Mióta létezik a Pedibusz? Milyen közösség van a Pedibusz mögött?
Szép-Magyar Ágival és Károlyné Telek Judittal februárban kezdünk
el azon közösen gondolkozni, hogy hogyan lehetne rábeszélni az
embereket, hogy az autó helyett valamilyen más, lágyabb közleke
dési formát válasszanak. Az egyik ötletelésben valamelyik részt
vevő mondta, hogy Sepsiszentgyörgyön van egy ilyen program.
Megtetszett és elkezdtünk utána járni, aztán májusban csináltunk
egy prezentációt, ahová meghívtuk az Önkormányzatot és kérdő
ívvel felmértük a budakalásziak közlekedési szokásait. Elsősorban
olyan anyák veszik igénybe a járatokat, ahol van kicsi gyerek, akivel
reggel otthon tudnak maradni. Az anyukák általában sofőrök, de
nem a hét minden napján kell ezt megtenniük, mert segítenek egy
másnak. Negyvennyolc sofőrünk van most.
Mi motivál Téged a közösségépítésben?
Anyukám tanítónő volt, apukám pedig földműves. Anyukám dísz
polgár is lett, ő alapította a Lenvirág Együttest. A nagyapám,
Schmidt Sebestyén azt mondta, hogy ő minden volt már, csak
nőtanács elnök nem. Egyházközségben is tevékenykedett, teme
tőgondnok is volt és a foci egyesületben is tevékenykedett. Biztos,
hogy ezt az aktív polgár vonalat hozom én is. A rendszerváltás
környékén sok mindent elmesélt; kulákok voltak, kitelepített sváb
a családom egy része; elmondta, hogy ki miről magyarosított. A
nagyapám rokonlátogatás néven tudott utazni, emellett a TSz-szel
is utazhatott, tehát világlátott ember volt. Természetes volt neki,
hogy a leánygyermekeknek is tanulniuk kell és ki kell valamiben tel
jesedniük a családon kívül is. Nem volt ez akkor hétköznapi dolog.

Ide jöttem férjhez, több, mint húsz éve élek itt. Négy gyerekünk van
és nagyon szeretünk itt lakni.
A szervezés a családi életben is és a közösségszervezésben is
mindig megtalál, vagy én találom meg ezeket a feladatokat. Kalá
szon az első, amit elkezdtem szervezni egy ovira váró klub volt, az
akkori óvodavezető hölgy és a Faluház vezető segítségével. Ké
sőbb egy baba-mama klubot csináltam a cserkészekkel közösen.
Aztán az óvodánk bezárása ellen fogtunk össze és egy plusz évet
sikerült elérnünk. Azóta az újranyitásán dolgozunk.
Ebből alakult ki a közéleti kérdésekkel foglalkozó Civilkalász cso
port, aminek a magja a baba-mama klub és ez az ovimentős szü
lőcsapat volt.
Hogy jött létre a Közösségi kert? Milyen ez a Kert közössége?
Másfél éve kezdtük el a Közösségi Kertet szervezni egy volt Civil
kalász taggal, Czinke Zsuzsával. Új közösséget toboroztunk és
most tavasszal alakult meg az egyesület ezekből az emberekből.
Maguk közül választottak egyesületi elnököt; örülök, hogy saját
lábra álltak. A közösség egyrészt kisgyermekes családokból áll,
akik nemrég költöztek ide és veteményeshez kicsi a területük, vagy
lakásban élnek. Van egy idősebb réteg is, akik jellemzően szintén
vidékről költöztek ide. Az előkészítésnél egy itteni gazdálkodó gépei
vel végeztük a földmunkát és az egyik lovardából kaptuk a trágyát.
Mi motivál téged a közösségépítésben? Milyen számodra egy
ideális közösség?
Mi motivál? Az egésznek a hangulata, illetve az a jóság, ami ebben
benne van. Egyre nagyobb a bizalmatlanság az emberekben és az
ilyen közösségekkel lehet ezen változtatni. Most is vannak olyan
gyalogbuszos kísérők, akik a baba-mama klubba jártak és jó látni,
hogy átjárhatóvá válnak a közösségek. A vízióm a bizalom és a
közös pontok keresése a különbözőségek helyett.

Lovas Krisztina
A Budakalász-Prekobrdo facebook csoport alapítója, adminja va
gyok. Amit csinálok, vagy 101%-on csinálom, vagy bele se kezdek,
amit nem érzek a „magaménak" abba bele se fogok, viszont ami
érdekel, annak teljesen nekifekszem.
Amiben hiszek, azt végig viszem. Bármekkora is legyen a feladat vagy
bármilyen nagy hegyeket is kell megmozgatni érte, akkor is kitartok.
Még milyen programokat szervez a közösség?
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Téged mi motivál a közösségépítésben?
A gyerekek ennek a kulcspontjai, mert nekik nagyon fontos a kö
zösség, illetve a szomszédság, mert rájuk lehet számítani, ők van
nak a legközelebb. Nagyon fontos a jó kapcsolat.

Csörgő Eszter, Lugosi Anna

Gyerekes programokon nincs politizálás, viszont a politika az
életünk része, ezért az elmúlt egy évben voltak nálunk képviselői
részvétellel szervezett fórumok Gazda Gézával, Nagel Istvánnal.
Voltak mini utcafórumok, volt közösségépítő ismerkedős Preko
Piknik, közösségi garázsvásár, most jön majd a hó végi cukor
kagyűjtés és készülünk a novemberi újabb közös garázsvásárra.
Pikk-pakk ebbe a városrészbe is jön a Mikulás, postaládája is
van már. Az egész decemberünket kitöltik az adventi élő kalen
dáriumos ablakdíszítések, lesz közösségi fenyőfánk, amit szintén
együtt díszítünk fel és lesz egy lezárjuk az évet program is.
Mi motivál a közösségépítésben, illetve hogyan jellemeznének egy
ideális közösséget?
Egy évvel ezelőtt találtam meg Lugossy Anna és Csörgő Eszter
programjait, felfigyeltem a szuper kis közösségükre és a játékos
eseményekre. Ezen a városrészen senki nem akart hasonlóba be
lefogni, így vettem egy nagy levegőt és belevágtam. Fantasztikus
embereket ismertem meg eközben. Számomra az én közösségem
az ideális közösség.

Farkas Ágnes
Három gyerekes főál
lású családanya vagyok.
Imádjuk az állatokat,
szeretjük a földet, a ter
mészetet, úgyhogy közel
húsz gyümölcsfát ültet
tünk, aminek a termését
szeretnénk értékesíteni
a jövőben. Sajtot szeret
nénk készíteni, imádunk
mindent, ami házi.
Milyen közösségi programokat szervezel?
Halloweenkor feldíszítjük a házat, bográcsban csinálunk forralt bort
és hat órakor elindulunk azokhoz a házakhoz, akikkel ezt előre meg
beszéltük. Nem egy olyan nagy horderejű dolog ez, mint Szentist
vántelepen, mivel kisebb a terület. Már több, mint tíz éve megy ez.
A másik az adventi ablakdíszítés. December elsejével mindenki
vállal egy ablakot és egy kaput, amit feldíszít. Mindenkire jut egy
nap, amikor öt órától este nyolcig annak az ablaknak kivilágítva
kell lennie. Esténként sétálunk karácsony előtt és várjuk, hogy hol
lesz a következő ablak, mint egy óriáskalendáriumban. Tavaly épp,
hogy összegyűlt a huszonnégy család, de idén sokkal többen va
gyunk, lehet, hogy naponta két ház lesz.

Cs.E.: Telepi ovis fiam van és telepi sulis lányom, úgyhogy egy
igazi telepi mami vagyok. 2017-ben költöztem Budakalászra, de
a szüleim kalásziak, mert már lassan húsz éve költöztek ide. Ret
tenetesen szeretem a munkámat. Nem sok olyan tevékenységem
volt, amit ennyire szerettem, mint a közösségépítést.
L.A.: Nekem van egy hatéves kisfiam és egy másfél éves kislá
nyom. Mindig is Budakalászon laktam kisebb nagyobb megsza
kításokkal.
Milyen a közösség? Milyen jellemzői vannak? Mindenki szent
istvántelepi?
Cs.E.: Igen, a résztve
vők Szentistvántelepen
élnek. Sok aktivitásunk
középpontjában a gye
rekek állnak; kisgyerek
től a tinédzserig elég
széles a paletta, ettől
függetlenül nagyon sok
olyan család van, ahol
nincs gyerek, illetve
vannak olyan progra
mok, amik teljesen gye
rekfüggetlenek, mint az
EszterFeszt.
Menjünk végig a programokon, nehogy kimaradjon valami.
L.A.: Az EszterFeszt közösségi cserebere pénz nélkül és már két
szer megvalósult. Ősszel, tavasszal szeretnénk, ha mindig lenne
ilyen. Kipakolunk a Béke sétányra jó állapotú, használható nem
limlomokat.
Cs.E.: Azért cserebere, mert pénzt nem érint. Ez alapelv. Mindenki
visz, mindenki hoz, de nem fáj senkinek, ha valaki többet hoz. A
végén pedig az egész megy a Máltaiaknak.
Másik programunka Tojásfa. A Szegfű utca, Szentlászló utca sar
kánál lévő kicsi parkban van egy fa, amit húsvétkor kifújt és kifes
tett tojásokkal díszítettünk fel.
Most jön a halloween, utána az advent.
L.A.: Mikulás is volt tavaly!
Cs.E.: De az első rendezvényünk advent volt, három évvel ezelőtt.
Mióta létezik a csoport?
L.A.: Egy éves a csoport és az első dolog, amit szerveztünk, az az
adventi ablaknyitogatás volt.
Cs.E.: Először kiírogattuk a többi kalászi facebook csoportba,
később ennek kapcsán született a saját facebook csoportunk, a
SzentistFUNtelep.
Urbán Ákos
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EGÉSZSÉG

AZ ŐSZI SZŰRÉSEK TAPASZTALATAI
Településünkön a 2008. óta végzett szakorvosi szűrések, melye
ket az Egészséges Budakalászért Egyesület kezdeményezett
és szervez, az önkormányzat finanszíroz, továbbra is töretlen
népszerűségnek örvendenek a lakosság körében.
A résztvevők helyben, magas színvonalú ellátásban részesülnek térítésmentesen és várakozási idő nélkül. Ez a körülmény a
Covid járvány kitörése óta még inkább felértékelődik.
Az idei őszön 270 személy szűrésére volt lehetőség, azonban
Budakalász lakosság számához viszonyítva és a jelentkezők
száma alapján ennek a többszörösére lenne igény.
Idén elvégzett szűrések:
Két nőgyógyászati (40 fő)
Két bőrgyógyászati (70 fő)
Egy urológiai (25 fő)
Egy érszűkületmérés (50 fő)
Egy neurológiai (20 fő) – erre november közepén kerül majd sor,
a 2020-ban regisztráltak részére.
Egy, az Egészségklub által szervezett és finanszírozott szűrési
alkalom minden évben a lakosság rendelkezésére áll, amelyen –
ez év október elején – vérnyomás-, vércukorszint, koleszterinszint
mérést, valamint testtömegindex meghatározást végeztünk. Az
Optikalász látás vizsgálata, szemnyomás mérése, valamint a
szentendrei EFI által végzett állapotfelmérés és pszichológiai
tanácsadás egészítette ki az alapszűréseket.

ANYAKÖNYV

Szeretettel köszöntjük
Budakalász Város
legfiatalabb lakóit!
Gerencsér Iván
Hepp Noel
Mizsei Panka
Balázs Eliot
Vass Olivér
Sok szeretettel gratulálunk!
Isten éltesse őket és családjukat!

A szűrések többsége a daganatos betegségek időbeni felis
merését szolgálja (méhnyakrák, prosztatarák, melanóma). Az
érszűkület mérését az 50 év feletti, magas kockázati besorolású
egyéneknél javasolt elvégezni. (magas vérnyomás, magas ko
leszterin- és vércukorszint, dohányzás)
Az Egészségklub fő tevékenysége a mentális és fizikai egészség
megőrzése és önkéntes csapatának a szűrések elvégzésében
térítésmentesen végzett szervező munkája ezt a célt jól szolgálja.
Reményeink szerint 2022-ben az anyagi források bővülésével
folytathatjuk ezt a munkát!
Az Egészségklub önkéntesei, jelezték, hogy a szűrésre jelent
kezésnél előnyt élveznek a Hírmondót online olvasók azokkal
szemben, akik csak a papír alapú újságból értesülhetnek a
szűrésekről. A jövőben igyekszünk a jelentkezési renden úgy
módosítani, hogy mindenki egyenlő eséllyel induljon a szűrések
meghirdetésekor.
Dr. Csobod Judit
az Egészségklub szűréseket
szervező vezetője

3. számú körzet,
tartós helyettesítés
Tájékoztatjuk a tisztelt Betegeket, hogy 2021. november
2-től bizonytalan ideig a 3. számú körzet (Dr. Kaszás Anikó)
háziorvosi ellátása tartós helyettesítéssel fog történni.
Minden hétfőn és szerdán 10-12 óra között, valamint párat
lan hét pénteken 13-15 óra között Dr. Rácz Katalin látja el a
praxis betegeit, telefonos egyeztetést követően továbbra is
időpontos rendszerben.
Kedden, Csütörtökön és páros hét pénteken saját rendelési
idejében Dr. Pető István látja el a praxis betegeit, telefonos
egyeztetést követően továbbra is időpontos rendszerben.
Hétfőn, szerdán és páratlan hét pénteken Dr. Pető István nem
végez betegellátást a 3. sz körzet betegeinél!
Kérem, hogy a receptírás kérésénél továbbra is az email-es
formát válasszák!
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Faluházi programok november hónapban
Lelki nagytakarítás Dr. Buda Lászlóval 11.18. 19h
A mindennapi élet sürgés-forgásában figyelmünk nagy részét az
köti le, amit a környezetünkben találunk: család, munka, bevásárlás,
szórakozás, hírek és
így tovább. Néha akár
teljesen szem elől veszíthetjük azt a meghatározó tényt, hogy van
egy belső világunk, az
elménk. Ebben tükröződik minden, ami kint
van. Valójában itt élünk. Nem mindegy, milyen hely ez: barátságos vagy ellenséges, kaotikus vagy rendezett, borús vagy derűs.
Az előadás arról szól, hogyan tehetjük e belső világot jobb hellyé.

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ
Programajánló: Mentáskert őstermelői piac
minden csütörtökön 14-19 óra között a Ház udvarán
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közös énekléssel, játékkal, interaktív módon, együtt alkotjuk meg
a mindannyiunk számára biztonságos útmutatásként szolgáló
mesét. A koncertet beszélgetés követi, melynek témája: A mese
és a zene szerepe a gyermekek személyiségfejlődésében.
Adventi hétvégék 11.27, 12.04., 12.11., 12.18. 16h
A Kárpátok Őre szobornál a Lenfonógyár HÉV megállóban.
Mikulásváró Koncert 12.05. 15h

Leonard Cohen est 11.20. 20:30h
Müller Péter Sziámi and Friends zenekar és vendégeik
„A dalokért oda kell elmenni, ahol a dalok vannak.” (Leonard Cohen)
A műsorban a kortárs magyar művészeti élet egyik legeredetibb,
legextravagánsabb alakja, Müller Péter Sziámi és vendégei a nagy
kanadai énekes és dalszövegíró, Leonard Cohen emléke előtt tisztelegnek a művész legjobb dalaival. Vendég: Ónodi Eszter.
A koncert a RockHáz sorozat része.
Klárisok zenekar mesekoncertje 11.27. 10h
A Klárisok zenekar a
hazai népzenei-világzenei paletta egyik legnépszerűbb, nem csak
gyermekeknek szóló
zenét játszó formációja. Korzenszky Klára
gyermekpszichológus,
énekes, valamint a kiterjedt népzenei ismereteikre és széleskörű
hangszeres tudásukra
támaszkodó zenésztársai mesekoncertjein a
sok évszázados népi bölcsességek, mesék, mondókák és népdalok harmonikusan fonódnak össze a gyermekpszichodráma
és a meseterápia elemeire épülve. A koncertek során a fantáziára, a szerepjátékra és a mintha-élményre helyezve a hangsúlyt

Kézműves foglalkozás, interaktív koncert a Kiskalász Zenekarral,
találkozás a Mikulással
Jegyek csak elővételben kaphatók december 1-ig a tixa.hu oldalon.
Belépés az aktuális járványügyi szabályok betartásával lehetséges. Programjainkra jegyek kaphatók a tixa.hu oldalon és az előadás előtt a helyszínen. A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
Eseményeinkre a belépés fogyatékkal élők és nyolc év alattiak
számára – ha az nem kifejezetten gyerekprogram – ingyenes.
További részeletekért kérjük látogassanak el online felületeinkre:
koskarolymh.hu/esemenyek | facebook.com/kkmhk/events
Várjuk Önöket szeretettel!
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