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Újabb támogatás 
a kálvária régészeti Park számára

A Schieszl Vendéglő és Borház újabb 200 000 forinttal 
támogatta a Kálvária dombon zajló munkálatokat, hogy a
helyszínen létrejöhessen egy korszerű és modern közéleti, 
rekreációs, régészeti központ.

Felajánlásukat köszönjük!

Hulladékszállítás

Településünkön a lakossági kommunális hulladékszállítást
a Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. látja el.
A szolgáltatás kötelező közszolgáltatás, tehát a szolgáltatási
szerződés megkötése minden budakalászi lakos számára kö-
telező. A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően használni kí-
vánt edény típusának meg kell egyeznie a megkötött
szerződéssel (tehát aki 60 literes kukára kötötte meg a szerző-
dést az kizárólag 60 literes kukával veheti igénybe a szolgálta-
tást). A többlethulladék kihelyezéséhez szükséges zsákok a
Hulladékgyűjtő ponton vásárolhatóak továbbra is.

Az egyedülálló, 60 év feletti lakosok zsákos formában is
igénybe vehetik a szolgáltatást (26 db zsák/évre lehet szer-
ződni). A szolgáltató tájékoztatása szerint a 2014. január 8-tól
kerül sor a lakossági kommunális hulladékgyűjtő zsákok át-
adására. Azon egyedülálló 60 év felettieknek, akik nem tudják
személyesen átvenni a zsákokat, a szolgáltató legkésőbb január
20-ig postai úton juttatja el az első félévre járó zsákokat.

Elkülönített (szelektív) hulladékgyűjtés

A házhoz menő elkülönített (szelektív) hulladékgyűjtést a
tavalyi évvel megegyező ütemezésben végzi a szolgáltató, a
szállítás minden hónap utolsó hétfőjén történik. Az elkülöní-
tetten gyűjtött hulladékok közé egyéb hulladék pl.: zöldhulla-
dék, kommunális hulladék, lom hulladék stb. továbbra sem
helyezhető ki.

Műanyaghulladék: ásványvizes és üdítős PET palackok, kü-
lönböző fóliák, bevásárló táskák, szatyrok, zacskók, reklám-
táskák stb. 

Papírhulladék: külön helyezendő el. (Színes vagy fekete-

A Budakalászi Polgármesteri Hivatal hírei

fehér újság, folyóirat, papírzacskó papír kartondobozok, füzet,
könyv, írógéppapír stb).

Üveghulladék: Hulladékgyűjtő ponton történő gyűjtéssel
lehetséges

Hulladékgyűjtő pont nyitvatartási ideje:
(2011 Budakalász, Klinger Henrik u. Hrsz: 1291/125)
Csütörtök – pénteki napokon 14 – 18 óráig
Szombati napon 8 – 12 óráig
Felhívjuk figyelmüket, hogy a szelektív hulladék elszállítása

kizárólag a szolgáltató által erre a célra biztosított zsákokban
történik, melyeket a szállítási napon reggel 7 óráig kérünk ki-
helyezni. A más zsákban vagy nem szelektív, illetve a később
kihelyezett szelektív hulladék nem kerül elszállításra. A nem
előírásoknak megfelelően kihelyezett hulladékos zsákokat a
közterületről haladéktalanul vissza kell szállítani az ingat-
lanra.

A szolgáltató tájékoztatása szerint a szelektív hulladék-
gyűjtési szolgáltatáshoz szükséges zsákokat január közepétől
kezdik el kiosztani Budakalász lakosságának. Költséghaté-
konysági okokból a lakosság egy része még a megmaradt AVE
feliratú zsákokat kapja, a többiek már az új szolgáltató VV jel-
zésével ellátott zsákjaival vehetik igénybe a szolgáltatatást. A
szolgáltatáshoz szükséges zsákokat a következő 3 hónapra vo-
natkozóan osztják ki. A szelektív zsákok pótlólagos átvétele to-
vábbra is a Hulladékgyűjtő ponton lehetséges.

Amennyiben hulladékszállítással kapcsolatban változást,
észrevételt, esetleg panaszt szeretnének bejelenteni, akkor azt
az alábbi elérhetőségeken tehetik meg: 

Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., 2800
Tatabánya, Komáromi út 55. 

Telefon: 34/600-700
E-mail: info@vvhulladekkezelo.hu
2011 Budakalász, Klinger Henrik u., Hrsz: 1291/125 (Hul-

ladékgyűjtő pont területe) tel.: 06-70-371-9046, minden
hónap utolsó péntekén 14–18 óráig

Fenyőfák elszállítása

A fenyőfák elszállítását  a hulladékszállítással megbízott cég
folyamatosan, a kommunális hulladékkal együtt  végzi. A le-
bontott fenyőfát a hulladékgyűjtő edények ürítési napján kell
kihelyezni az edény mellé. A fenyőfák elszállításának végső ha-
tárideje január 31., tehát a fákat legkésőbb eddig kell kitenni.



n Programokban és testületi ülések-
ben is bővelkedett a december Buda-
kalászon. Az ünnepek előtt háromszor
is tárgyalóasztalhoz ültek a képvi-
selők. 
Mindig vannak halaszthatatlan közügyek,
most is több olyan határidő volt, ami szüksé-
gessé tette, hogy tárgyaljunk róla. 

Döntést hoztak a rendőrség támoga-
tásáról. Miért kellett újra beszélni a
kérdésről, hiszen erről a tavasz folya-
mán határoztak már.
A költségvetés elfogadásakor döntöttünk
arról, hogy a korábbi évekhez hasonlóan,
2013-ban is támogatjuk a rendőrség munká-
ját, így 300 ezer forinttal járultunk hozzá a
működésükhöz. Kovács László szentendrei
rendőrkapitány jelezte, hogy a rendőrök fizi-
kai állóképességének megőrzése érdekében
eszközök vásárlására szeretnék ezt az össze-
get felhasználni, és kondicionáló gépeket vá-
sárolni belőle.  A városvezetés egyetértett
kapitány úr elképzeléseivel, ennek nyomán a
tavaszi döntésünk technikai részleteit ponto-
sítottuk most. Árajánlatokat kértünk be és a
legkedvezőbb kiválasztásával, az önkormány-
zat vásárolja meg majd a sporteszközöket,
majd adja át a rendőrségnek használat céljá-
ból, elősegítve a közösséget védő rendőrök
erőnlétét. 

A képviselők elé került a decemberi
ülésen egy lakossági beadvány, amely
a Berdó városrész közútjaival foglal-
kozik. Az itt élők gyakran panaszkod-
nak a közlekedés miatt.
Mire a lakossági beadvány megszületett, ad-
digra egy vállalkozói felajánlásnak köszönhe-
tően rendezni tudtuk a helyzetet valamelyest.
A Berdónak a meredek részéről van szó, tehát
a Cseresznyés, Bodza, Gyümölcs utca kör-
nyékéről. 2011-ben közel 10 millió forintot
költöttünk arra, hogy járhatóvá tegyük ezeket
az utakat. Az ésszerűség azt diktálja, hogy a
csatornahálózat elkészülte után építsünk ki
szilárd burkolatot a Berdó útjain, ennek elké-
szültéig a meglévő utak karbantartásával, ja-
vításával törekszünk könnyíteni az ott élő

polgárok életén. Meg kell állapítanunk, hogy
a mart aszfalt a lejtős részen rövid távú meg-
oldást jelent, egy nagyobb eső ezt is képes le-
mosni. A Berdó útjainak speciális helyzetét
alapvetően a csatorna-beruházás után 
leszünk képesek megnyugtatóan rendezni.
Örömteli hír, hogy a Duna-parti településré-
szen is voltak útfelújítások, amelyek jelentő-
sen javították az ott élők közlekedési
lehetőségeit, és az ott munkát végző vállal-
kozó volt az, aki kijavította a Berdó utcáit is,
ingyenesen, ezúton is megköszönjük a fel-
ajánlását. 

Ha a Berdóról beszélünk, nem mehe-
tünk el amellett, hogy lehet-e már
tudni valamit a csatorna-pályázatról.
Bíztak benne a Városházán, hogy dec-
ember végére talán lehet eredmény.
Nagyon vártuk a számunkra pozitív ered-
ményt, de a mai napig a döntés várat magára.
Ha sikerül megnyernünk a pályázatot, az
nagy szervezést fog igényelni, sok türelmet az
ott élők részéről, ugyanakkor megnyílik a 
lehetőség a Berdóban élők számára, hogy 
házaik több komfortot jelentsenek számukra,
növekszik a lakások értéke, lehetőségünk 
nyílik szilárd burkolatú utakat is építeni, így a
beruházás mind anyagi, mind esztétikai érte-
lemben értéknövekedést fog eredményezni az
ott élő budakalászi polgárok számára.  

Újra a képviselő-testület napirendjére
került a Budakalászi Közmű Üzemel-
tető ügye. A jogszabályi változások
miatt át kell alakítani az önkormány-
zati cég működését. Több lehetőséget
is megvizsgáltak, végül milyen dön-
tést hozott a városvezetés?
Két évvel ezelőtt a Kormány – helyesen – úgy
döntött, hogy a közmű-cégeknek elsősorban
a közszolgáltatások biztosításával kell foglal-
kozniuk, és kizárólag a lakosság érdekeit kell
szolgálniuk. Az állam törvényt hozott, amely-
ben szabályozta a közmű-cégek működését,
és egyértelművé tette, hogy csak megfelelő
üzemmérettel rendelkező társaságok végez-
hetnek ettől az évtől csatorna-szolgáltatást. A
Budakalászi Közmű Üzemeltető Kft. eddig is
a város tulajdonában volt, és működtetése
során külön odafigyeltünk arra, hogy jól szol-
gálja a budakalásziak érdekeit, ugyanakkor
látnunk kell azt a tényt, hogy városunkban
kevesebb fogyasztó él, mint a törvény által
megkívánt százezres mérték. Budakalászon
az ivóvizet a DMRV szolgáltatja, velük arról

állapodtunk meg, hogy a továbbiakban a 
csatorna-közművet is ők fogják működtetni.
Jelenleg eleget teszünk a törvény előírásainak
azzal, hogy szakértő bevonásával értékeltet-
jük a városunk tulajdonában lévő csatorna-
vagyont, ezt követően lép hatályba a hosszú
távú, kiszámítható alapokra helyezett szerző-
désünk a DMRV-vel. Ameddig pedig a DMRV
a csatorna-hálózat üzemeltetését hosszú
távra átveheti, vagyis még néhány hónapig a
városunk saját cége látja el a napi működtetés
teendőit. Látható, hogy törekedtünk egy 
stabil partner bevonására, és ez a törekvé-
sünk egyértelműen sikerrel járt. 

Mit gondol a 2013-as esztendőről?
Mennyire volt jó éve Budakalásznak
és hogyan látja a jövőt?
A 2013-as év nagyon mozgalmas esztendő
volt. Átadtunk az Egészségházunkat, ez hatá-
rozta meg legjobban az évet. Törekedtünk a
városunk zöldfelületeinek növelésére, számos
parkot csinosítottunk, és közben készült a
Kálvária is, ami most már túlnyomórészt ké-
szen is van. Több pályázatot is megnyertünk,
sikeresen védekeztünk a hatalmas nyári árvíz
ellen közösen a polgárokkal, az állami szer-
vekkel, gátat építettünk, és rengeteg testületi
ülésen határoztuk el magunkat a cselekvésre
Budakalász érdekében, így jó érzésekkel te-
kintek vissza a mögöttünk hagyott eszten-
dőre. Idén tovább dolgozunk az M0 kapcsán
az állammal kötött szerződés érvényesítésé-
ért, utak és járdák felújításán is munkálko-
dunk. Megtaláltuk a közös hangot egymással
a képviselő-testületen belül, tudva persze azt
is, hogy lehetnek a miénktől eltérő vélemé-
nyek is, amelyeket minden esetben meghall-
gatunk. A testület összhangja működik a
legtöbb esetben, az üléseken pedig érvekkel
alátámasztott érdemi vita van, ezek pedig elő-
reviszik az embert, és segítenek a városunk
szempontjából legjobb döntések meghozata-
lában.
2014 szintén mozgalmas év lesz. Amit már
biztosan tudunk, az az, hogy felépül majd a
legkisebbek számára egy új bölcsőde, a hiva-
talnak komoly feladatot ad a parlamenti és
önkormányzati választások lebonyolítása. A
hagyományos programok folytatódnak majd,
ismét lesznek Városnapok is. Áldott, boldog
új évet kívánva valamennyi budakalászi pol-
gárnak, arra kérek mindenkit, hogy idén is
kövesse figyelemmel és segítse a munkánkat!

2014. január
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mozgalmas év lesz
2014!

Interjú Rogán László polgármesterrel
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ÉVÉrTÉkElÉs
2013
Budakalász Város Önkormányzata 2013
végén tartotta szokásos éves közmeghall-
gatását. az eseményen rogán lászló be-
számolt az Önkormányzat 2013-ban
végzett tevékenységéről. az alábbi össze-
foglalás az elmúlt év folyamán városunk-
ban történt eseményeket, történéseket,
újításokat, az elért eredményeket tartal-
mazza. az áttekintés a közmeghallgatáson
bemutatott prezentáció anyagát használja
föl. 

a jövő nemzedéke érdekében
Támogatjuk a kisgyermekes családokat
l Bölcsőde építését határoztuk el és pályázati
forrást nyertünk a megvalósításhoz (220
MFt).
l A Csodabogár magánbölcsődében részleges
költségtérítést biztosítunk 20 budakalászi kis-
gyermek számára.
l Elvégeztük a bölcsőde érintésvédelmi fel-
újítását (650.000 Ft).
l Ovi-Foci pályát építettünk a Telepi Óvodát
követően a Nyitnikék Óvodában is (2,8 MFt).
l Az óvodákban a szélesebb körű ellátás ér-
dekében felemeltük a csoportlétszámokat.
l Ovis Mezei Futóversenyt szervezünk évi két
alkalommal. 

Segítjük a kisiskolás gyermekek helybeni
tanulását
l Mindkét általános iskolában 2013-ban is
támogattuk a 3-3 első osztály indítását. Te-
rembővítést lehetővé tettük: 

• Kalász Suliban (900 000 Ft)
• Szentistvántelepi Iskolában: (3 MFt)

l Iskolák fenntartására évente 75 millió fo-
rintot fizettünk a KLIK-nek.
l A nyári szünetben napközi ellátást biztosí-
tottunk.
l Hozzájárultunk az óvodai/iskolai étkezési
díjhoz.

Egyetemisták, főiskolások számára Bursa
Hungarica ösztöndíjat nyújtunk (1 MFt)

Gondoskodunk városunk nyugdíja-
sairól
l Karácsonyi ajándékcsomagot adományoz-
tunk. (5 MFt) 
l Karácsonyi ünnepséget szerveztünk.

l Idősek Világnapján ünnepséget szervez-
tünk.
l Köszöntöttük szépkorú lakótársainkat.
l Idős Klubot működtetünk.

szociális segítség a rászorulóknak –
„senkit nem hagyunk az út szélén”
l Közmunka program keretében lehetőséget
biztosítunk a munkanélküliek munkába való
visszatéréshez.
l Hozzájárulunk a gyermekjóléti és Család-
segítő Szolgálat működéséhez.
l Segítjük a „Minden gyermeknek legyen ka-
rácsonya!” adománygyűjtő akciót.
l Hitelkárosultakat segítő Otthonvédelmi
Tanács munkáját támogatjuk.
l Támogatásokat, segélyeket folyósítunk (új-
szülöttek támogatása, étkezési térítési díjked-
vezmény, rendszeres és rendkívüli gyermek-
védelmi, lakásfenntartási támogatás, szociá-
lis segély, közgyógyellátás, foglalkozást he-
lyettesítő támogatás, temetési segély)

árvízi védekezés 
Sikeresen megvédtük a várost minden idők
legnagyobb árvizétől.

l Duna gáton 
• 3500 méteren 45 000 homokzsákot he-

lyeztünk ki.
o Gát magassága elérte a 950 – 1.050 mé-

tert.

o Legalacsonyabb szakaszon 50 cm-en ho-
mokzsák védte a várost.

o Tetőzés: 895 cm (36 cm-rel magasabb,
mint 2006-ban).

l Barát pataknál
o Sikeres tárgyalásokat folytattunk Tarnai

Richárd árvízvédelmi kormánymegbízot-
tal.

o Gát építésére kaptunk engedélyt a Barát
patak torkolatánál.

o 3.500 m3 földből, stabil gátat építettünk 
o Eredmény: Vasút sort, Tanító utcát, Bé-

kásmegyert megvédtük az ártól.
o Hatékony, naprakész tájékoztatás, kom-

munikáció: plakát, internet, facebook .
o Elvégeztük a helyreállítási munkálatokat.

l KÖSZÖNJÜK minden budakalászi segít-
ségét!

Egészségünk védelmében
l Korszerű Egészségházat építettünk a ká-
beltévé eladásából befolyt összegből 

• (787 m2, akadálymenetes épület).
• Összköltség: 237 MFt + 11 MFt bútorozás
• Az Egészségház otthont ad:

• házi-, gyermek-  és fogorvosi rendelés
számára,

• védőnői szolgálatnak,
• vérvételnek,
• OEP rendeléseknek: reumatológia,

mentálhigiénés szolgálat, 
• Bérleti szerződéssel kiadott tevékenysé-

geknek: belgyógyászat, életmód taná-
csadás, kozmetika, masszázs

• időszakos szűréseknek
l Felújítottuk az Egészségház környezetét:
Klisovác utca és Kőbányai út.
l Építészeti nívódíjban részesült az Egész-
ségház.
l További tervek: OEP rendelések (pl. nő-
gyógyászat, diabetológia); Híd építése a Barát
patakon

sport, egészséges életmód 
támogatása 
l Sportrendezvényeket szervezünk: Tófutás,
Kevélyre fel, Tour de Kalász, Ovis Mezei Fu-
tóverseny.
l Műfüves (ovi-foci) pályát építettünk a Nyit-
nikék óvodában is.
l Sport díjat adományozunk, és országos dí-
jakra terjesztünk fel kalászi sportolókat.
l Sportcsarnok öltöző és edzőterem felújítá-
sát támogattuk. 
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környzetünk védelmében

l Alacsonyabb szolgáltatási díjakat alkal-
mazó hulladékszolgáltatót bíztunk meg a hul-
ladék begyűjtésére.
l Új munkagépet szereztünk be a közterüle-
tek rendben tartására.
l Várostakarítási akciót szerveztünk.
l Veszélyes hulladékgyűjtést szerveztünk.
l Rendezetté tettük parkjainkat, közterülete-
inket

• Klisovác utca (65 lombos fa, 1000 cserje)
• Kálvária (3000 cserje)
• József Attila utca – Omszk tóval szemben

(cserjéket telepítése)
• Szent István kertje (földmunkák, növény-

gondozás)
• Temetők rendbetétele
• Széchenyi utcai cseresznyefák szakszerű

metszését végeztük el.
• Városszerte 

• muskátlik, egynyári növények telepítése
• padok, szemetesek kihelyezése
• parlagfűirtás

l Gyepmesteri szolgálat ellátására megbízást
adtunk ki. 
l Szúnyogirtást végzünk.

Biztonságos város 

l A Belügyminisztériummal együttműködés-
ben önálló, helyi rendőrörsöt hoztunk létre.
l Korszerűsítettük, átépítettük és felszereltük
a rendőrség épületét.
l A nagyobb biztonság érdekében összehan-
goltuk a Városrendészet, polgárőrség és az
önkormányzati rendészet munkáját.
l Rendőreink előadásokat tartanak az isko-
lákban.
l Hírmondóban beszámolunk a rendőrségi
eseményekről.

Pályázati források bevonása
l Pályázatot nyújtottunk be a Berdó város-
rész csatornázására.
l Bölcsődét építünk uniós pályázati forrás-
ból.
l Pályázati pénzeket nyertünk a Kálvária Ré-
gészeti Park kialakítására.
l A Polgármesteri Hivatal szervezeti korsze-
rűsítésére, önkormányzati cégek működésé-
nek még hatékonyabbá tételére pályázati
pénzt nyertünk.

közlekedés fejlesztése érdekében 
l Kezdeményeztük a lámpák áthangolását.
l Kátyúzásokat végzünk.
l Klisovác utca Egészségház előtti részét új-
jáépítettük.
l Felújítottuk a Kőbányai út bevezető szaka-
szát, parkolókat építettünk.
l A város több pontján újjáépítettük a járdá-
kat (Felsővár u., Budai és Pomázi út, Lenfonó
előtti terület).
l Az árvízkárokat követően felújítjuk a Duna-
parti utakat.
l Barát utcában útalapozást végeztünk.
l Tárgyalásokat folytatunk a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztériumnál az M0 kompenzáció
ügyében.

Városunk lelke: a kálvária domb 

l Célunk régészeti park létrehozása: kulturá-
lis, vallási, régészeti, közéleti, rekreációs sze-
repkörrel.
l Eddig megvalósult: a középkori templom
feltárása, tereprendezés, falrekonstrukció,
feltáró utak építése, parkosítás, gabion falak
építése, növénytelepítés. 
l További tervek: felvezető lépcső, kilátóto-
rony, játszótér építése, stációk ábrázolása.
l Források: önkormányzati, pályázati, céges
felajánlások.

Pezsgő kulturális élet
l A művelődési házban, a tavaly kinevezett
intézményvezető munkájának köszönhetően
pezsgő kulturális élet zajlik, a Ház üzemelte-
tése gazdaságossá vált.
l Budakalászi Monográfia kiadását határoz-
tuk el.
l Támogattunk egyházakat, civil és sport
egyesületeket.
l Folyamatos az együttműködés az Önkor-
mányzat által létrehozott Budakalászért Köz-
alapítvánnyal.

széleskörű tájékoztatás
Budakalász minden lakosához célzottan 
szólunk. A korcsoportok média-használati
szokásainak megfelelő kommunikációs esz-
közöket alkalmazunk.
l Budakalászi Hírmondó – új arculattal,
szerkesztéssel.
l VKC TV – interneten is nézhető (vkctv.hu,
youtube).
l Internet – városi web oldalon aktuális in-
formációkkal.
l Facebook – városi és polgármesteri.
l Youtube – VKC TV adása itt is nézhető.
l Plakátok – aktuális rendezvényekről, ese-
ményekről a város forgalmas pontjain.
l E-mail – címlistánkra küldünk aktuális in-
formációkat.

országos közéleti szerepvállalás
l Szolidaritást vállaltunk a határon túli ma-
gyarsággal: kitűztük a székely zászlót.
l Támogatjuk a helyi vállalkozások működé-
sét: állásfoglalás trafikpályázat ügyben a
Nemzeti Dohánynagykereskedelmi Zrt.-nél.

l Nemzet kápolnájának építését támogattuk
a XII. kerületben.
l Városi díjakat adományozunk.

közösségteremtő rendezvények 
Budakalász lakossága számára számos közös-
ségteremtő szabadidős, kulturális és sport
programot szerveztünk (2013-ban 20 rendez-
vényt): Várostakarítás, Óvodás mezei futó-
verseny, Tófutás,  Kalászi Vigasságok,
Nemzeti ünnepek, Ünnepélyes átadók
(Egészségház, Rendőrörs), Városnap, Tour de
Kalász, Szüreti felvonulás, Adventi gyertya-
gyújtás, Idősek karácsonya
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Beszélgetés Ercsényi Tiborné alpolgármesterrel 

2013-ban számos fejlesztés, közösség-
építő program valósult meg Budakalá-
szon. a legfőbb eredményekről 
a novemberi közmeghallgatáson 
számoltak be a város vezetői. de 
decemberben is jelentős események
zajlottak a városban. Ercsényi Tiborné
alpolgármesterrel értékeltük az elmúlt
évet. 

n Most a karácsony utáni, két
ünnep közötti időszakban volt idő
számvetést készíteni. Mit gondol,
milyen év volt Budakalász  számára
2013?

Úgy gondolom, hogy nagyon jó évünk
volt. Sok tervünket sikerült kivitelezni, és
Budakalász évtizedes álma is megvalósulha-
tott az Egészségházzal. A nyári szünet után
az orvosok már ott kezdhették meg a mun-
kát. Régi probléma a budakalászi bölcsőde
helyzete. Tavaly nyertünk pályázatot rá, de
hosszas volt az előkészítő munka és a köz-
beszerzés sem volt első körben sikeres. Az
ajánlatot tevő cégek mindannyian nagyon
magas árért vállalták volna a kivitelezést. A
második kör eredményes volt, a GOMÉP
Zrt-vel meg is kötöttük a szerződést.

n Két fontos területen tudott előre-
lépni ezzel a város. Megelégedést je-
lent  képviselőként, alpolgármester-
ként, hogy sikerült elérni ezeket a
célokat?

Amikor a programunkat elkészítettük,
akkor összegyűjtöttük azokat a dolgokat,
amik régóta megoldásra várnak Budaka-
lászon. Láthatják a városlakók is, hogy kö-
vetkezetesen  meg is valósítjuk a terveket.
Amihez tudunk, igyekszünk külső forrást
is igénybe venni, de az Egészségház eseté-
ben magunknak kellett az anyagi fedeze-
tet előteremteni. De ezek mellett célul
tűztük ki, hogy a rendezvényeinkkel fej-
lesszük a  közösségi életet, hogy közelebb
hozzuk egymáshoz az embereket. Fontos,
hogy jól érezzük magunkat ott, ahol
élünk.

n 2013-ban nemcsak az Egészség-
ház építését figyelték árgus szemek-
kel a budakalásziak, hanem hogy
mi történik a Kálvárián. Erre a fej-
lesztésre nyugodtan mondhatjuk,
hogy közös összefogás eredménye.
Már csak az utolsó simítások van-
nak hátra.

Sok anyagi felajánlást kaptunk, és a kö-
zönségnapokon is sokan voltak.  A régé-
szeti feltárást még 2012-ben befejeztük,
még a szentély alatt lehetne kutatni, de
egyelőre Tomka Gábor, a Nemzeti Mú-
zeum főigazgató-helyettese, az ásatás ve-
zetője azt mondta, hogy most ennyit lehet
megvalósítani. Amíg viszont a további ku-
tatásokhoz pénzt tudunk szerezni, addig a
legfontosabb feladat volt a falakat konzer-
válni. Nem volt egyszerű dolog, mert azzal
a hagyományos módszerrel, amivel a kö-
zépkorban épült ez a fal, azzal ma már nem
tudtunk dolgozni. Utána pedig a környezet
rendezése volt a következő fontos feladat.
A Kálvária dombnak a falu felé eső részén
a tájidegen, átláthatatlan bozótos növény-
zetet kiirtották, oda több száz cserjét ültet-
tünk, amik úgy tűnik meg is eredtek.
Elkészült egy ideiglenes lépcső, rendbe tet-
tük a templom környezetét és a felette lévő
dombot. A park lassan elkészül. A tervező
úgy alakította a teret, hogy a gabion-pad-
sorok lehetőséget nyújtanak arra, hogy
szabadtéri színpad nézőtereként is funkci-
onáljanak. A templomot már kétszer is
meglátogatta Erdő Péter, a katolikus egy-
házfő. Halottak Napján közös szerb és ka-
tolikus megemlékezés is volt. Lassan ez a
rész is beépül a város életébe.  Az alap fü-
vesítés már megvan, így nem kell félni
attól, hogy egy nagyobb eső lemossa a föl-
det. Tavasszal véglegesen befejezik a parkot.

n Rengeteg program zajlott Buda-
kalászon. Hogyan értékeli, hogyan
sikerültek a városi rendezvények?

Nekem nagy örömet okozott, különösen
a december. Az adventi gyertyagyújtástól
kezdve a Minden gyereknek legyen kará-
csonya akció, a nyugdíjasok megajándéko-
zása és karácsonya is. Közel százan
fogadták el a meghívásunkat. Jól sikerült
az idei műsor, most, a harmadik alkalom-
mal már mindenki rutinos volt, mi és az
idősek is. Remek alkalom volt a baráti be-
szélgetésekre is. A tombolasorsolás után
sem széledtek szét, ott maradtak üdvözölni
egymást. Szintén harmadik alkalommal
valósítottuk meg a Minden gyereknek le-
gyen karácsonya rendezvényt. Idén más-
képp zajlott, a Művelődési Házban
szeretetvendégséggel és műsorral vártuk
őket, és rengeteg ajándékot osztottunk ki.
Aki nem tudott eljönni, annak személyesen
vittük el, akárcsak az idősek ajándékcso-
magja esetében. Nagyon sokan adakoztak
a gyerekek számára, és az ajándékok cso-
magolásában is többen segítettek tavaly.

n 2013-ban adta be Budakalász a
csatornapályázatot a Berdó város-
részre. Bízott benne mindenki, hogy
decemberre lesz eredménye, de nem
így lett. Van-e előrelépés ebben az
ügyben?

Január 8-án kaptunk értesítést arról,
hogy a pályázatot elbírálták. Ehhez hozzá-
tették, hogy ez az értesítés nem jelenti azt,
hogy mi nyertünk, de arra még van esély. 
A pályázat beadása után kértek hiánypót-
lásokat, ezeket mind időben elkészítettük.
Az értékelés tehát megtörtént, végleges 
válasz nincs, de én optimista vagyok a 
kérdésen.

n Hamarosan kezdődik a 2014-es
költségvetés tárgyalása. Tavaly Bu-
dakalász gazdálkodásáról a könyv-
vizsgáló is úgy nyilatkozott, hogy
stabil. Ugyanezek a kilátások idén
is?

Nagyon megfontoltan költekezünk. Fel-
venni ész nélkül hitelt és eladósodni akkor
sem érdemes, ha majd az állam kifizeti. Az
állam most átvállalta az önkormányzatok
adósságát, Budakalászét is, bár nekünk
közel sem volt olyan sok, mint a környező
településeké. Keressük a pályázati forráso-
kat, erre biztatjuk az intézményeinket is.
Igyekszünk a ránk bízott vagyonnal úgy
gazdálkodni, hogy az unokáinknak is jus-
son belőle.

hd

unokáinkra is gondolunk!
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óvodavezetői pályázat 
Budakalász Város 

Önkormányzat
Képviselő-testülete

a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi

XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet 

a NYITNIKÉK ÓVODA
(Budakalász, Pomázi út 3.)

óvodavezető (magasabb vezető) 
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogvi-
szony 

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre,
2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig
szól. 

A munkavégzés helye:
Pest megye – 2011 Budakalász, Pomázi 
út 3. 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői
megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény tevékenységi körébe tar-
tozó feladatok vezetői irányítása, különös
tekintettel a közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvényben, a 20/2012. (VIII.1.)
EMMI rendeletben és az államháztartás-
ról szóló 2011. évi CXCV. törvényben fog-
laltakra. 

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatá-
sokra a „Közalkalmazottak jogállásáról
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendel-
kezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
• főiskola, óvodapedagógus, 
• pedagógus szakvizsga keretében szer-

zett intézményvezetői szakképzettség,
• óvodapedagógus munkakörben leg-

alább 5 év feletti szakmai tapasztalat, 
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefoly-

tatása,
• magyar állampolgárság, büntetlen elő-

élet, cselekvőképesség,
• a pályázati kiírásban kért dokumentu-

mok hiánytalan benyújtása, bemuta-
tása. 

A pályázat elbírálásánál előnyt je-
lent:
• felhasználói szintű MS Office (irodai

alkalmazások),
• német nyelv társalgási szintű ismerete,
• vezetői tapasztalat,

• kiváló kommunikációs készség,
• kiemelkedő konfliktuskezelői képes-

ség,
• terhelhetőség.

A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, 
• a szakmai végzettséget igazoló doku-

mentumok másolata, 
• vezetői program a szakmai helyzet-

elemzésre épülő rövid- és közép távú
fejlesztési elképzeléssel, 

• nyilatkozat arról, hogy a véleménye-
zésben és az elbírálásban résztvevők a
pályázati anyagban foglalt személyes
adatokat megismerhetik, 

• nyilatkozat arról, hogy a pályázó nyílt
vagy zárt ülés tartását kéri,

• nyilatkozat arról, hogy a Kjt. 41.§ (2)
bekezdés szerinti összeférhetetlenség
nem áll fenn, 

• három hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány. 

A beosztás betölthetőségének idő-
pontja:
A munkakör legkorábban 2014. augusz-
tus 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2014. március 31. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további
információt Villám Zsuzsanna köznevelési
referens nyújt, a 06-26-343-363 telefon-
számon, 108-as melléken.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak Budakalász
Város Önkormányzata címére történő
megküldésével (2011 Budakalász, Petőfi
tér tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő azono-
sító számot:   …./2014., valamint a mun-
kakör megnevezését: „Nyitnikék Óvoda
vezetői pályázat”.  

A pályázat elbírálásának módja,
rendje:
a jogszabályban meghatározott vélemé-
nyezési határidő betartásával, a vélemé-
nyezésre jogosultak által készített
jegyzőkönyvek megérkezését követő ren-
des képviselő-testületi ülésen. 

A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2014. május 31. 
A pályázati kiírás közzétételének
helye, ideje: 
Oktatási és Kulturális Közlöny 2014/2.
szám – 2014. január vége 
A munkáltatóval kapcsolatban további
információt a www.budakalasz.hu honla-
pon szerezhet. 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
2014. január 15. 

Tájékoztató 
a Bursa Hungarica 
2014. évi felsőoktatási önkormányzati
ösztöndíj pályázat eredményéről

A Bursa Hungarica pályázat elbírálására a Bu-
dakalász Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete által létrehozott Ad Hoc Bizottság 2013.
december 5-én értékelte a benyújtott pályázato-
kat és döntéséről az alábbi tájékoztatást nyújtja:

Beérkezett pályázati kérelmek száma
összesen: 20 db
ebből „A” típusú: 18 db
ebből „B” típusú: 2 db

Érvényes, és támogatott pályázatok száma 
összesen: 13 db
ebből „A” típusú: 12 db
ebből „B” típusú: 1 db

Elutasított és/vagy érvénytelen pályázatok
száma összesen: 7 db

A 203/2013.(IX.26.) Kt. határozat alapján Bu-
dakalász Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete  2014. évre 700 000 Ft támogatást
különített el a hátrányos helyzetű, szociálisan rá-
szoruló fiatalok felsőoktatásának támogatására.
A támogatás átlagos mértéke: 4500 Ft/fő/hó, a
legmagasabb összegű támogatás 5800 Ft/fő/hó,
a legalacsonyabb támogatás 3300 Ft/fő/hó.
Az önkormányzati ösztöndíjrész havi összegének
folyósítása „A” típusú pályázat esetében várha-
tóan 2014. április, „B” típusú pályázó estében
2014. november hónapban lesz az arra jogosult
hallgatóknak. A pályázatok eredményéről min-
den pályázó írásban kap értesítést. 

Budakalász Város Önkormányzat

A Budakalászi Polgármesteri Hivatal hírei

Az ortodox új év alkalmából 
ezúton kívánunk 

boldog új évet a Budakalászon élő szerb
közösségnek!

Budakalász Város Önkormányzat
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n TElEPi óVoda

utazás meseországba...

– Milyen hónap is van, talán január? –
kérdezte a Tündér a Gonosz Boszorkányt.

– Persze, hogy január, végre – rikácsolta
a Boszi – Már annyira untam magam. Min-
denhol csak azt hallottam, Szeretet Ünnepe,
meg Boldogság, meg Öröm. Pfuj.

– Ne légy ilyen undok. Te is kaptál egy
halom ajándékot. Gondolj, csak a biomeghaj-
tású turbó seprűdre, ami parkoló csipogással
van felszerelve, vagy gondolj a csillogó béka
ízű szájfényedre, kígyóméreg parafinnal. Na-
gyon örültél neki.

A boszorkány kicsit megenyhült: – Jó, jó,
rendben van, de annyira türelmetlen vagyok
már. Mindig várnom kell februárig, hogy ró-
lunk szóljon a világ.  Tudod, azt a meseelőa-
dást várom, amit az ovisoknak adnak elő, és
tavaly én is szerepeltem benne. Az volt a leg-
jobb évem. „Én, csakis én vagyok a világ-
szépe.” „Szép vagyok, és mindenki szeret!”
Ej, ez a legszebb hónap, a február. A sok taps,

a gyerekek kacagása, a felnőttek nevetése.
Még engem is szeretnek ilyenkor.

A Tündér nem válaszolt. Csendben ült és
elmélázott. „Milyen igaza van ennek a mor-
gós, gonosz szipirtyónak. Ebben tényleg egyet
érthetünk, a február a legszebb hónap, mikor
tündökölhetünk a fényben, a tapsban, a sze-
retetben. Lám, lám még a gonosz boszinak is
fontos ez!”

Mindketten mosolyogva ültek gondolata-
ikba merülve, és látszott rajtuk szép februári
emlékeik suhannak át gondolataikon, amikor
hirtelen éles hang ütötte meg fülüket. A szél
feltépte a palota ablakait és hideg fuvallat su-
hant át a termen, a függöny táncot járt a be-
tolakodó Szél Úrfival.

– Milyen nyomós okod lehet arra, hogy
megzavard délutáni teázásunkat? – rikácsolta
a boszorkány.

– Mi történt, új híreket hoztál? – csilin-
gelte a Tündér.

– Igen – susogta Szél Úrfi – február 27-én,
és 28-án lesz a mese, és közületek valakinek
újra eljött az ideje. Újra színpadra léphet. 

– Én, csakis én lehetek – rikácsolta a
banya, aztán ránézett a Tündérre, és így szólt
– de, ha te szerepelsz, akkor elmegyek, és
megnézlek. A Tündér nem szólt semmit, elő-
vette naptárát és feljegyezte. 2014. február
27-én és  28-án a Telepi Óvodával fellépés a
Faluház Nagytermében. 

Örömében lefekvés előtt még csilingelt
egy szép altatódalt, majd szeretettel a szí-
vében aludni tért.

Ványikné Kubinszki Terézia 
óvodapedagógus 

Katica csoport, Telepi Óvoda

Óvodai hírek / Diákhírek

n szENTisTVáNTElEPi iskola 

Évkezdés futócipőben
„Hogy oda ne rohanjak” címmel 2014.

január 1-én újévi futást szerveztünk. Rajt és
cél: Szentistvátelepi Általános Iskola. 

És jöttek…  Egyre többen és többen. Egé-
szen fiatalok, fiatalok, és már kevésbé fiatalok, édesanyák, édesapák,
szimpatizánsok, testnevelő tanárok, igazgatóhelyettes, igazgató...
Több mint hatvanan…. Akadt lelkes szakember, aki a bemelegítést
vezette, volt biciklis felvezetés és – záróbusz helyett – záróbicikli,
voltak útközben szurkolók, voltak kamerások, akik kisfilmet készí-
tettek az eseményről, volt, aki rollerezett, volt, akit kutya húzott, volt
konfettiszórás, voltak fényes parókában vagy mikulássapkában
futók, de leginkább volt hatalmas lelkesedés.

A már célba érkezettek tapssal várták és bátorították a beérkező-
ket, miután pedig mindenki megérkezett, az iskola ebédlőjében sü-
temények, gyerekpezsgő, üdítő várta a futókat, valamint Kovács
Kristóf Áron igazgató köszöntötte a futótársakat és egyben meg-
ígérte, hogy lesz folytatás...

Jövőre tehát Veletek és még több budakalászi futóval és szurko-
lóval ugyanekkor ugyanitt!

Kereszturi Eszter (Kereszturi Bálint 4.b o. tanulónk édesanyja)

karácsony kóróson

Megszépítettük egy Baranya megyei 200 lelkes kis falu, Kórós
gyermekeinek karácsonyát. 

Fontos tartjuk, hogy gyermekeink saját maguk is megtapasztal-
hassák, hogy sokkal nagyobb öröm adni, mint kapni. A gyerekek egy-
egy megunt játéka, kinőtt ruhája mérhetetlenül boldoggá tehet olyan
gyerekeket, akiknek egész évben nem telik új ruhára, játékra, sőt,
sokszor még az is nehézséget jelent, hogy mi is kerüljön az asztalra
ebédre, vagy vacsorára.

A karácsonyi adakozásra Magyarország egy olyan települését vá-
lasztottuk ki, ahol nagyon-nagy szükség van mindenféle segítségre.
A település súlyos gondokkal küzd a fejlesztések és szociális problé-
mák terén, a munkanélküliségi ráta közelíti a 40%-ot, téli időszak-
ban, idénymunkák nélkül 80-90% körüli is lehet. A legnagyobb
számban a közmunka programokon keresztül jutnak a helyiek mun-
kához. A kitörés lehetőségeit, eszközeit az önkormányzat folyama-
tosan keresi, de ez teljes mértékben egyedül valószínűleg nem
sikerülhet. De mint mondják, sosem adják fel...

Az összegyűlt adományok átvételekor könnyeikkel küszködtek,
de nemcsak ők, mi is. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni áldozatos munkájukat! És itt
szeretnénk még egyszer megköszönni mindenkinek aki szívvel, lé-
lekkel csatlakozott ezen kezdeményezésünkhöz.            Németh Rita

n NyiTNikÉk óVoda

a maci csoport karácsonya

Hű, de nagy az izgalom a Maci cso-
portban! Kukucskáljunk be, nézzük csak
meg, mi ez a nagy készülődés?

Koronák, palástok, kisbaba pólyában,
ajándékkártyák kerülnek ki a gyerekek és
a felnőttek kezéből. Hát persze! Meglepe-
tést készítettek karácsonyra az idős em-
bereknek, oda készülődnek.

Már jól ismerik az utat az otthon felé,
mert minden évszakban érintik kirándu-
lásaik alkalmával. Csendesen mennek el
mellette, hogy ne zavarják az idősek pi-
henését. Mindig csodálattal nézik szép
gondozott parkjukat és zöldséges kertjü-
ket. Most kedves köszönéssel érkeznek.
Izgatottan néznek körül, már várják,
hogy előadhassák Betlehemes játékukat.
Az idősek is elhelyezkedtek, szemük csil-
log a szeretettől. A három királynak néha
megremeg a hangja, Mária szinte suttog.
A meghitt, mély csendet, az ünnepi
műsor végét a zene hangjai és közös
éneklés zárja. A gyerekek mindenkihez
odamennek és ajándékkártyájukkal kí-
vánnak BOLDOG KARÁCSONYT. A
nyugdíjasok könnyes szemmel, lelkes
tapssal és finom beiglivel köszönték meg
a gyermekek előadását. 

Bubán Erzsébet, Deák Józsefné 
óvónők
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Diákhírek
n zENEiskola 

zongoraversenyen jártunk
2013. november végén rendezték Budapesten a VI. Orszá-

gos Ferenczy György Zeneiskolai Zongoraversenyt. Iskolánkat
három induló képviselte, Pluhár Zsófia 1B, Rozenberszki Zsó-
fia 6B (tanáruk Dankovics Valéria) és Hegyi Botond András
EK1 (tanára H. Kürtösi Mónika) osztályos tanulóink. A közel
70 fős első korcsoportban, az egész mezőny második legfiata-
labb indulójaként (7 évesen a 6-11 évesek között) Botond Di-
csérő Oklevelet és jutalomkottát vehetett át a zsűritől. 

Taroltak a budakalásziak a Barokk Fesztiválon!
Növendékeink fantasztikus sikert arattak 2013. december

17-én Hatvanban, az V. Hatvani Országos Zeneiskolai Barokk
Fesztiválon. Öten indultak el szóló, illetve kamara-kategóriá-
ban, összesen 6 különböző számban: Borsos Zsófia, Jassó Gel-
lért, Rudolf Daniella (tanáruk Reikort Ildikó), Schiffer Ádám
(tanára Tóth Orsika) és Szedmák Eszter (tanára Csizmadia An-
gelika). Közülük hárman kaptak helyezést és a gálakoncerten is
játszottak: Jassó Gellért, szóló furulya II. korcsoport 1. helye-
zés. Szedmák Eszter, szóló csembaló III. korcsoport 1. helye-
zés. Schiffer Ádám, szóló magánének I. korcsoport 2. helyezés.

Hermeszné Uracs Mónika tagintézmény-vezető

n kalász suli

országos vers-és prózamondó versenyen jártunk
A Zuglói Hajós Alfréd Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola idén

kilencedik alkalommal rendezte meg a német két tanítási nyelvű és
nemzetiségi általános iskolák felső tagozatának német vers- és próza-
mondó országos versenyét. Idén is szép eredményekkel zártuk a meg-
mérettetést: Gömbös Hanna 5.a osztályos tanuló 1. helyezést  ért el
(tanára: Bajkó Bálint), Hegyi Csenge 6.b osztályos tanuló szintén az
előkelő 1. helyezést szerezte meg (tanára: Szilágyiné Dér Barbara).

Gömbös Marcell 7.b osztályos tanuló idén is nagyon szépen szere-
pelt, 2. helyezett lett (tanára: Németh Nikolett).

Gratulálunk a szép eredményekhez, nagyon büszkék vagyunk
rátok, további sok-sok örömöt, lelkesedést kívánunk nektek a szerep-
léshez! Szeretnénk megköszönni a szülők odaadó munkáját is.   

Németh Nikolett

advent a kalász suliban
Advent a Kalász Suliban hagyományosan azzal kezdődik, hogy An-

géla néni kézműves foglalkozást szervez, ahol mindenki elkészítheti
az adventi koszorúját.

A szülői munkaközösség az iskola folyosóit díszíti fel, a diákok
pedig tanáraikkal a tantermekben teremtenek karácsonyi hangulatot.

Ebben az évben december 6-án, pénteken délután vásárt tartottak
a gyerekek, ahol saját készítésű dolgokat, „megunt” játékokat adtak –
vettek – cseréletek egymás között.

December 7-én tartottuk Luca-napi kézműves vásárunkat, ahol kü-
lönféle ajándékokat készíthettek szülők és gyerekek közösen.

Mindig nagyon jó hangulatúak ezek a programok. Reméljük, jö-
vőre is sikerül sok örömöt és ötletet adnunk egymásnak.

advent a Faluházban
Iskolánk 1.c és 4.a. osztályának németes csoportja 2003. november

29-én 18 órakor kezdődő ádventi ünnepségre kapott meghívást a bu-
dakalászi Faluházba. Erre az estére a gyerekekkel már október végén
kezdtek a tanáraink készülni, és nagy izgalommal várták a péntek dél-
utánt. A szervező kollégáknak köszönhetően lehetőségünk nyílt arra is,
hogy előadás előtt egy rövid színpadi próbát tarthassanak, így a gye-
rekek is magabiztosabban adták elő a darabot.

Az 1.c dalos harmoni-
kával kísért karácsonyi
műsora. A 4.a  Kozma
Véda gitárszólójával indí-
tott, amit nagyon szépen
felvezette az utána követ-
kező „die vier Kerzen”
című rövid ádventi mesét.
A darabban 4 gyertya me-
séli el nekünk, emberek-
nek azt, hogy a világból milyen nagyon hiányoznak az alapvető emberi
értékek,mint pl. a szeretet és az egymással békességben élés. A pro-
dukciót Hegyi Kincső zongorajátéka zárta, ami egyben az egyik ismert
karácsonyi éneket „ Leise rieselt der Schnee” is kísérte a gyerekek éne-
kével együtt.

Nagyon örültek a tapsnak , az apró finomságoknak , és mindazok
dicsérő visszajelzésének, akik figyelemmel kísérték a darabot.

Szereplők: mesélők: Farkas Hanna, Kozma Véda, Hegyi Kincső,
Újfalvi Laura, Lázár Marcell, gyertyák:  Szabados Orsolya, Sebestény
Zsófia, Ruprecht Réka, Sipos Veronika, gyermek: Berky Bianka, ko-
szorú: Fehér Hunor, Izsipi Dávid. A gyerekeket felkészítette: Botzheim
György és Bonyhai Zsuzsanna

Völgyes József igazgatóa számlaszám: "sEgÍTÜnk” MozgáskorláTozoTTak alapÍTVány
Bankszámlaszám: 10103898-13235045-00000009 Budapest Bank
közleményként írjátok rá feltétlenül: aDoMány prInCz TÍCIának
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Januárban lép életbe
az új HÉsz

December 20-án, rendkívüli képviselő-testületi ülésen
szavazott a városvezetés a Helyi Építési Szabályzat elfoga-
dásáról. Az új szabályozás január 19-én lép hatályba. A
HÉSZ a www.budakalasz.hu oldalon a Helyi Építésügy
szócikk alatt olvasható. A generáltervező a Főber Zrt. volt
Szenczi Ottó vezetésével, az irányító tervező pedig az
Urban-Lis Stúdió Kft. Liszkay Krisztina képviseletével. A
rendelet hatálya Budakalász város teljes közigazgatási te-
rületére terjed ki. Az elkészült szabályzatról a város főépí-
tésze, Turi Attila nyilatkozott.

Az új HÉSZ-t még az előző testület kezdte el, majd az
utolsó ülésen levették napirendről. Ezért lehetőségünk volt
arra, hogy még a régi jogszabályok értelmében fejezzük be
ezt a munkát. Több Budakalász fejlesztésében érdekelt cég
finanszírozta a munkát.  Az új dokumentum lényegét te-
kintve az előzőhöz képest nem változott. Az M0-s nyom-
vonalában és a vállalkozási területeken, különösen az
északi bányaterületeken van eltérés minimális mértékben. 

Budakalász az utóbbi 15 évben organikus fejlődésen
ment keresztül – már amennyiben annak tekinthető a ci-
pődoboz szerű áruházak terjedése, de ez a világon min-
denhol így van. Fontos változás kezdődhet a 11-es főúttól
keletre eső területen, tehát a bányatavak környékén. Ez
egyelőre csak az ingatlanforgalmazásban való pozíciók erő-
sítése és nem igazi építésfejlesztés része. A terv előírja,
hogy nem lehetnek újabb nagy gyárak, logisztikai közpon-
tok (kivéve a METRO alatti pici terület, ami az út közel-
sége miatt másra kevéssé is jó), inkább a nagy hozzáadott
tudásértékkel dolgozó létesítményeknek lenne ez a terü-
lete. A törekvés az, hogy a Graphisoft Parkhoz hasonló
épületek kapjanak itt helyet.

A belvárosnak a fejlesztése az előző tervekben is körvo-
nalazódott. Itt megpróbálunk olyanfajta engedményeket
tenni a lakók felé, amik könnyebbé teszik az életüket. Hi-
szen ők nem a mai értelemben vett normál kertvárosi tel-
keken élnek, hanem szűk, oldalhatáros beépítésűeken. 
De ez érték a környéken, így Szentendrén és Pomázon is.
Próbálunk olyan szabályokat hozni, hogy nekik egyszerűbb
legyen a fejlesztés, építkezés, nehogy az a helyzet álljon elő,
hogy ezek az elöregedő épületek jogilag tehetetlenné váló
emberek megoldhatatlan probléma halmazává váljanak.

hd

600 négyzetméter, 
4 foglalkoztató, 40 férőhely –
kezdődik a bölcsőde építése

A budakalászi bölcsőde 1980 decemberében kezdte
meg működését. Az akkori épület egy régi családi házból
lett átalakítva, férőhelyei pedig mára kevésnek bizonyul-
nak az egyre növekvő budakalászi kisgyerekek számára. A
Budai úton lényegesen kevesebb apróságot tudnak fo-
gadni, mint ahány helyre igény lenne. Az új intézmény erre
a kapacitásproblémára is megoldást jelent majd.

Jól megközelít-
hető, de csendes he-
lyen lesz a város új
bölcsődéje. A Mályva
utcában, a Telepi
Óvoda mellett, az egy-
kori gázcseretelep he-
lyén kap helyet az
intézmény, melyet
Turi Attila, Ybl-díjas
építész, Budakalász

főépítésze, a Pest Megyei Építész Kamara elnökségi tagja
tervezett. Az ő munkáját dicséri a Művelődési Ház épülete
is.

Az  Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív
Programhoz nyújtott be az önkormányzat pályázatot még
2012-ben „Bölcsődei férőhelybővítés, valamint a minőségi
nevelés megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása
Budakalászon”címmel. Az elbírálás után tartaléklistára ke-
rült a város, később azonban nyertesnek hirdették ki.  Rogán
László polgármester 2013. április 25-én írta alá a támoga-
tási szerződést. A projekt költsége közel 166 millió forint lesz.

A tervek szerint már ősszel szerették volna elkezdeni az
építkezést, a meghívásos közbeszerzés azonban ered-
ménytelen lett. Az első körben valamennyi pályázó cég a
megadott keretnél lényegesen magasabb árajánlatokat
adott. Az újra kiírt pályázaton végül ki tudta választani a
képviselőtestület a nyertest. A nívódíjas Egészségházhoz
hasonlóan az új bölcsődét is a GOMÉP Kft. építi majd fel. 

A kivitelezői szerződést január 9-én, a Polgármesteri 
Hivatalban írta alá a város polgármestere, és Gombkötő
Márk, a GOMÉP ügyvezetője. A cég a munkaterületet ja-
nuár 27-én veszi át, ezután pedig a tereprendezés és az ala-
pozás veszi majd kezdetét. A bölcsődét július végén
szeretnék átadni az önkormányzatnak, hogy a szeptemberi
tanévkezdésig a hatósági engedélyeket is be tudják szerezni. 

Az épületben 600 négyzetméteren, négy foglalkoztató-
ban negyven kisgyerek ellátásról tudnak majd gondos-
kodni. Mindegyik szobához terasz is készül, és a modern
21. századi épületeknek megfelelően, zöld tetőt kap a 
bölcsőde.                                                                                    hd
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VEnDégünk: Dr. Varga Margit nyugdíjas háziorvos

Budapesten születtem, de Budakalá-
szon élek. Itt lakott az anyám, nagy-
anyám, a nagyapám pedig a budakalászi
temetőben nyugszik, a család ezen ága
sváb származású. Édesapám pedig 
Békéscsabáról jött fel. Mind a ketten
munkásemberek voltak. Én 1966-ban vé-
geztem az orvosi egyetemen, aztán leke-
rültem Kapuvárra a belgyógyászatra, és
ott dolgoztam 9 évig. Ott mentem férjhez,
és két gyönyörű lányom született. 1976-
ban jöttem vissza Budakalászra és nem is
mentem el innen többet

n Visszahúzta a szíve?
Igen, alapvetően nem tudtam meg-

szokni az ottani életet, jó hazaérkezés
érzés volt. Kapuváron még megcsináltam
a belgyógyász szakvizsgát, itt Budakalá-
szon pedig az akkori tanácselnök, Karsai
Miklós mondta, hogy van a Lenfonónál
üzemorvosi állás, amikor pedig fél évvel
később megürült a körzet, akkor odake-
rültem.  37 évet dolgoztam Budakalászon
háziorvosként.

n Amikor a pályaválasztás előtt
állt, volt még más szakma is a ta-
lonban?

Nem volt. Imádtam csinálni a legelejé-
től kezdve, szép szakma. Nagyon szeret-
tem a betegeket és azért is hagytam abba,
mert észrevettem, hogy kezdek türelmet-
lenebb lenni. 

n Őriz kellemes emlékeket az el-
múlt 37 évből, amikor azt mondta,
hogy érdemes volt ez a pályát vá-
lasztani?

Milliószor éreztem azt, hogy érdemes
volt orvosnak tanulni, szinte minden nap.
Érdekes, hogy a pozitív esetek kevésbé
maradtak meg bennem, de ha úgy érez-
tem, hogy elrontottam valamit, azon
sokat rágódtam. Higgye el, hogy csodás
érzés az, amikor valaki visszajön és azt
mondja, hogy már jól vagyok, közben
pedig tudom, hogy sokat spekuláltam,
hogy mit adjak neki. De nem kell nagy
dolgokra gondolni, sikerélményt adhat
egy vérnyomás-beállítás is. 

n Az a fajta orvos volt, aki megbe-
szélte a betegeivel, hogy mi miért
történik?

Igen, sokat fecsegtem. Csak így lehet,
mert különben nem fogadják el. Többen
vannak, akik egy egész gyógyszer-sort
szednek, ezért írtam az időseknek feljegy-
zést is a gyógyszerekről. Aki ugyanis sok
tablettát szed, szeret kihagyni belőlük,
mondván, hogy az nem olyan fontos.
Ilyenkor általában pont a legfontosabbat
nem veszik be. Jobb, hogyha tudják, mit
miért szednek.

n Mennyire vagyunk mi magya-
rok rossz betegek, mit tapasztalt?

Általánosítani nem lehet, de az én vé-
leményem szerint egy egyszerű náthával
még nem kell az orvoshoz rohanni, de ez
lelki alkat kérdése. Volt egy betegem, egy
hosszú, nehéz nap végén jött be a rende-
lőbe, kezdte mondani a tüneteit, és hüle-
deztem, hogy infarktussal mászkál már
két napja. Mindig meg kell hallgatni és ki-
kérdezni a beteget. Nagyon különbözőek

az emberek. Az egyik náthával jön, a
másik pedig ilyen életveszélyes helyzet-
ben keres csak fel.  

n Laikusként azt gondolom, hogy a
munkájának a legnehezebb része az
volt, amikor hosszú betegség során
kísért el valakit az utolsó percig.

Most rátapintott. Nehéz elmondani, de
a legfőbb oka ez volt, hogy most abba-
hagytam. 37 éve ismerek embereket, és
egyszerűen már velük halok. Például ami-
kor felfedezek egy áttétes rákot, akkor
tudom a folyamatot: rosszul lesz, ágyba
kerül, mennem kell majd hozzá, egyre sű-
rűbben lesz rám szükség. És egy dolgos,
rendes, családszerető ember, akinek is-
merem a hozzátartozóit is … Ezt iszonyú
végigkísérni. Fiatal koromban nem volt
ennyire nehéz. 

n Sokat változott a szakmája a kez-
detekhez viszonyítva?

Igen, és éppen ezért mondtam nemet
arra, amikor megkértek, hogy járjak visz-
sza helyettesíteni. Annyi új rendelet,
gyógyszer jön, hogy úgy érzem, veszélyes
lenne akár kisebb kihagyás után is vissza-
menni. Az már nem lenne fair. Állandó,
észrevétlen tanulás ez a szakma, amíg
aktív az ember.

n Milyen volt most búcsúzni a bu-
dakalásziaktól?

Szomorú, de én továbbra is Budakalá-
szon lakom.  Úgy érzem, hogy lezártam
ezt a korszakát az életemnek. Sosem sze-
retek a múlton rágódni. Inkább azon gon-
dolkodom, hogy most mit fogok csinálni.

n És elárulja nekünk is?
Nem szeretnék elbutulni, németül

tudok, de az angol tudásom elég gyatra.
Ráadásul az egyik vejem angol, úgyhogy a
nyelvtanulás agytornának nagyon jó lesz.
Már voltam uszodában, mert a mozgáshi-
ány óriási. Van három barátnőm, akik
eddig is nyaggattak, hogy menjek velük
kirándulni, hangversenyre, kiállításra. Fel
is hívtak, hogy most itt az idő!

Huszár Diána

Januártól már hiába keressük az Egészségházban dr. Varga margit rendelését. Helyét átadta egy fiatal orvosnak, 
dr. Török zsoltnak. Nyugdíjba ment. szerette a munkáját, az embereket, de türelmetlen lett, és úgy érezte, eljött a vál-
tás ideje. arra kért, hogy ne írjak róla magasztos cikket, ezért a most következő interjút úgy olvashatják, ahogyan sze-
mélyes találkozásunkkor elhangzott. 
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Dr. Varga Margit 37 évet dolgozott Budakalászon

Budakalász szolgálatában
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Hasznos és szép – nívódíjat kapott az
Egészségház

Kettős sikert ünnepelhetett decem-
berben a két szomszédos település,
Szentendre és Budakalász. Pest Megye
napján – amikor a hagyomány szerint a
megyei díjakat átadják – a két település
építészeti elismerést vehetett át. Közé-
pület kategóriában az első díjat a Művé-
szetmalom, míg a másodikat a
budakalászi Egészségház kapta. A díjat
a kivitelező GOMÉP Kft. és Budakalász
Város Önkormányzata közösen vehette
át. Horváth Zoltán, az épület tervezője
szerint ez biztatás a projektben résztve-
vőknek, hogy jó úton járnak. 

2012 őszén kezdődött el az épület ki-
vitelezése. Az önkormányzat teljes egé-
szében önerőből finanszírozta az
építkezést. A kalászi elavult kábelháló-
zat eladásával teremtették meg az
Egészségházra a forrást, 238 millió fo-
rintot. 2012. november 19-én tették le az
intézmény alapkövét. Akkor Rogán
László polgármester azt mondta, hogy
régi adósságát törleszti ezzel a város a la-
kosság felé. A szokás szerint egy időkap-
szulát is elhelyeztek, melybe a
Budakalászi Hírmondó mellett az épület
tervei, a testület névsora és a most hasz-
nálatos pénzek is bekerültek. 

Még ugyanebben az évben tető alá
került az intézmény, pedig komoly prob-
lémával szembesültek az építkezés ele-
jén. A ház alatt lévő laza talaj és az
agresszív vízfolyások miatt át kellett ter-
vezni az alapozást – emlékezik vissza
Horváth Zoltán. Úgynevezett markolt
kút technológiát képzeltek el, helyette
azonban a cölöp alapozás bizonyult a
megfelelőnek. A kivitelező GOMÉP Kft.-
nek megvoltak az ehhez szükséges mun-
kagépei. A kezdeti nehézségek után már
gyorsan haladt az építkezés. 2013. ápri-

lis 22-én már a műszaki átadás is meg-
történt. A ház hivatalos átadója június
28-án volt. Eddigre nemcsak az épület,
hanem a környezete is elkészült, meg-
szépült. Új parkoló, útburkolat és utca-
bútorok is készültek. Gombkötő Márk a
kivitelezést végző cég vezetője azt me-
sélte, árgus szemekkel figyelték a buda-
kalásziak az építkezést, és jól esett látni
azt, hogy tetszik nekik a munkájuk. 

Ahogyan a szakmának is tetszett az
elkészült épület, ezért is kapta meg az
Egészségház a Pest Megye Építészeti Ní-
vódíja II. elismerést. A GOMÉP Kft-nek
ez az ötödik nívódíjas épülete. Rogán
László is büszke a díjra: „Olyan egész-
ségházat szerettünk volna építeni, ami
mindenkinek a megelégedésére szolgál-
hat. Ami nemcsak belül komfortos és
szép, hanem kívül is”- mondta a polgár-
mester. Fontos volt ugyanis, hogy ne

csak egy funkcionális „dobozt” építsenek
– mint ahogyan az utóbbi időben egyre
több helyen látni – hanem a környezet-
hez, a Klisovác utca régi sváb házaihoz
illeszkedő épületet.

Az Egészségházzal alapvetően elége-
dettek a budakalásziak, csak a beteghívó
rendszer okoz még kisebb bosszúságokat.
Az épület gondnoka szerint ener-
giatakarékosan működtethető az intéz-
mény, a villany- és a gázszámla sem
magas. A bérelhető helyiségeket mind 
kiadták, az ebből származó bevételből fe-
dezik majd később a szükséges javításo-
kat és felújításokat. Hamarosan
elindulhat az OEP finanszírozásával a re-
umatológiai és pszichiátriai szakrendelés.
Tavasszal pedig  elhelyezik az engedélye-
zések után azt a kishidat, ami a Klisovác
és Kőbányai utat köti össze, ezzel is se-
gítve a jobb parkolási lehetőségeket.
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a nívódíjat rogán lászló polgármester, gombkötő Márk kivitelező és Horváth zoltán tervező vette
át a a Megyeházán a pest Megyei közgyűlés vezetőitől
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Társadalombiztosító által finanszírozott
kisebb műtéteket már több mint egy eszten-
deje Szentendrén is végeznek, így nem kell a
betegeknek a fővárosba utazni. A páciensek
reggel érkeznek a Rendelőintézetbe és a bea-
vatkozás után néhány órával, kísérővel, haza
is mehetnek. Addig is családias hangulatban
pihenhetik ki a műtétet. Az Egynapos Sebé-
szet szolgáltatásairól és lehetőségeiről Dr. Lő-
rincz István szülész-nőgyógyász szakorvos,
részlegvezető főorvos beszélt az Egészségklub
előadásán.

Magyarországon 2007-ben kezdődött el az
egynapos sebészetek kialakítása, nyugaton
ennél már jóval régebben felállt az úgyneve-
zett One Day Clinic rendszere. Azt, hogy jó
úton halad Magyarország, mutatja az is, hogy
az egynapos sebészet világkongresszusát idén
hazánkban tartották – hangsúlyozta Lőrincz
István. A statisztikai adatok szerint a műté-
tek 15 százalékát végzik ezeken a klinikákon,
Kanadában ez az arány már 70 százalékra te-
hető. 2012-ben egy uniós pályázatnak és a
szentendrei önkormányzat hozzájárulásának
köszönhetően újult meg a városi rendelőinté-
zet, az új épületszárny első emeletén kapott
helyet az egynapos sebészet. Tavaly június óta
már közel 1200 műtétet végeztek itt. A sebé-
szetnek nincs területi határa, bárhonnan 
érkezhetnek ide a betegek szakorvosi beuta-
lóval.  

A húzó ág a szemészet, de végeznek orto-
pédiai, traumatológiai, nőgyógyászati műté-
teket is az intézményben. Terhességmegsza-
kítást azonban nem vállalnak. A betegeket és
az orvosokat Bíró Márta esetkoordinátor han-

golja össze, és készíti el a műtéti menetren-
det. A műtéti részleg a 21. század eszközeivel
felszerelt, két betegszoba és kilenc ágy várja a
pácienseket. A beavatkozás előtt kivizsgálják
a beteget, kötelező a szakorvosi vizsgálat, a
labor, az EKG, és a mellkas röntgen is, ezután
pedig egy személyes beszélgetés az altatást és
érzéstelenítést végző orvossal. A műtét utáni
lábadozás során keksszel és teával kínálják a
betegeket.

Lőrincz István szerint az egészségügyet
nem lehet egy gyárhoz hasonlítani, aminek
nyereséges vagy veszteséges a működése. A
főorvos hangsúlyozta, attól nyereséges a
munkájuk, hogy azokat az embereket tudják
meggyógyítani, akik ebben a gyárban dolgoz-
nak majd. Saját szakterületét érintve pedig
arról beszélt, hogy szégyen ma Magyarorszá-
gon mellrákban és méhnyakrákban meghalni.
Ezeket a betegségeket ugyanis gyógyítani
lehet, ha valaki rendszeresen jár szűrővizsgá-
latokra. Ennek ellenére mégis évente 600 nő
hal meg miattuk. A nőgyógyász tapasztalatai
szerint  Svédországtól New Yorkig nincs ilyen
társadalmilag támogatott szűrő program,
mint Magyarországon.                                   hd

Az Egynapos Sebészet elérhetőségei:
06/26-501-441, 

www.szei.szentendre.hu

Családias hangulat a szentendrei
Egynapos sebészeten
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Egészség

ORVOSI ELŐADÁS 
az Egyesület szervezésében

Időpont: 
2014. január 30. csütörtök 18.00

Helyszín: 
Kós Károly Művelődési Ház

– Faluház díszterme
Téma: 

ALAPBAjAINK
Előadó:

Dr. Gál Katalin
belgyógyász háziorvos

Az előadás 
minden érdeklődő számára ingyenes.

Előtte vérnyomásmérés 
és tagdíjfizetési lehetőség.

Dr. kiss Edina háziorvos 
telefonszáma megváltozott.

az új szám: 26/340-075

segíts magadon, az isten is megsegít!
Idén már nyolcadik alkalommal rendezték

meg a Szent Korona konferenciát nemzet és vallás
témakörben. Az eseménynek a Kós Károly Műve-
lődési Ház adott otthont. A Szent László legenda,
a torinói lepel, az archaikus imák és a sámániz-
mus is napirenden volt a konferencia első két nap-
ján. December 29-én pedig a népi gyógyászat
égisze alatt zajlottak az előadások. A Faluház ven-
dége volt Szabó Gyuri bácsi, a „Bükki Füvesem-
ber” is, aki tavaly szeptemberben Magyar Örökség
díjat kapott. Ahogy fogalmazott, ezzel elismerték
az ősi magyar népi gyógyászat tudását. 

Az Egészségügyi Világszervezet 2011-es kutatását ismertette a szakember, ebből kiderül,
hogy Németországban az összlakosság 80 százaléka  már legalább egyszer kipróbálta a gyógy-
növényeket, 39 százalékuk rendszeresen használja őket. Kanadában az emberek 70, Magyar-
országon 25 százaléka használja a gyógynövényeket gyógyításra. A gyógyszerek nagy része
még mindig gyógynövényekből készül, a rákellenes szerek esetében ez az arány 60 százalék. 

Gyuri bácsi az élelmiszer adalékanyagok káros hatásaira is felhívta a figyelmet, a nagy E be-
tűvel jelölt szerek szerinte azért veszélyesek, mert nem ismerjük végső hatásukat. A füvesem-
ber hangsúlyozta, kell orvoshoz járni, hogy tisztában legyünk testünk állapotával, és szükség
esetén gyógyszert is kell szedni. De ha az orvos szerint is kiváltható a szintetikus szer gyógy-
növénnyel, akkor érdemes azt választani. 

A népi gyógyász elmondta, különösen májunk egészségére kell figyelni, ugyanis ez felel a
méregtelenítésért. A javaslata az, hogy már 20 esztendős kortól minden héten egy csésze mezei
katáng teát igyunk meg, de védi a májat a gyermekláncfű leveléből készült tea is. Ez a gyógy-
növény segít a normális vércukorszint fenntartásában. Majdnem 1 millió cukorbeteg van Ma-
gyarországon, Gyuri bácsi szerint ez azt jelenti, hogy nem törődünk magunkkal. „Pedig segíts
magadon, az Isten is megsegít!” hd
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A BuDAkALászI REnDőRőRs PARAncsnOkA: sörös csaba

n Mikor és hogyan került kapcsolatba
a rendőrséggel?

Az Újpesti Dózsában voltam sportlövő és
ott elég sok rendőr fordult meg annak idején.
Így adódott, hogy a katonaidőm letöltése után
egy kollégámmal elmentem a főnökéhez mun-
kalehetőség után érdeklődni. Járőrként kezd-
tem, közben elvégeztem az alapfokú iskolát.
Majd bűnügyi területen dolgoztam, vizsgáló-
ként a 10. kerületben. Onnan mentem a rend-
őrtiszti főiskolára. Az iskola elvégzése után
már mint nyomozó tértem vissza a korábbi
munkahelyemre, majd 1989-ben én lettem Bu-
dapest első újkori őrsparancsnoka. Ezt köve-
tően a bűnügyön is dolgoztam a főváros
különböző kerületeiben, később átkerültem a
vecsési rendőrőrsre. Majd 1996-ban jött egy le-
hetőség, felkértek, hogy legyek az egyik nagy
hipermarket lánc biztonsági vezetője. Akkor
költöztem Budapestről Csobánkára, hogy kö-
zelebb legyek a munkahelyemhez. A rendszer
kiépítése után eljöttem a cégtől és újra rendőr-
nek álltam. Sokáig Szentendrén voltam ügye-
leten, aztán a budakalászi rendőrőrs
megalakulásakor felkértek parancsnoknak. 

n Ez a felkérés mennyire érte Önt vá-
ratlanul?

Mindig megtisztelő egy ilyen felkérés.
Sokat gondolkodtam, hogy a korom miatt
kell-e nekem ilyen önálló tevékenységet vé-
gezni, de úgy ítéltem meg, hogy ez egy jó ki-
hívás. Hozzáteszem, nagyon ritka az egész
országban az olyan őrs, amely csak egy váro-
sos. 

n Mik a tapasztalatok a rendőrőrs
megalakulása óta?

Jelen pillanatban tíz emberrel dolgozunk,
egy járőr hiányzik még. Közbiztonsági szem-

pontból oda kell figyelnünk a nagy bevásárló-
központok, a tavak környékére is. Budakalász
egyéb területein elsősorban a lakásbetörések,
besurranások azok, amik jelentős gondot okoz-
nak a lakosságnak, de ezekből nincs sok. Váro-
sunk a bűnözés szempontjából sajnos nagyon
jó helyen van, sok a menekülési útvonal. A bűn-
cselekmények megakadályozása érdekében
fontosnak tartom a folyamatos rendőri jelenlé-
tet a városban. Alapelvem, hogy ne az irodában
üljenek a kollégáim, hanem kint legyenek az ut-
cákon.

n Említette, hogy Budapesten született
és nőtt fel. Nem furcsa távolabb a
nagyvárostól, vidéki környezetben
élni annyi év után?

Mindig erre vágytam. Most Csobánkán
lakom, de ott sem a településen, hanem kül-
területen. Nagyon szeretem a vidéket és jól is-
merem a környéket. Ügyeletes tiszt
koromban, mikor valaki eltévedt a Pilisben és
betelefonált a rendőrségre segítséget kérni,
megnyugtattam, hogy ha valaki, én biztosan
le fogom hozni a hegyről. Elég volt, ha csak
elmondta, hogy mit lát maga körül, már elég
pontosan be tudtam határolni, hol van. Gyak-
ran járok a természetbe, kerékpárral, gyalog
és lóháton is.

n Furcsa, hogy egy negyven évig Bu-
dapesten élő ember ennyire szereti a
természetet. 

Én már nem tudnék városban élni. Gye-
rekkoromban rengeteget voltam a nagyszüle-
imnél vidéken, főleg az anyai nagyapámnál.
Az biztos, hogy a vadászszenvedélyemet tőle
örököltem. Ez az egyik legfontosabb hobbim. 

n A lovak szeretetét is a nagyapjától
örökölte?

Igen. Van egy fényképem, ahol négy éve-
sen már olyan mosolyogva ülök egy ló hátán,
mintha a világ minden kincsét megkaptam
volna abban a pillanatban.  Emlékszem is erre
a jelenetre, igaz már régen volt. A lovak na-
gyon megnyugtatóak.

n A természetjárás miért olyan fontos
Önnek?

Mindenkinek fontos lenne, azt gondolom.
Ha már hazafelé megyek és elérem az erdő
szélét, átváltozom és kezdem elfelejteni a gon-
dokat. Tisztelem a természetet, nagyon sokat
lehet tanulni tőle.

n Van példaképe?
A nagyszüleim, a szüleim. Nagyon jó kap-

csolatom volt velük, sajnos már mindannyian
eltávoztak. De a munkában is voltak megha-
tározó személyiségek. Szerencsém volt, a
rendőrségnél  az első kapitányom nagyon jó
szakember volt, aki a kapuban kezdte és ka-
pitányként végezte. Nem lehetett tőle olyat
kérdezni, amire ne tudott volna válaszolni.
Olyan szeretnék lenni, mint ő volt.  

n Közvetlen kollégáin kívül van-e, aki-
nek átadhatja szakmai tudását?

Három fiam van, a legidősebb harmic, a
középső huszonhárom, a legfiatalabb tizenkét
éves, de jelen pillanatban semmi jel sincs
arra, hogy a rendőri pályát választanák.

n Mit vár a 2014-es esztendőtől?
Szeretném, ha a munkámban és a magáné-

letemben is egyre sikeresebb lennék. A Buda-
kalászi Rendőrőrsön van még tennivaló, hiszen
még csak az első időszakon vagyunk túl. Na-
gyon elégedett leszek, ha a mostani eredmé-
nyeinken is tudunk még javítani.

Nagy Judit

a természettől nagyon sokat tanulhatunk...
„Van egy fényképem, ahol 4 évesen már olyan mosolyogva ülök egy ló hátán, mintha a világ minden kincsét megkaptam
volna abban a pillanatban.”  sörös Csaba, a tavaly áprilisban létrejött Budakalászi rendőrőrs parancsnoka, rendőr alez-
redes. Budapesten született, ott is élt 40 éves koráig. 1998-ban költözött Csobánkára. Három fiúgyermek édesapja.

kÉk HírEk
l Erőszakkal elkövetett lopás kísérletének
gyanúja miatt indult eljárás egy ismeretlen
ellen Budakalászon. A tettes 2013 novem-
ber 20-án átvágta a Bem József utca egyik
házának drótfonatos kerítését. A rongálás-
sal okozott kár 30ezer forint.
l Ugyancsak ismeretlen az a tettes, aki no-
vember végén behatolt egy Berdó utcai hét-
végi házba és onnan kerti szerszámokat
lopott el. A bűncselekménnyel okozott kár
több mint 100ezer forint. 
l Ismeretlen még az az elkövető is, aki dec-
ember 6-án a Csapás utcán tört be egy
házba, s onnan  műszaki cikkeket és kész-
pénzt lopott. A kár 1.790.000 forint. 
l Nyomozást folytat a rendőrség  egy
másik betörés ügyében is, amely ugyancsak
december 6-án, a Klisovác úton történt.  A
tettes átvágta a kerítést és a garázsból több
műszaki cikket lopott el. Az anyagi kár, a
rongálással együtt  összesen l00ezer forint.
l Novemberben nyolc, míg decemberben
hét alkalommal loptak el nyitott gépko-
csikból táskákat ismeretlenek  az Omszk
parkban.
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Ismét teltház mellett ünnepeltek a város-
ban élő nyugdíjasok decemberben, a Sport-
csarnokban. A rendezvényre - Rogán László
polgármester 3 évvel ezelőtti kezdeményezé-
sével – ez alkalommal is minden városban élő
nyugdíjas meghívást kapott. A közös ünnep-
lésre mintegy 900 látogató érkezett, ki gyalog
a közelből, ki autóval, és voltak, akik az ön-
kormányzat által szervezett busszal. A város
két nyugdíjasokat ellátó intézményéből a Ka-
lászi Idősek Klubjából, valamint a Napvirág
Idősek Otthonából szervezett formában ér-
keztek a vendégek. A karácsonyváró hangula-
tot vidám, változatos műsor teremtette meg.
Az est a fiatal kalászi tehetség, Pásztor Adri-

enn énekével indult. A műsort a Bodrogi -
Voith páros, majd pedig Poór Péter folytatta,
mindannyian örökzöld slágereket adtak elő.
A vendégek gyakran az előadókkal együtt éne-
kelték a dalokat. Rogán László polgármester
– akinek édesanyja is a sorok között ült - el-
mondta, hogy a rendezvény szervezésével
talán sikerült a város idős polgárai iránt ér-
zett tiszteletét és megbecsülését kifejezni.
Nagy öröm számára, hogy néhány önfeledt,
vidám órát szerezhetett a vendégeknek és mo-
solyt varázsolhatott az arcokra. József atya
pedig meggyújtotta az adventi koszorú gyer-
tyáit, beszélt a koszorú jelentéséről, össze-
tartó erejéről és még Pártai Lucia
műsorvezetőt is köszöntötte névnapján. A
műsort vendéglátás, majd pedig tombolahú-
zás követte, ahol értékes nyeremények talál-
tak gazdára. A kisorsolt ajándékok értéke
mintegy 400 ezer forintot tett ki. Az est folya-
mán összesen hatvanak segítettek abban,
hogy a vendégek jól érezzék magukat, és min-
den gördülékenyen működjön a rendezvé-
nyen.

Budakalász Város Önkormányzata ezúton
mond köszönetet azoknak a helyi vállalko-
zóknak, cégeknek, akik az Idősek Karácsonya
megszervezését, lebonyolítását pénzbeni és
tárgyi eszközök adományozásával, tombola
ajándékokkal támogatták. Hálásak vagyunk,

hogy e nemes ügy, program mellé állva, sok
idős embernek nyújtottak örömteli pillana-
tokat!  

Kovács Andrea

A Napvirág Idősek Otthona sze-
retne köszönetet mondani lakói nevé-
ben Budakalász Város Polgármesteri
Hivatalának a karácsonykor kapott
élelmiszer csomagokért, illetve a
Nyugdíjasok Karácsonya rendez-
vényért. Köszönjük a szervezők törő-
dését,   és kívánunk mindannyiuknak
boldog,  békés új esztendőt!

Napvirág Idősek Otthonának
Lakóközössége

Jó hangulat, sok ajándék az idősek karácsonyán

Budakalász 2013

Fejlődünk. Az elmúlt években látványosan
megújultak a köztereink, lett új Egészségház
és sok minden más. Egész évben rendezvé-
nyek sorai gondoskodnak arról, hogy kicsik

és nagyok jól érezzék magukat itthon. A Fa-
luház programpalettája olyan mint egy színes
mesevilág, megannyi foglalkozásra csábítja az
itt élőket. Iskoláink és óvodáink zsúfolásig
tele vannak, sugallva ezzel a rájuk jellemző
színvonalat és odafigyelést. És ha ez még nem
lenne elég, év végén ünneplőbe borul a város.
Megannyi esemény ad lehetőséget arra, hogy
kiszakadva a hétköznapokból tényleg méltó-
képpen tudjunk ráhangolódni a karácsonyra.

Most mégsem ezekre a változásokra gon-
dolok. Túl minden külsőségen, Budakalászon
elkezdődött valami. Egyre többen jönnek el a

rendezvényekre, köszönnek egymásnak az
utcán, olvassák ezt az újságot és érzik úgy, jó
tenni, segíteni, részt venni valamiben.

Három éve minden év végén azon dolgo-
zunk, hogy minden gyermeknek legyen kará-
csonya.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
azoknak, akik lehetővé tették, hogy törekvé-
seink idén is sikerrel záruljanak. 220 gyer-
meket sikerült megajándékozni élménnyel,
ajándékkal és hittel, hogy jó itt élni, mert gon-
dolunk egymásra. Budakalász közösséggé
vált.

Bodó Éva

Köszönjük mindenkinek és nagyon boldog
új évet kívánunk!

Budakalászi Baráti Kör 
és a Fidesz helyi szervezete

minden gyereknek legyen karácsonya! A karácsonyhoz kapcsolódó rendez-
vényeket és a megajándékozásokat az
alábbi cégek és személyek támogatták:

Budakalászért Közalapítvány, ATL Kft., Au-
chan, Autó Triplex Kft. (Renault), Bényei
Gábor, Berdó Gyümölcsbolt – Budai út, Bíró
Nóra,  Borszéki Ékszerüzlet, Derby 2000 Kft.,
Dresszing Bt. – Gyógynövénypatika – Biobolt,
Hajszabó Fodrászat, Hasmester Vendéglő, He-
idelberg Magyarország Kft., Hufi Húsárubolt,
Koller Virágbolt, METRO Áruház, Óbuda TSZ,
Optikalász, Pannonalfa, Príma Pék Kft., Prolán
Zrt., Tolonics István, Totál Lux Kft., Triál Mas-
ters Kft., Virágsziget Virágbolt, Weszta Kft.,
Zentai Lőrinc. 

Ezen felül a gyerekek megajándéko-
zását és ünnepi megvendégelését az
alábbi támogatóknak köszönhetjük még:
BSS Oil Kft., Colorplan Kft., Csodacsali Hor-
gászbolt, Dr.Vaszilkó Mihály, Drobilits Lőrinc
és családja (DLP Autószervíz), Egri László hen-
tesbolt, Hammy Toys Játéknagykereskedés,
Horváth Antal vállalkozó, Hufi hentesbolt, Ka-
lász pékség, Kós Károly Művelődési Ház és
Könyvtár dolgozói, Krepárt cukrászda, Lipták
lajos vegyeskereskedés, Mányai Zoltán és csa-
ládja, Major Ede és családja (www.djneked.hu),
Márki György víz és gázszerelő, Metro áruház,
Nagy Sándor asztalos, NT Autó Kft., Suzuki ke-
reskedés, Óbuda Horgász Egyesület, Pártai
Lucia (www.eumet.hu), Príma Pék, Prolán Kft.
dolgozói, Schieszl Vendéglő és Borház, Szirmay
Mercedesz és családja, Szűcs Fuvar Plusz Kft.,
Urbán & Urbán Kft., Valódi Étkek Boltja, 
Mészáros Ferenc és családja (Goól Büfé), 
…és még sokan mások, akik név nélkül adták
ajándékaikat!

220 ajándékcsomag vár gazdára

Bodrogi gyula és Voith ági vidám, zenés műsora

a Budakalászi Idősklub  tagjai és az 
intézményvezető

színpadon a szervezők
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ovisok a Parlamentben

Az Ovi-Foci Alapítvány meghívásának eleget téve Rogán
László polgármester, valamint  húsz telepi óvodás kisgyerek és
óvónőik  december közepén látogatást tettek a Parlamentben.
Az alapítvány díjátadó ünnepséget rendezett három kategóri-
ában: a legszínvonalasabb pálya-átadó ünnepség, a leginnova-
tívabb pályamegvalósítás és a legjobb ünnepi vendéglátás
kategóriában. A Telepi Óvoda  a legszínvonalasabb átadó ün-
nepség kategóriában nyert. Jutalmunk egy kupa és egy kép
volt, amit Horváth Judit festőművész, fogyatékos gyerekekkel
együtt készített. A másik két kategóriát Tétény kerület és Vasad
község óvodái nyerték. A díjátadó után idegenvezetést is kap-
tak a kicsik  a gyönyörű épületben. A gyerekek megnézhették
a 96 méter magas kupolatermet, a magyar királyok szobrát, a
koronázási ékszereket őrző katonák őrségváltását, az ország-
gyűlés üléstermét, és természetesen a koronát. A gyerekek a
hazafelé úton, a buszban már lelkesen mesélték élményeiket.
A legnagyobb tetszést természetesen a korona aratta.

Kovács Andrea

„közösségi élet” 
Budakalászon
mindenkinek a maga döntése, hogy csatlakozik-e valame-
lyik közösségi oldalhoz, és ha igen, melyik profilja felel meg
az elképzeléseinek. ma már bőséges a kínálat: a Pinterest
képek mentén, tematikusan szervezi a hasonló érdeklődésű
embereket, a Google+ úgynevezett köröket kapcsol össze,
míg a Twitteren sms hosszúságú üzenetekkel adhatunk hírt
magukról. a legtöbben azonban hazánkban is a Faceboo-
kot használják.

Budakalásznak is létezik hivatalos oldala,
egész egyszerűen csak a település nevét kell be-
pötyögni a közösségi oldal keresőjébe.  Itt a
város életével kapcsolatos hírek, események,
felhívások és fotók kapnak helyet. Már közel
1000 ember jelezte, hogy kedveli! Az oldal nyi-
tott, így lehetőség van arra is, hogy a lájkolók,
és a csak az ide látogatók is bejegyzéseket te-
gyenek közzé, így osztva meg újabb informáci-
ókat, élményeket, véleményeket.

Rogán László polgármester is indított
hivatalos közösségi oldalt tavaly februárban.
Számos fotó és úgynevezett poszt került fel
azóta a lapra. Ezeket végigböngészve a 2013-as
esztendő legfontosabb eseményeit is számba
vehetjük a székely zászló kitűzésétől, a rend-
őrőrs és az egészségház átadóján át az árvízi
munkálatokig. 

A Kós Károly Művelődési Ház és Könyv-
tár oldalán rengeteg programajánlóba botlik az
ember, emellett színes, fotós beszámolók árul-
kodnak arról, mennyi sikeres előadás, foglalko-
zás zajlik az intézményben. A RockHáz, az
aprók tánca, a Magyar Kultúra Napja –széles a
kínálat, érdemes ellátogatni erre az oldalra is.

Tavaly november óta a VKC Televízió is
megtalálható már a Facebookon. A közösségi
oldalukon a képernyőn is látható műsorokra és
hírekre hívják fel a figyelmet, ugyanis hosszú
évek után működik már a www.vkctv.hu hon-
lap is. Így a nézők az interneten is visszanézetik,
sőt, több hónapra visszamenően vissza is ke-
reshetik a műsorokat, de friss információkat is
olvashatnak.

Számos egyesület, Budakalászon működő alapítvány is ké-
szített Facebook oldalt. Mindenkinek a maga döntése, hogy
időtöltésre vagy hasznos információk összegyűjtésére, tájéko-
zódásra használja-e a közösségi oldalon eltöltött perceket. 

Huszár Diánaa győztes csapat

ki érkezett a Telepi oviból?
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A szerencsepatkó
Egy hideg téli estén gyorsan robogott a lovasszán,

vitte utasait a közeli faluba. Lassan beköszönt az
új év, sietni kell  a lányoknak az ólomöntéssel.
A sötét éjszakában a lovak hirtelen megtor-
pantak, amikor egyikük megbotlott. Mivel
nem történt komoly baj, suhant is tovább a
szán. Senki nem vette észre, hogy egy
patkó ott maradt az úton.

Nem csak az emberek, a mókuskák is si-
ettek, mert akár itt az új év, akár tart a régi, a
vacsora beszerezése nem maradhat el. A lovas-
szán nyomait azonnal észrevették az erdő apró lakói,
igyekeztek is tovább, mielőtt veszélybe kerülhetnének. A
mókus- család egyik kicsi tagja észrevette a patkót az úton.
Mókus Máté, miután a vacsora beszerzésében nem jeleske-
dett eddig, úgy gondolta, a talált patkóval lepi meg szeretteit.
A szülőknek a többi kis mókuska nagyon sokat segített a
gyűjtögetésben, csak Mókus Máté csinált mindig valami ga-
libát. Rögtön születése után a kis kíváncsi kiesett az odúból,
amikor Gida Gergővel szeretett volna barátkozni. Nyáron az
erdei patakból szedte ki a papája, csuromvizesen. Ősszel,

amikor a téli elemózsiát gyűjtötték, megpróbált várat építeni
belőle, de a finom falatok kigurultak az odúból. Édesanyja
nagyon  megszidta mókuskáját, hiszen az étel nem játék. 

Karácsony előtt fenn ragadt egy fenyőfán, amikor 
tobozt szeretett volna gyűjteni, de a gyanta nem en-

gedte le a tűlevelűről. Most sem volt másként,
a többiek már sok finomságot gyűjtöttek, de

ő csak patkójával volt elfoglalva. Cipelte,
húzta, vonta a  vasdarabot, ami egyre ne-
hezebb lett, így folyton le is maradt a töb-
biektől, akik sokat morgolódtak: 

– Mátékám, gyere már! Segíts! It is van
pár makkocska, nem szabad egy szemet sem

elhagynunk, ha nem akarunk éhezni – szólt
Mókus Mama.

– Jövök már, Mamácska! Jövök... – sóhajtozott a kis-
mókus.

Nem kell már sokat cipelni a finomságokat és a patkót
sem, mert már közel járnak az otthont jelentő odúhoz. 

– Gyermekeim! – szólt Mókus Mama – Mutassátok meg
ki mennyi termést gyűjtött a vacsorához, hogy igazságosan
eloszthassuk.

Mókus Peti elégedetten tett szülei elé három szép nagy
mogyorót. A mindig falánk Mókus Pali is odagurított két szép

nagy diót, a többit már út-
közben elropogtatta. Mókus
Manci négy nagyra nőtt mo-
gyoróval toldotta meg szülei
gyűjteményét. Mókus Máté
szégyenkezve próbálta oda-
húzni az érdekesnek talált
patkót. A többieknek majd
elállt a szavuk, amikor meg-
látták, hogy a patkó, ahogy a
mókuska húzta, összegyűj-
tött minden finom falatot,
ami útjába került.  Nagy bol-
dogság volt a mókusszülők-
nek, hogy kicsi Mátékájuk
milyen sokat segített és
mennyi élelmet gyűjtött a
családnak. Azt gondolták,
hogy mivel mindez Szilvesz-
ter éjszakáján történt a csil-
lagos hideg éj alatt, a jövő
esztendőben biztosan lesz
majd mit enniük, és nem
tart sokáig a tél. A kis Mókus
Máté biztosra vette, hogy a
patkó segített neki. Később
azonban már nem volt szük-
sége segítségre, mindig szor-
gosan gyűjtötte a téli
elemózsiát. A szerencsepat-
kója talán még ma is meg-
van.

Vilman Melinda
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sport idén is!
Szerencsére egyelőre erőtlen tél uralkodik, így sportolóink

néha szabadtéren is tudnak mozogni, edzeni. Bár többnyire
teremben folynak a kemény munkák.

Minden ifjabb korosztálynak megvan a külön edzési lehe-
tősége. Tornatermekben készülnek fel a soron következő baj-
nokságra. Alig volt egy kis pihenés, máris együtt a csapat,nincs
idő a lazításra. A gyerekeknek, ha erősek és edzettek akarnak
lenni, muszáj erő felett gyakorolni, futni, gimnasztikázni, fo-
cizni. Edzőink részt vettek Felcsúton egy továbbképzési tan-
folyamon, ahol sok mindent tanultak az egészséges,
folyamatos terhelésről és a megfelelő mozgáskoordinációs be-
melegítésről. Tavasszal újra várják a Puskás Ferenc Akadé-
mián  fiatal sportolóinkat, hogy felmérjék tudásukat.

Az U-21, a felnőtt és öregfiúk a szabadban alapoznak és ját-
szanak edzőmeccseket. Beneveztünk egy műfüves tornára,
ahol nyolc mérkőzést játszik az első csapat. Ez az előkészületi
program már tavaly is bevált. Büszkék vagyunk, hogy felnőtt
csapatunk nyolc mérkőzés óta veretlen, ezt még a televízióban
is közölték egy Fradi meccs közvetítése közben. Az U-21 kor-
osztály ez élen végzett az őszi fordulóban, és kicsinyeink mind
remekül szerepeltek korosztályos tornákon. Várjuk a tavaszt,
hogy újra kemény, de küzdelmes, sportszerű mérkőzéseket
játsszunk.

Várjuk a nézőket, a szülőket, a sportolni szerető srácokat!
Nagyon boldog új esztendőt és egészséges, hosszú életet

kíván  minden kedves Olvasónak a Budakalászi Munkás
Sportegyesület tagsága, vezetősége és valamennyi sportolója!

Nagy tisztelettel: Sárosi Tibor elnök

Csak a nők szeszélyesebbek!
Az elmúlt hetekben egészen biztosan nem az

okozott fejfájást a szekrényt kinyitva, hogy melyik
meleg pulóvert húzzuk a trikó és a hosszú ujjú póló
fölé. A tavaszias télben nem ritka, hogy akár 10
fokot is mutatnak a hőmérők. És habár jól esett
volna a szemnek és léleknek is egy kis hó kará-
csonykor, egy szempontból egészen biztosan örü-
lünk a pluszoknak. A fűtésszámlák nem lesznek
olyan magasak. A Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal adatai szerint negyedével ke-
vesebb gáz fogy, mint tavaly ilyenkor. Pártai Lucia,
Budakalászon élő meteorológus szerint még vár-
nunk kell a havazásra. Maximum pár fokos hőin-
gadozás várható.

Szélsőségesen enyhe idő várható, január 20-22-ig egye-
lőre erőteljes lehűlés nyomai nem látszanak. A hajnali órák-
ban is csak 0 és -1 fok körül lesz majd a hőmérséklet. Most
Amerikára és Oroszországra korlátozódik a tél, hozzánk,
Európa légterébe délről érkezik a levegő, és úgy látszik,
hogy ez tartós hatás. Ha csapadék elő is fordul majd, csak
1-2 mm-nyi záporesőre kell számítani. A ködhajlam azon-
ban visszaállhat. Ebben szánkózni még mindig nem lehet.

Sokszor hallunk az évszakok eltolódásáról,
arról, hogy szinte nincs is tavasz és ősz sem. Az el-
múlt évek időjárását figyelve igaz ez?

Neumann János éppen egy meteorológiai előrejelzést
próbált ki a világ első megépített számítógépén, az ENIAC-
on. Az egy napos előrejelzését egy hónapig számolta a gép,
tehát egy hónap múlva megtudhattuk volna, milyen idő lett
volna. Neumann mondta azt, hogy az időjárásnál már csak
a nők szeszélyesebbek. Tehát ha azt hisszük, hogy ennél a
tavaszias enyhe időjárásnál nem volt még enyhébb régeb-
ben, akkor tévedünk. A mi életünk, az a 60-80 esztendő
hangyányi a földtörténethez képest, ezért érdemes olvasni
a régi feljegyzéseket. Előfordultak olyan esztendők az 1100-
as és 1200-as években is, amikor annyira enyhe volt az
egész tél, hogy január-februárban már minden fa zöldellt,
márciusban már dió nagyságú volt az alma, májusban arat-
tak, Jakab napkor, július 25-e tájékán már szüreteltek. Hol
emlékszünk még ilyenre? Ebben a mögöttünk levő évszá-
zadban még nem volt ilyen. Tehát amikor valaki arról be-
szél, hogy minden idők legszélsőségesebb meleg tele van,
akkor téved! Az izgalmas az, és ez itt a nagy kérdés, hogy 
8-900 évvel ezelőtt, amikor még nem élt ennyi ember a 
Földön, amikor még nem volt széndioxod kibocsátás az élet
következménye, akkor vajon mitől volt még a mostaninál
is szélsőségesebb meleg? A válasz egyszerű, a természet 
következménye volt, és könnyen lehet, hogy most is tudunk
majd produkálni ilyet!

hd

Német Nemzetiségi Egyesület és Német Nemzetiségi 
Önkormányzat, Budakalász

M e g h í v ó
2014. február 14-én (pénteken) 18 órára

a Kós Károly Müv.Ház Dísztermébe
Baráti beszélgetésre

Téma:  a 2014. évi vezetőségi választás a Német Nemzetiségi
Egyesületnél és a Német Nemzetiségi önkormányzatnál.

Várjuk véleményeiket, javaslataikat, ötleteiket a további
munkához. 

Wágner Lászlóné elnök             

Budakalásziak a nagyvilágban…

Az  1946-ban a (régi) Budai u. 40. számban lakó Glaser 
Ottóné 2013. december 8-án  ünnepelte 100. születésnapját
családja és barátai (köztük kalásziak is) körében, jó egészség-
ben. Az 1950-es évek elején vándoroltak ki Németországból
Montreálba. Több mint 60 év után az angol nyelven kívül még
folyékonyan beszél magyarul és németül.

Kitelepítésük után Geradstettenben laktak, férje már 1985-
ben halt meg.

Trendl Ferenc (Németország)
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Újévi Totó
2014
1. Miért szokás lencsét
enni az ú év első napján?
A. gyarapodjon a család
B. sok pénzünk legyen               
C. sok eső essen

2. Mit volt szokás szilvesz-
ter éjszaka az asztalon
hagyni?
A. mosott ruhát
B. aprópénzt, ételt
C. tűzijátékot

3. Miből jósoltak a fiatal
lányok szilveszterkor jö-
vendő férjükkel kapcso-
latban?
A. ólomból
B. koromból
C. lencséből

4. Miért szokás újévkor
malachúst enni?
A. egészséges     
B. előtúrja a szerencsét   
C. nem volt más a háznál, ka-
rácsonykor mindent elfogyasz-
tottak

5. Újév napján miért nem
volt szabad semmit  ki-
vinni a házból?
A. többé nem kapták vissza
B. betegséget jelentett
C. mert ezzel kivitték a szeren-
csét a házból

6. Ha újesztendő napján
szép napfényes idő van…
A. jó lesz a termés
B. rossz lesz a vetés         
C. az jó esztendőt, egész évben
jó időt jelent

7. Ha január első napjának
hajnalán csillagos az ég… 
A. rövid lesz a tél 
B. esős lesz az év
C. kevés a tüzelő

8. Újévi első látogatónak fér-
fit vártak, mert úgy vélték…
A. férjhez megy a lányuk

B. fiúgyermek születik        
C. ez szerencsét hoz

9. Egyes vidékeken újév-
kor  a mosdóvízbe piros
almát is tettek, ami … volt.
A. az egészség jelképe 
B. a szépség jelképe 
C. a tudás jelképe 

10. Régen az emberek úgy
gondolták, ha patkót tesz-
nek az állatok vályújába... 
A. megóvják őket a betegsé-
gektől    
B. sok gyerekük születik   
C. szerencsésen el tudják adni
őket

11. Újévkor ne együnk
pulykát, mert…
A. a tyúkhoz hasonlóan elka-
parja a szerencsét       
B. mérget hozunk a házhoz   
C. hamar elfogy

12. Újévkor ha olvad…
A. rövid lesz a tél
B. meleg lesz a nyár
C. sok bor terem

13. Miért szokás Szilvesz-
ter éjjelén az összes ajtót
kitárni?
A. hogy kimenjen a gonosz    
B. kimehessen az óév, bejö-
hessen az új    
C. kimenjen a hívatlan vendég

+1 Mely mesterség em-
berei hoznak szerencsét
újévkor?
A. szemetesek                         
B. tűzoltók            
C. kéményseprők

kedves olvasóink!

Megfejtéseiket kérjük juttassák 
el hozzánk január 30-ig
a szerkesztőség címére: 
hirmondo.budakalasz@gmail.com.

a helyes megfejtők közül  
egy szerencsést sorsolunk ki,  
aki  két főre szóló kellemes estét
nyer a szentendrei gEpETTo
pIzzErIa jóvoltából.

anyakönyvi hírek

Budakalászi újszülöttek: 
2013. december hónapban 3 kisfiú és 4 kislány született.

Házasságot kötött: 2 pár

Volt budakalászi lakosok:
Novemberben elhunytak:
dr. Horváth Zsuzsánna 60 éves,
Lévay Tiborné szül. Krajcsics Terézia 91 éves,
Koller Mártonné szül.: Kuszka Erzsébet Terézia 85 éves,
Monostori György 80 éves,
Füll Mihály Károly 64 éves
Decemberben elhunytak:
Papp Józsefné szül.: Szentmiklósi Ilona 91 éves,
Marekkel Imre Ferenc 74 éves,
Csuhaj László 88 éves

Szépkorúak:
December 20-án Schmidtbauer Lenke Irént 90. születés-
napja alkalmából otthonában köszöntötte Rogán László
polgármester.

Lenke néni 10 éve költözött haza Németországból, ahová
szobrász fia után ment ki még a 80-as években. Itthon ta-
nári munkáját nagyon szerette, sok energiát belefektetett,
hogy zenetanárként a legjobbat adhassa diákjainak. Egy-
szer felterjesztették kiváló pedagógus kitüntetésre, amit
akkor sajnos nem kaphatott meg.

T. Polgármester Úr! Nem is gondoltam, hogy 90 éves 
koromban abban megtiszteltetésben lesz részem, hogy 
választott otthonom polgármestere személyesen üdvözöl a
születésnapomon, és díszoklevelet ad át egy gyönyörű 
virágcsokor kíséretében. Ezúton szeretném megköszönni
Rogán László polgármester úr figyelmességét! 

Schmidtbauer Lenke, 
nyugalmazott zeneiskolai igazgató

szociális gondozót, ápolót keresünk!
A Budakalászi Napvirág Idősek Otthona szociális gondozói, ápolói 

munkakörbe keres munkatársakat heti 40 órás munkaidőben, 
folyamatos munkarendben. 

Jelentkezni lehet fényképes önéletrajzzal, az info@napviragotthon.hu címén. 
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi igazolvány szükséges.

Tel: 26/541-000

könyvtári februári előzetes

2014. február 11. 18 óra Könyvbarátnők Klubja
2014. február 14. 17 óra Mini Manó Diaklub
2014. február 18. 18 óra Vendégünk a Tarjányi Péter-Dosek
Rita szerzőpáros
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síFElszErElÉsEk
Eladás – kÖlCsÖNzÉs – szErViz

Használt és új sífelszerelések kedvező áron!
Cím: Budakalász, Táncsics m. u. 16.

Tel: 06 20 4 850 740, info@pingvinsport.hu
sílécek, sícipők, síbotok.
sapkák, zoknik.
síszerszámok, vaxok, korcsolyák.  
Bukósisakok, szemüvegek.
síbox bérelhető.

apróhirdetések

Eladó 3.5 m3 (Tölgy-BÜkk) 
HasÍToTT TűzIfa, 

szállÍTással EgyÜTT 
48 E ft.

06 30/932-9095

állás! megváltozott 
munkaképességű 
munkatársakat keresünk
különböző pozíciókba 
Budakalászra, részmunkaidőbe. 
Bővebb információ, 
jelentkezés: 
www.produkteam.hu

Budakalász, Ciklámen utcában
felújított, 133 m2-es, ötszobás, 
kertes, garázsos sorház csendes
parkosított környezetben eladó.
Irányár: 37,8 M ft. 
06-1-438-3827, 06-30-977-3588

HiTElkiVálTás, ha elégedetlen 
hitelének kamataival!
a törlesztő részlete, akár 
10-30%-kal csökken havonta 
és a futamidő változatlan marad!
Most érdemes váltani, mert 
alacsony az alapkamat!
fapaDos Hiteliroda 
06-20-944-3165

Budakalászi 
HírmoNdó

közérdekű tájékoztató
időszaki kiadvány

megjelenik havonta
3800 példányban

kiadja a kaláz kft., 
2011 Budakalász, 
szentendrei út 24.

Felelős kiadó: 
dr. udvarhelyi istván, 

06 (30) 514 4807
Főszerkesztő: koczka Tibor

a szerkesztőség elérhetősége: 
hirmondo.budakalasz@gmail.com; 

Telefon: 06 (26) 303 287

lapbejegyzés száma: 
163/0480/1/2007

Nyomtatás: 
Bullseye kft.

Felelős vezető: szűcs Péter
Telefon: +36 (30) 991-9018

a Budakalászi Hírmondó
legközelebbi

számának lapzártája:
2014. január 30. 

nyitva tartás:
H-p: 17-20-ig
sz:    9-14-ig  
(Egyéb időpont-
ban telefonos
egyeztetés 
alapján.)

Gyógyszertári ügyelet 
2014. január-február

Vörösmarty Gyógyszertár 
2014. jan. 12. vasárnap 16-20 óráig
pomáz, Vörösmarty út 18-20. 
Telefon: (26) 326-402 

istván király Gyógyszertár 
2014. jan. 19. vasárnap 16-20 óráig

pomáz, kossuth l. u. 21/a
Telefon: (26) 325-462

kőhegy Gyógyszertár 
2014. jan. 26. vasárnap 16-20 óráig 
pomáz, Jankovics gy. u. 2.
Telefon: (26) 326-240

Viktória Gyógyszertár  
2014. feb. 2. vasárnap 16-20 óráig  
Budakalász, kőbányai út 3.
Telefon: (26) 340-232

A változtatás jogát fenntartjuk!
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