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n Először január elején egy rendkívüli 
testületi ülést tartott a grémium. Milyen 
döntés született akkor?

A jogszabályi változások miatt a Közmű 
Üzemeltető Kft. (BKÜ) feladatait a tavalyi év 
júniusától a DMRV vette át. Így Buda ka lászon 
a csatornázási munkákért és a vízgazdálkodá
sért a továbbiakban ez a cég felel. A BKÜ-nek 
ilyen szempontból a funkciói kiüresedtek, 
ezért a képviselő-testület döntött a cég vég-
elszámolásáról. A folyamat kivitelezésével a 
gazdasági iroda vezetőjét bíztuk meg. A végel
számolás úgy gondolom az idén lezajlik majd. 
A változás a lakosságot annyiban érinti, hogy 
ha valamilyen problémás ügye van, akkor 
ezentúl a Polgármesteri Hivatal épületében 
kell azt intézni.

n A BKÜ-nek a továbbiakban más fe-
ladata nem lesz, mint a kintlévőségek 
behajtása?

A cégnek sajnos nagyon nagy kintlé vőségei 
vannak, sok budakalászi polgár tartozik. A 
BKÜ ezeket fogja majd behaj tani. Kérem, és  
biz tatom is a hátralékkal rendelkezőket a tar -
tozás mielőbbi befizetésére, mert végelszá-
mo láskor a behajtás jogi úton történik majd, 
melynek költsége elérheti a tartozás mértékét is. 

n A két ülés között eltelt időszakban 
milyen változások, előrelépések tör-
téntek a városban?

A polgármesteri beszámoló mindig a két  
ülés között eltelt időszakról szól. Az év eleje 
általában lassabban indul, mivel ilyenkor 
még nem rendelkezünk elfogadott költség-
vetéssel. Idén azonban ez másként volt, 
mert január 6-án már tárgyaltunk a Berdó 
csatorna ügyében. A kormányszervek vál
toztak, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 
(NEFMI) szerepét a Nemzeti Fejlesztési 
Programiroda (NEFPI) vette át, amely koor-
dinálja a csatorna beruházásokat nem csak 
Budakalászon, hanem mindenhol, ahol sike-
res csatornapályázatot nyújtottak be. A mi 
pályázatunkat támogatásra alkalmasnak 
ítélték, csak az előző évben nem volt forrás a 
megvalósításhoz, most viszont rendelkezésre 
áll. Ez azt jelenti, hogy beindulhat a csatorna 
beruházás Budakalászon. Van még egy jó pár 
technikai kérdés, de reményeink szerint az 
idei év harmadik negyedévében fizikálisan 
is elkezdődhetnek a munkák. A tervezés már 
megtörtént, viszont az ezt követő munka-
fázisok irányítása – melyek eddig hozzánk 
tartoztak – elkerültek az önkormányzattól.  

A kivitelezés így már nem a város hatáskörébe 
tartozik, hanem azt a Nemzeti Fejlesztési  
Programiroda koordinálja. Az önkormányzat,  
a NEFPI és a magyar állam egy konzorciá lis  
szerződést köt majd, melynek értelmében 
minden adminisztratív feladat az államra  
hárul, nekünk pedig adatszolgáltatási köte le-
zettségeink lesznek.

n A közétkeztetéssel kapcsolatban is 
lesz nek változások?

A szolgáltató igazgatójával tárgyaltam 
nemrégiben, aki a közétkeztetési rendelet 
változása miatti költség emelkedésére hivat
kozva kérte, hogy valamelyest emeljünk az 
ára inkon. A cég 3,5%-os áremelést szeretett 
volna, ami 2-3 Ft-ot jelentene egy ebéd eseté-
ben. A közbeszerzési szerződés értelmében 
csak az infláció mérté kével lehet emelni az  
árakat. A tavalyi KSH adatok szerint azon
ban majdnem defláció jellemezte a gaz
daságot, ezért nincs lehetőség az árak 
eme lésére. Az árak változatlansága viszont  
csak időleges. Ebben az évben ugyanis lejár  
a közétkeztetésre kiírt szerződésünk a szol
gáltatóval és újra kell pályáztatni. A köz-
étkeztetési rendelet változott és próbál az 
egészségesebb táplálkozás irányába elmoz
dulni: kevesebb só, cukor, több zöldség, ma
gasabb fehérjetartalom – ezek az új előírások 
az ételek előállításánál. Ezért valószínű, hogy 
a következő pályázatnál teljesen más árakkal  
találkozhatunk majd, mint a korábbiakban.  
Számunkra is sokkal fontosabb a jobb minő-

séget képviselő közétkezés. Ez azt jelenti, hogy  
talán drágábban, de jobb ételt fogunk adni 
a budakalászi gyerekeknek. Nemrégiben 
készítettünk egy közvélemény kutatást, ahol 
megkérdeztük az embereket, hajlandóak len
nének-e többet fizetni azért, hogy a jelenlegi
nél magasabb színvonalú ellátást kapjanak a 
gyerekek. A megkérdezettek több mint 60%-a 
határozottan támogatná a kezdeményezést, és 
csak 8% utasította el a változtatást. Egy ebéd 
ára most az iskolákban 250 Ft (az óvodákban, 
bölcsődékben ennél még kevesebb), ha viszont 
a gyermekünk nem eszi meg az ételt hanem 
kidobja, akkor ez pazarlás. Inkább fizes sünk  
többet, de az legyen minőségi ellátás. A közét
keztetésre vonatkozó közbeszerzés kiírásánál 
– ami az év második felében lesz aktuális – 
mindenképpen hangsúlyos szempontként 
fogjuk szerepeltetni a jobb minőségű ételek 
előállítását és szállítását. 
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n Született egy javaslat az értékesí-
tésre kijelölt ingatlanokról.

A költségvetés tárgyalása következik nem
sokára. A beruházások, fejlesztések fedezetéül 
szolgáló bevételi oldal mindig több lábon áll: 
vannak az államtól átvett normatív támoga
tási összegek és vannak a saját bevételeink, 
adó- és ingatlanértékesítésből származó bevé
telek. Az önkormányzat gazdálkodik, ami azt 
jelenti, hogy területet vásárol, azokat fejleszti, 
majd értékesíti. Ezáltal olyan összegekhez jut, 
amit későbbiekben befektet és azokból utak, 
járdák épülnek, közterületek fejlődnek, akár 
egészségház, akár bölcsőde épülhet. Egyenlőre 
az értékesítendő részek csak tervek. Például a 
régi mozi területe, melyet már nagyon régóta 
szeretnénk eladni. A Berdóban is van egy 
telek, amit hasznosítani szándékozunk. Ezeket 
kell átgondolni és amikor konkrét ajánlatok 
érkeznek, akkor kerül majd újra a testület elé 
az adott téma, melyeket külön-külön fogunk 
tárgyalni. 

n Az Óbuda-Kalász Horgászegye sü-
letnek az Omszk tavon a halászati jog 
átengedésével kapcsolatban milyen 
javaslat született?

A tó József Attila utcai részét valóban a 
horgászegyesületnek adtuk bérbe jelentősnek 
nem mondható összegért, ez évente száz-
ezer forintot jelent. Ők tarják karban a tavat, 
sőt a hátsó tavakat is kitakarítják a városta
karítás alkalmával, amit ezúton is köszönök 
nekik. Az Omszk-tónál pályázati források be-
vonásával egy komplett pihenő parkot szeret
nénk létrehozni bekerítve, a nyílt vízi fürdőzés 
lehetőségét is megteremtve. Ennek a költsége 
80-100 millió forint. Amíg ez nem valósul 
meg, addig a horgászok használhatják a tavat. 

n Döntött a testület a Berdóban egy új 
utca nevéről is, erre miért volt szükség?

A Berdóban van a szóban forgó kis köz, 
amely a városrésszel azonos nevű utcából 
nyílik, ezért lett Berdó köz a neve. A város 
folyamatosan fejlődik, új utcák alakulnak. 
Budakalászon van egy régi íratlan szabály az 
utca elnevezésekkel kapcsolatban. A területre 
jellemző utcanevekhez hasonló elnevezést 
kapnak az új utcák, például madarak, virágok, 
vagy éppen híres emberek után. Az ófaluban 
például vannak olyan utcák, melyek egyházi 
kötődésű elnevezéseket kaptak, ilyen a Kántor  
vagy a Káplán utca.  

n Minden bizottság tárgyalta az át-
ruházott hatáskörükben hozott dönté-
seket. Ez mit jelent pontosan?

Ez azt jelenti hogy, vannak olyan dön tések, 
melyekkel kapcsolatban nem a képviselő-tes-

tület, hanem a bizottságok hoznak határozatot.  
Minden évben a testület előtt be kell számolni 
arról, hogy a bizottságok milyen munkát vé
geztek az elmúlt esztendőben. Ezeket a beszá
molókat egyhangúlag fogadta el a testület. A 
pol gármesteri beszámoló is elhangzott, mert 
nekem is vannak átruházott hatásköreim, 
amik viszont az én kompetenciámba tartoznak 
és erről nekem is tájékoztatást kell adnom a 
képviselő-testületnek.  

n A következő hetekben mik lesznek a 
legfontosabb feladatok?

A következő rendes testületi ülésen, február 
19-én szeretnénk elfogadni a város költségve
tését. Minden nap operatív munkák folynak a 
hivatalban, tervezzük és rakjuk össze a költ
ségvetést. Az intézményekkel már megtörtén-
tek az egyeztetések, most a beruházások 
fej lesztésének az ütemezését nézzük meg. A 
kollégáim összegyűjtötték, hogy miből gaz-
dál kodhatunk. Bízom benne, hogy nem ér 
minket nagy meglepetés. Nagyon szeretnénk 
azokat a folyamatokat, amiket korábban 
elkezdtünk az idén befejezni: gondolok itt  
az utak építésére, a Budai úti járda befejezé
sére. Szeretnénk elkezdeni tavasszal a Felsővár 
és a Gerinc utca sarkán a gyalogút építést és az 
útszélesítést. Ami még nagyon lényeges az az 
általunk csak elkerülő útnak nevezett útsza
kasz előkészítése. Ez az út kikerüli majd a 
körforgalmat, és a József Attila utcáról vezet a 
Szentendrei útra. Az új út az egész város közle
kedése számára könnyebbséget, alternatívát 
valamint a légszennyezés és a zajterhelés csök
kentését jelentheti majd. Az építést szeretnénk 
előkészíteni, az érintett területeken viszont 
közműkiváltásra van szükség. Az útépítést  
megelőzően nagyon sok olyan munkát kell vé
gezni, ami drága és erre meg kell teremteni a 
költségvetési forrást. Ezt követően szeretnénk 
azokat a kisebb munkákat is befejezni, amit 
meg ígértünk. Nem egy év alatt szándékozunk 
mindent megvalósítani, mert nem is lehet. Mi 
ciklusokban gondolkodunk. Azt ígértük, hogy 
öt év alatt járhatóvá tesszük Budakalász összes 
útját, ami úgy gondolom, vállalható feladat. 
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Tájékoztató a 
Budakalászi Közmű 
Üzemeltető Kft. 
végelszámolásával 
kapcsolatosan

A Budakalászi Közmű Üzemeltető 
Kft. (BKÜ) a törvényi rendelkezések 
miatt, a Képviselő-testület 2015. ja-
nuár 13-i döntése értelmében 2015. 
02.15-i dátummal végelszámolásra 
kerül. A BKÜ ezen időpont után 
szak mai tevékenységet nem folytat, 
kizárólagos feladata a kintlévőségek 
behajtása lesz. 

A lakosságot érintő közmű fejlesz-
tési hozzájárulások kezelését a Bu
dakalászi Polgármesteri Hivatal 
Pénz ügyi Osztálya veszi át. A csator - 
na rákötésekkel kapcsolatos ügyin
tézést a Polgármesteri Hivatal Város
fejlesztési Osztálya fogja intézni.  
A csatornahálózat fenntartását  
2014. június 1-je óta a DMRV Zrt. 
végzi, így bármilye, a rendszert érintő 
hiba esetén hozzájuk kell fordulni.  
A csatornahálózatra történő rákö
tések 2015.02.15-től a Polgármesteri 
Hivatalban intézhetők ügyfélfogadási 
időben.

A hátralékokkal, tartozásokkal  
kapcsolatos ügyintézést a Polgár mes-
teri Hivatal Vagyongazdálkodási és 
Adóirodáján lehet személyesen elin
tézni, szintén ügyfélfogadási időben 
2015.02.15-től. Nyomatékosan ké-
rünk mindenkit, aki tartozással ren
delkezik és arról fizetési felszólítást 
kapott, fizesse be határidőre, mert a 
végelszámolás megkezdésekor a tar
tozás állomány behajtására jogi úton 
kerül sor, amely költsége elérheti a 
tartozás mértékét is, és a tartozással  
együtt kerül beszedésre, akár végrehaj-
tási eljárás keretében.

Budakalászi Polgármesteri Hivatal

Budakalász hivatalos 
közösségi oldala

Információk, hírek, események, 
rendezvények első kézből:

facebook.com/budakalaszvaros
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n Miért tartotta fontosnak, hogy 
megpályázza Budakalászon a 
jegyzői állást?

Amikor kiderült, hogy a jegyző asszony  
távozik az év végével, úgy gondoltam, hogy 
elég régóta dolgozom már a hiva tal ban, 
ismerem azokat a kollégákat, és isme rem 
azokat a mechanizmusokat is, amelyek 
révén a hivatal működik. Úgy vé lem, hogy 
jelenlegi munkatársaimmal jól együtt tu
dunk majd működni egy más szerepekör
ben is. Van né hány olyan elképzelésem 
amit szeretnék mind a köztisztviselőkkel, 
mind a képviselő-testülettel megvalósítani. 
Ez volt a mo ti vációs indokom mikor meg
pályáztam ezt az állást.

n Mikor, hogyan került a városba? 
Korábban is volt jegyző, kicsit 
me séljen a múltról.

A közszolgálati pályafutásom még 
2001 év elején kezdődött a Miskolci 
Polgármesteri Hivatalban. Ezt követően 
két önálló jegyzői hivatalt kap tam, 
az egyiket Borsod megyében, a mási
kat Fejér megyében. 2008-ban kerül
tem Budakalászra. Akkor a városnak  
egy kabinetfőnökre volt szüksége, mely 
Parlagi Endre polgármester úr időszaka 
alatt nem a hagyományos értelemben 
vett politikai kinevezés volt, hanem 
egyszerre kellett beruházás, oktatás, és 
még sok más terület szempontjából helyt 
állni. Illetve számomra akkor még egy 
teljesen új részleg a közterület-felügyelet 
is az én feladatkörömbe tartozott. Majd 
a 2010-es választás után ezt a tisztséget  
átalakították, és létrehozták a Városren-
dészeti és Városfejlesztési Irodát, aminek 
én lettem a vezetője. Ezt a feladatot 
egészen 2015. január elejéig láttam el. 

n Mi lesz most ezzel a munkakörrel?
Ez a munkakör részben átszerveződik. 

Kicsit önállóbb feladatokat kap majd az  
 
 

az osztályvezető kolléga, aki eddig is 
ebben a minőségében dolgozott. Az ön
kormányzati rendészetre is vár egy kis 
átszervezés az elhelyezésében, bár a fela
datai változatlanok maradnak. Ott is lesz 
olyan helyi jogszabályalkotás, ami miatt 
a feladataik jócskán kibővülnek majd. 

n  Január 7-től Ön vezeti a hiva-
talt, de mi is pontosan a jegyző 
feladata?

A jegyző feladata, hogy a kép viselő 
testülettel és a közvetlen felettesével, a 
polgármesterrel együtt dolgozva vezesse 
a hivatalt, irányítsa annak a minden
napi életét, összefogja azokat a feladato
kat, amiket egy hivatalnak el kell látnia, 
egészen az ügyfelek által beérkezett min
denféle ügyiratokig. Azokat az állam-
igaz gatási hatásköröket kell gyakorolnia, 
amelye ket a jogszabály megállapít. Ez 
egy nagyon sokrétű feladat, nagyon sok 
olyan jogszabály van, ahol a jegyző, vagy 
a polgármesteri hivatal megemlítésre 
kerül. Nagyon összetett és komplex do
logról beszélünk, amikor a jegyző felada
tát próbáljuk meghatározni. 

n Hogyan zajlik egy átadás-átvétel, 
ilyenkor mik az elvégezendő fela-
datok? 

Mindenféleképpen lendületben kell 
maradnunk. A hivatal szempontjából 
egy nagyon fontos időszakot élünk, a 
költségvetés tervezése folyik. Renge teg  
olyan háttérintézményünk van, ame
lyeknek az igényeit összegezni kell. 
Számos önkormányzati, vezetői szintű 
elképze lés van, amit szeretnénk kivite-
lezni, beruházások, utak – ezek most 
a legfontosabbak. Nyilván emellett 
sze retnénk, hogy ha az ügyfeleink a 
pol gármesteri hivatalban valamilyen 
ügy intézés miatt betérnek, elégedettek 
legyenek a munkánkkal. Ez úgy történik  
majd, hogy a belső kapacitásainkból 
pró bálunk  átcso portosítani azokra a terü-
letekre, ahol eddig hiány mutatko zott.

n A hivatal életében, mik azok a 
változások amikre az ügyfelek 
számíthatnak?

Szeretnénk egy új ügyfél irányítási 
rendszert bevezetni. Ha ezt plasztiku
san akarom megvilágítani, akkor arról 
van szó, hogy idáig, ha a polgármesteri 

hivatalba egy ügyfél bejött, akkor az ik
tatóban dolgozó kollégák fogadták. Ha 
problémája volt, akkor megpróbáltak 
neki segíteni. Nem volt egy olyan központi 
irányító rendszer, egy olyan kolléga, aki
nek az lett volna a fő feladata, hogy amikor 
az ügyfél bejön, pon tosan tájékoztassa, 
hogy hova kell menni, mit kell csinálnia, 
milyen adatok szükségesek ahhoz, hogy 
az ő ügyét zökkenőmentesen el lehessen  
intézni. Ebben mindenféleképp egy 
mar káns változást szeretnénk. Ebből az 
ügyfelek azt fogják észlelni, hogy felgy
orsul az ügyintézés, ami eddig sem volt 
lassú, csak nem volt ennyire irányított 
és koncentrált. Célunk nagy hang súlyt 
fektetni a városi arculat megjelenésnek  
módosításaira. Szeretnénk, ha a honla-
punk sokkal informatívabb, sokkal tar
talmasabb, sokkal részletesebb képet 
adna arról, hogy mit is csinál a vá ros,  
mit is csinál a polgármesteri hivatal. 
Próbáljuk most felmérni, hogy milyen  
szabad kapacitások vannak, milyen  
faladatok lennének vala milyen más  
részlegen, jobb helyen, mint ahol 
eddig voltak. Ezekből szeretnénk, hogy 
az ügyfelek minél kevesebbet éreznének, 
hiszen ezek olyan operatív részletkérdé-
sek, amik elsősorban nem az ő érdekeiket  
szolgálják, de nyilván a hasznát ők is 
érez ni fogják.

n  Mennyire lesz keménykezű, ho-
gyan képzeli el a munkát a hiva-
talban?

Alapvetően munkatársakban gon dol- 
   kodom, olyan kollégákat szeretnék, akik 
azon a szakterüle ten ahova elhely ezést  
nyertek, olyan spe ci ális szakismerettel  
bírnak, amellyel tudják segíteni a pol-
gármesteri hivatal, mint egésznek a 
munkáját. Tehát úgy tekin tek rájuk,  
mint olyan szakembe rek  re, akiknek 
olyan speciális tudásuk van, amivel ez  
a város előrébb tud men ni. Nyilvánvalóan 
szükség van mun ka   fegye  lemre, szükség 
van arra, hogy minden kolléga tudja mi is 
a feladata, de azt gondolom, hogy tirannus 
szerepre sosem vágytam. Ettől függetlenül 
a markáns határozottság megjelenik 
majd. Eddig is ez volt a saját vezetői stílu
som és azt gondolom, hogy ezek után is ez 
lesz rám a jellemző.   

Lévai Zsuzsa

Bemutatkozik Budakalász új jegyzője
Hosszú évek óta a Polgármesteri Hivatal dolgozója, januártól azonban a város 
jegyzője Dr. Udvarhelyi István. Számára a jegyzői tisztség nem új pozíció, mert 
régebben is dolgozott már ilyen munkakörben. Budakalász jegyzőjeként fontos 
feladatának tartja az ügyfélközpontúság, az egységes arculat kialakítását. 
Markáns határozottsággal lát neki a munkának.
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Az enyhe téli időjárásnak köszön-
hetően az útfelújítási munkákat csak 
egy rövid időre kellett szüneteltetnie 
a kivitelezést végző vállalkozónak. A 
térkő burkolatos technológiának kö-
szön  hetően, ha nincs eső és hó, a ki vi-
telező tud haladni a munkákkal.

A Deák Ferenc utca 200 méter hosszú  
szakasza elkészült. A kivitelezést végző 
szakemberek a lakókkal egyeztetve,  

– ahol igény volt erre, – megépítették  
a gépko csi beállókat is. 

Nagyüzemben zajlik a Diófa utca  
épí  tése is, itt szintén a lakókkal 
egyez tetve. Itt is, aki kérte, a vállal-
kozó külön megrendelés alap ján  
megépíti a behajtókat. A Budai úti 
járda építése csak áprilisban foly ta-
tódik. A Magyar Közút Nonprofit Zrt., 
mint az út kezelője, belső uta sí tás ra 
hivatkozva (biztonsági és minőségi 
okok miatt) április 15-ig nem enged  
mun kavégzést ezen a terüle ten. 

a tél sem akadály

A Szentistvántelepi Iskoláért Alapítvány ezúton szeretné 
megköszönni Önöknek, hogy az elmúlt évben személyi jövede
lem adójuk 1%-ával és pénz be fizetésekkel segítették mun-  
kánkat. Alapítványunk támogatni tudta az iskola mindennapjait 
érintő foglalkozásokat, szakköröket, múzeumlátogatásokat, is
kolai programokat, ta nulmányi kirándulásokat.

Kérjük, hogy idén is segítsék személyi jövedelemadójuk 1%-ának fela jánlásával 
alapítványunk céljainak megvalósítását.

Adószámunk: 19179313-1-13

A Budakalászi Szent István  
Alapít vány nevében hálásan köszönjük 
a tá mogatást mindazoknak, akik idei első,  
a Baranyay művész-család által felejt - 
hetetlenné varázsolt ÚJÉVI JÓTÉ-
KONY  SÁGI KONCERTÜNKÖN je len- 
  létükkel, adományaikkal és felajánlá
saikkal meg tisztelték munkánkat és 
önzetlenül segí tettek, hogy tovább éljen 
amiben hiszünk és segíteni tudjunk 
azokon a budakalászi fiatalokon, akik 
komoly gondokkal küzde nek, mégis 
mindent megtesznek, hogy kihozzák ma
gukból a maximumot.

Kiemelten szeretnénk megköszönni 
a fellépő Baranyay László zongora-, 
Sződényi-Nagy Enikő és Baranyay 
Piroska cselló-művészeknek az önzetlen 
gesztust, hogy művészetüket adták ismét 
céljaink megvalósításához. Dr. Fónagy 
Já nos a Nemzeti Fejlesztési Miniszté
rium államtitkárának, mert védnökséget 
vállalt a koncert felett. Mint elmondta, 
egész tevékenységünket szeretné a to-
váb biakban is figyelemmel kísérni. 

Völgyes Józsefnek a Kalász Suli igaz - 
gatójának és Hermeszné Uracs Móni-
ká nak hálával tartozunk, mert módosí-
tották az iskola Újévi Koncertjének 
időpontját, hogy ne ossza meg Budaka
lász zeneszerető közönségét.

Ifj. Schieszl Konrádnak (Schieszl 
Ven  déglő és Borház), Petrusz Károlynak 
(Kalász Pékség), Bodó Évának, Máté 
Istvánnak a koncert utáni vendéglá
tásért, továbbá Benkó Attilának, Utto 
Vandának, Sütő Lajosnak és a Falu ház  
minden munkatársának, a VKC Tele-
vízió, és a Budaka lászi Hírmondó dol
gozóinak, akik mind annyian tevékenyen 
vettek részt rendezvényünk szervezési és 
megvalósulási munkálataiban. 

Büszkék vagyunk rájuk és hálásan  
köszönjük meg jelent Ösztöndíja sa ink-
nak, hogy kész séggel segí tettek nekünk az  
est folyamán. Kü lön köszönet illeti  
Kál mán József atyát, aki az Alapítvány 
fenntartó képviselőjeként rendezvé
nyeink egyik legfőbb haj tóereje.

Végül köszönjük a nagy lelkűen ada-
kozó képvi se lő ink nek és budakalászi 
vállalkozóknak, hogy segítségükkel a 
2015. évben is tudunk ösztöndíjat fizetni 
támogatottjainknak.

A Budakalászi Szent István
Alapítvány kuratóriuma

KÖSZÖNJÜK!

Kérjük, adjon esélyt azoknak a fiataloknak, akik itt Budakalászon nehéz anyagi  
helyzetük ellenére keményen dolgoznak tehetségük kibontakoztatásán, és 

támogassa őket adója 1%-ának felajánlásával a Budakalászi Szent István  
Alapítványon keresztül!

Tegyünk egymásért!  18672325-1-13

Adó 1%
BUDAKALÁSZI SZENT ISTVÁN ALAPÍTVÁNY
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Ahogy arról már korábban hírt 
adtunk, 2014 májusában 532 fő meg
kérdezésével lakossági felmérést 
végeztünk a város fejlődésével, a 
megvalósult beruházásokkal kapcso
latban. A felmérés megmutatta: Bu-
dakalász fejlődését az itt lakók 
is érzik: 90% szerint fejlődött 
a város az elmúlt évek során, 
66% szerint pedig kimondot-
tan sokat fejlődött. A pozitívumok 
mellett számos fejlesztési javaslat is 
született, amelyek megvalósítására 
az Önkormányzat forrást biztosított.

2014. decemberében a Budakalá-
szon zajló európai uniós szervezet
fejlesztési pályázat zárásaként újabb 
lakossági elégedettség-mérés-
ben vehetett részt több, mint 
500 lakos. A felmérés során az Ön
kormányzat célja az volt, hogy mega
lapozza a következő öt év fej lesz tési 
tervét.

A felmérésben résztvevők meg erő-
sítették: Budakalászon jó élni, hiszen 
közel van Budapest (46%), jól fejlődik 
a város (42%) és a lakókörnyezet 
tiszta, rendezett (34%).

Külön kérdéskör foglalkozott a 
Polgármesteri Hivatal ügyintézési 
folyamatával. A közelmúltban több 
olyan átalakítás is történt, amelyek 
a szolgáltatások minőségét javítot
ták, és ez tükröződött a válaszokban 
is: 86% elégedett volt az ügyfélbarát 
ügyintézéssel, a segítőkészséggel, 

76% szerint pedig az ügyintézés sebes-
sége is megfelelő.

Kiderült, hogy Szentistvántelep  
lakói a leginkább elégedettek lakó-
környezetükkel (73%), de a város más 
részeiből is igen kedvező visszajel
zések érkeztek. Az Önkormányzat a 
következő évek kiemelt feladatának 
tartja a Berdó és közvetlen környeze
tének rendezését, amely jelenleg a 
legkevésbé kedvelt városrész (40%).

A fejlesztési javaslatok kapcsán 
a válaszadók megerősítették, hogy 
a legfontosabb feladat továbbra is a 

közutak újítása, a köz-
lekedés fejlesztése és 
a járdaépítés. Eze ken 
a területeken már a 
májusi felmérés óta 
eltelt fél év során is 
történt előrelépés, és a 
közlekedéssel kapcso-
latos fejlesztések a kö-
vetkező négy év so rán 
is foly tatódnak majd. A  
la kos ság 89%-a támo-
gat ja a további be ru há-
zá sokat.

Hasonlóan nép-
sze  rű téma az iskolai  
kapacitás bővítése, 
amelyet a lakos ság 
92%-a támogat. Az 

egyre gyarapodó gyerekszám mellett 
ezekkel a beruházásokkal hosszabb 
távon is biztosíthatóak a minőségi 
oktatáshoz szükséges tárgyi felté
telek. A válaszadók  
támogatják az Ön kor-
mány zat tö rekvéseit 
az in gyenes P+R par
ko lók bizto sítására 
(88%), az Omszk-tó 
környékének fej lesz-
tését is szabadtéri 
fitnesz eszközökkel, 
padokkal, fürdési le-
hetőséggel (81%).

A közétkeztetés 
kap csán a felmérésben  
részt vevők 60%-a 
biz tosan hajlandó 
lenne akár többet is 
fizetni a jelenleginél 
magasabb színvonalú 

ellá tásért, és csak 8% utasította el 
a változtatást. A válaszadók har
mada akár rendelne is ebédet egy 
olyan intézménytől, amely valóban 
jó minőségű közétkeztetést biztosít.  
Ez is jelzi, ezen a területen még meg-
oldandó problémák vannak, de a vá-
lasz adók támogatják és igénylik is a 
változást.

A Budakalászi Hírmondó számára 
jelentős elismerés, hogy a válasza
dók 95%-a rendszeres olvasója újsá
gunknak, és 82% elégedett az újság 
tartalmával és külső megjelenésével. 

A felmérés eredményei részletesen 
megtekinthetők a város weboldalán.

Köszönjük a bizalmat!

Végh Bálint megbízott szakértő
Vanin Kft. – Responsum Kft.
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A Szentendrei Rendőrkapitányság 
további tizenkét Pest megyei kapitány-
sághoz hasonlóan sajtótalálkozót szer  - 
vezett januárban. Kovács László szent  -
endrei rendőrkapitány az össze-
jö  vetelen arról beszélt, fontos az 
együtt működés a térségi média és a 
rendőrség között a hiteles tájékoztatás 
érdekében. Az egyeztető fórumon az 
újságírók is beszámolhattak tapaszta
lataikról és igényeiket is jelezhették.

A Szentendrei Rendőrkapitányság 
minden héten tájékoztató kiadványt 
küld a működési területéhez tartozó 
települések vezetőihez és sajtóorgánu

maihoz. Szentendre Rend-Trendjé ben  
a sikeres akciókról, az elért eredmé -
nyekről számolnak be, továbbá fel hívják  
a figyelmet számos veszélyhelyzetre az 
áldozattá válás megelőzése érdekében. 
Télen így népszerűsítették a helyi sajtó 
segítségével a „Látni és látszani” kam-
pányt, felhívták a figyelmet a faárusok 
trükkjeire és a téli gumi használatának 
fontosságára 
is. Elektronikus  
levélben pe dig  
rendszeresek  
azok a felhívá
sok, amikor a  

lakos ság segítségét kérik szemtanúk 
megtalálásában vagy egyes bűnügyek 
fel  derítésében. Az állandó informá-
ció áramlásért a térségben kü lön sajtó- 
 referens felel. A Szentendrei Rendőr -
kapitánysággal való szoros együtt-
mű ködés eredménye az is, hogy a 
Buda kalászi Hírmondó lapjain kék 
híreket olvashatnak. 

A méhállományok védelméről és  
a mézelő méhek egyes betegségei-
nek megelőzéséről, leküzdéséről 
szóló 70/2003. (VI.27.) FVM ren-
delet a méhészek számára elő írja  
a méhészeti tevékenység bejele n tési  
kötelezettségét. A méhészkedést min
den év február végéig, az újonnan meg
kezdett méhészkedést a tevékeny ség 
megkezdésétől számított 8 napon belül 

kell bejelenteni a település jegyzőjének, 
aki a méhészt nyil vántartásba veszi. 
A bejelentőlapok átvehetők a Polgár-
mesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, ill.  
letölthető a város hivatalos honlapjáról.   
Benyújtani személyesen a Polgármesteri 
Hivatal ügyfélszolgálatán vagy postai 
úton lehet.

Budakalászi Polgármesteri Hivatal

• Január 24-én tartottuk a 18. hagyo
mányos batyus Sváb Bálunkat, 
ahol a „Die Adlersteiner” zenekar 
szolgáltatta a zenét. A jó hangulatú 

rendezvényen hajnali 3 óráig báloz
tak a résztvevők.

• Február 17-én kedden 18 órától 
vi dám farsangi traccspartyra várjuk 
az érdeklődőket (a belépés ingye nes).

• Február 22-én vasárnap 15 óra-
kor a kitelepítés 69. évfordulójára 
emlékezünk. A Budai úti templom
ban közösen imádkozunk az élő és 
el hunyt kitelepített kalásziakért, 
utána közös megemlékezést tar
tunk a kitelepítési emlékműnél.  
Tisztelettel várjuk a megemlékezőket.

a hiteles tájékoztatásért

Méhészek bejelentési 
kötelezettsége   

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 
és Egyesület hírei – Nachrichten
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n NYITNIKéK ÓVoDA

minden, amit 
tudni kell az iskola- 
érettségről

Az iskolaérettség kérdése évről-évre nagy 
dilemma elé állítja a szülőket, pedagógu
sokat egyaránt. Sokat hallunk arról, hogy 
milyen fontos az elkövetkezendő évek sikeres 
iskolai teljesítményéhez az iskolakezdés jól 
megválasztott időpontja.

Törvény szerint az a gyerek, aki az adott év 
aug. 31-ig betöltötte a 6. életévét, iskolaköte
lessé válik.

Azonban az életkor nem mindig tükrözi 
a gyerek valódi érettségét, vannak egyéni el
térések, amelyek felismerése fontos feladat. 
A lehetőség adott arra, hogy előbbre hozzuk, 
vagy későbbre halasszuk az iskolába lépés 
időpontját.

A hat éves gyerekek testi változásai szem-
betűnőek. Megváltozik a testarány a csont-
rendszer fejlődésének eredményeképpen. A 

gyerek 100-120 cm magas és 18-20 kg lesz. 
A fiúk fiúsabbá, a lányok lányosabbá válnak. 
Megkezdődik a fogváltás.

A mozgás rendezettebbé válik, a finom-
mozgások is egyre fejlettebbek. A rajzok  
egyre színesebbek, részletesebbek lesz-
nek.  A gyerekek Érdeklődést mutatnak  
a betűk, számok iránt. Az írás, olvasás 
elsa játításához jól működő hallás, látás  
szükséges, így elengedhetetle nek az ép  
érzékszervek. A testi vizsgálat dokumen
tálását a védőnők végzik, az un. „Státusz” 
lapon.

A szociális érettség szoros összefüggést 
mutat az idegrendszer érettségével, ill. az ér
zelmi-, akarati élet kiegyensúlyozottságával. 
Az óvodai képességmérések megmutatják, 
hol tart a gyerek a fejlettebb értelmi képes
ségeket feltételező feladatok megoldása 
során. Az iskolaérettség kérdését január 
végén beszélik meg a szülők és pedagógusok.  

A szülők közös játékkal, együttléttel, 
beszélgetéssel, akár barkácsolással is  nagy 
lépéseket tehetnek a gyermek iskolai alkal
masságának elősegítése érdekében.

Amennyiben problémahelyzet adódik, 
beszéljük meg gyermekünkkel, hogyan old

hatnánk meg azokat, milyen megoldási mó-
dok lehetségesek.

A mozgás rendkívül fontos az idegrend
szer megfelelő fejlődéséhez. Futás, ugrálás, 
mászókázás, libikókázás, biciklizés, úszás. 
Minden nap legyenek a gyerekek friss levegőn 
és mozogjanak hétvégén is! Örökmozgó gye-
rekeknél megpróbálkozhatunk a szervezett 
sporttal: gyerek jógával, focival, úszással.

Ilyen, egyszerűnek tűnő dolgokból „tanul
hat” a gyerek és éri el az iskolához szükséges 
fejlődési szintet.
Végül az iskolaválasztásról: nem lehet jó vagy 
rossz iskoláról be szél ni, hanem csak az adott 
gyerek számára megfelelő iskoláról. Egy  
visszahúzódó gyerek nél lehet, hogy egy 
kisebb létszámú, családia sabb iskola a 
megfelelő választás. Ellenben egy nyitott, 
minden iránt érdeklődő gyereket nem ter
hel meg egy nagyobb, sok programot kínáló 
iskola. Érdemes kihasználni a nyílt napok 
nyújtotta lehetőségeket, tájékozódni, és 
ennek tudatában dönteni! 

Tóth Krisztina
Óvodapedagógus, Vasútsori Óvoda

A teljes cikk a www.vkctv.hu/
oktatas menüpontban olvasható.

n TELEPI ÓVoDA

mese
Csipkerózsika, elvarázsolt királykisasz-

szonyok, Hamupipőke, Hófehérke, Ariel, 
szebb nél szebb királylányok. Regékben, 
mesékben mindig az történik, hogy az 
ifjú mesehős elindul a nő felkutatására, 
sárkányokat döf le, óriásokkal kel párvia-
dalra, és közben a királykisasszony a torony-
ban a palotában, kertben, tenger mélyén, 
barlangban raboskodik és vár. A férfi küzd 
a medvével, sárkánnyal, óriással, viharral,  
gonosz királynőkkel, törpékkel. A mese végén 
mindig győz a jó, és elnyeri méltó jutalmát. 

Ez régóta így van. Szájról-szájra terjedt 
és megmaradt a tanulságos, életre felkészítő 
meséknek. Ez jó, szeretjük, átéljük, várjuk, 
olvassuk, nézzük. Legyen mese mindennap! 
Legyen mese az élet. Csodákkal, varázslatok
kal, élményekkel, romantikával, különleges 
képességekkel, harcokkal, nevetéssel. Igen, 
mindannyian ezt kívánjuk. 

Ezért is várjuk a mesét, hogy este olvas
sunk a gyerekeknek, hogy moziban, színház
ban nézzük. Várjuk, mert nem csak gyerekek 
leszünk pár órára, de nekünk felnőtteknek is 
szükségünk van rá, hogy beleéljük magunkat 
a csodákba. 

Valami még sem jó így. Daliás herce-
günk? Miért csak akkor jó, ha daliás? Mind
egyik daliás, és izmos? Persze, hogy nem és 
mégis szeretjük Őket. Még akkor is, ha egy 
jó korsó sör után nagyot tudnak böfögni.  

Hiszen ez is az élet egy része. Így taníthatjuk 
meg gyermekünknek, hogy kell ezt diszkréten 
csinálni.

Talán ezért is született meg az antimese, 
hogy a mai világban helyére kerüljenek 
egyes értékek. Hogy megtanuljuk, hogy nem 
minden a szépség. Hogy a 
szeretettől, kedvességtől a 
sárkány előbb, utóbb a jó 
ol dalra áll, kedves, sze rel-
mes sárkány lesz. A her -
cegnő szép, csak kicsit 
máshogy, viszont nagyokat 
tud böfögni és hihetetlen 
ügyességgel verekszik. És a 
főszereplő, hát nem daliás, 
nem szép, böfögni is böfög, 
mégis nagyon szeretjük, 
mert kedves, vidám fickó 
lesz, mikor felismeri, hogy 
nem is olyan izgal mas az 
élet egyedül. 

De egy érték mindig  
ugyanaz marad, míg világ a 
világ. Az Anya úgy fogadja el 
gyermekét és választottját, 
ahogy van és élete sze rel me 
az Apa is. Lehet, kis időbe 
telik neki, de a szülői szere
tet mindent felülír.

Február 26-27. Falu-
ház Nagyterme, 17 óra 
meseelőadás, a Telepi 
Óvoda Színtársulata 
előadásában! 

Mi ott le szünk. Varázslatot, csodákat, 
nevetést, táncokat viszünk magunkkal.  
Mindenki másnak csak el kell jönnie!  
A mese címe? Remélem, kitalálták már. 

Teca néni
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n TELEPI SULI

Iskolánk hírei
A Citi Pénzügyi Oktatási Iskolatámo

gatási Program 2014/15-ös évére iskolánk 
a Citi Alapítvány jóvoltából 710.000 Ft 
értékű pénzügyi-gazdasági oktatási csoma-
got kapott.

Köszönjük az adományozást!

Iskolai program
A Szentistvántelepi Általános Iskola 

felső tagozata olyan programon volt, amely 
nagyon emlékezetes élményt nyújtott. 

A Duna Táncműhely jött a Faluházba 
színházi előadást tartani, amelyet Juhász 
Zsolt rendezett. Az „Ami a szívedet nyom ja”  
című verseskötetből származó idézeteket 
láthattuk kivetítőn és ezek hangulatára 

táncoltak. Voltak szomorú, vidám, vicces 
és romantikus hangulatú táncok, illetve 
versek. Nekem személy szerint nagyon 
tetszett, és szerintem mások is hasonlóan 
vélekedtek. 

Ilyen típusú táncelőadást még nem lát
tam, nem csoda, hogy sok helyre hívták 
őket szerepelni.

Iharosi Csongor – 6.a

n kalász suli

Focisiker
A teremfoci diákolimpia szentendrei 

járási döntőjében a 3-4. osztályos (II. kor-
csoport) Kalász Sulis csapat veretlenül 
megszerezte az I. helyezést. A következő 
megmérettetés a Pest megyei selejtező lesz. 
Gratulálunk a nagyszerű eredményhez  
és szurkolunk a továbbjutásért.

A bajnok focisták:
Kiss Gergely 5.a.
Drexler Zsolt 5.b
Tisler Andor 4.b
Bózsik Tamás 3.a
Takács Botond 3.a
Eőri Kardos 3.b
Szűcs András 3.b
Barkóczi Benedek 3.c
Forgó Milán 3.c

Eredmények:
Budakalász-Leányfalu 1:0
Budakalász-Dunabogdány 4:0
Budakalász-Szentendre Barcsay 3:0
Budakalász-Pomáz 4:1

Németh Nikolett

Újévi koncert
Iskolánkban már hagyomány, hogy 

január első szombatján zenével köszöntjük 
az új esztendőt. 

Idén is sok zeneiskolás növendékünk 
mutatta be hangszeres és énektudását szü-

leik és tanáraik nagy örömére. Szívet me-
lengető volt hallgatni a sokszínű műsort, 
mely a tehetség és az állhatatos munka 
eredményeképpen jött létre. 

Köszönjük a gyerekeknek és zeneiskolai 
tanáraiknak ezt az élményt!

Német szavaló- és  
prózamondóverseny: 
iskolai forduló 
2015.

Minden évben örömmel állapítjuk meg,  
hogy egyre több németes diák jut be  
az iskolai fordulóba az osztály-sza-
valóversenyekről. Ez alkalommal 56 
ver senyző közül kellett a zsűrinek kiválasz
tania a legjobbakat, akik Pomázon, a 
kis térségi fordulóban képviselik majd 
iskolánkat. 

Német munkaközösség

n zeneiskola 

Minden érdeklődőt szeretet-
tel várunk az alábbi koncert  
jeinkre a Kós Károly Mű ve - 
lő dési Házba:

2015. február 18-án, szerdán 17 órakor jóté-
konysági hangversenyt rendezünk, melyen 
négykezes zongoraművek fognak elhangozni 
növendékeink és tanáraink előadásában. A 
teljes bevételt az iskola billentyűs hangsze-
reinek karbantartására szeretnénk for dítani.

2015. február 19-én, csütörtökön 18 órakor 
egy tehetséges szentendrei növendék, Jassó 
Margit (tanára: Lakos Ágnes) ad szóló zon
gorakoncertet.

2015. február 22-én, vasárnap 17 órakor ren
dezzük az egykori zeneiskolásokból alakult 
Kalász Jazz Band jótékonysági koncertjét, 
melyen a hagyományok szerint olyan neves 
zenészek is közreműködnek, mint Milosevits  
Mirkó (szintetizátor), Rák Béla (gitár, ének), 
Gyenes Béla (szaxofon) és Pákai Petra (ének).  
A fiatalok nagylelkűen a zeneiskola alapít-
ványának támogatására ajánlják fel a kon
cert bevételét. A belépő ajánlott támogatási 
összege: 500 Ft.

A zeneiskola növendékei és tanárai 
nevében megköszönjük, ha ebben az 
évben is támogatja a Kalász Művészeti, 
Nevelési Alapítványt jövedelemadója 
1%-ával! Adószám: 18700224-1-41.    

9
Az Iskola további beszámolóit a www.vkctv.hu/oktatás menüpont alatt olvashatják el.
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n Hogyan lesz valakiből fotó mű-
vész, milyen késztetés viszi erre a 
pályára?
Az én utam nem tipikus, nem éreztem 
késztetést, hogy fotográfus legyek. A nyel-
vek és az utazás jobban érdekelt. Az egye-
tem egyben a világútlevelet is jelentette 
számunkra, így barátokkal nekivágtunk a 
világnak. Akkoriban még ismeretlen tá
jakat céloztunk meg. És ha az ember ilyen 
helyekre megy, ráadásul hosszú időre, 
akkor visz magával egy fényképezőgépet. 
Egyszer csak feltűnt, hogy a barátok no
szogattak, hogy „lőjjem” már el a képet, 
mert rám kell várni. Később látva a képe
ket, kiderült, érdemes volt. „Útközben”, 
évek során lettem fotográfus. 

n Indiába vezetett első utazásuk. 
Miért éppen kelet felé vették az 
irányt?

Az olvasmányaim vittek ebbe az irány   
ba. Nekünk magyaroknak számos kö tő-
dé sünk van Ázsiához, olvastam Kő rösi  
Csoma Sándor majd Baktai Ervin köny-
veit is Nyugat-Tibetről és térségéről és 
egyszerűen nem tudtam itthon ma rad ni.

n Az egyetem és az utazások sok 
mindent megváltozattak az életé-
ben. Mi nem lett végül? 

Agrárközgazdász nem lettem, dip-
lo  mám van róla, de  szerintem minden 
céget sikeresen csődbe tudnék vinni.  

Az első két évben 
érdekelt valameny-
nyire a szakma, de 
aztán elengedtem 
a dolgot. A szülők 
kedvéért szereztem 
meg a diplomát. Az 
utazás és a kaland-
vágy viszont annyira  
elragadott bennün-
ket, hogy majdnem  
annyi időt töl töt-
tünk külföl dön,  
mint itthon. Volt  
olyan, hogy egy 
évben kétszer is  

utaz tunk. Jól be széltem oroszul – ta lán  
még mindig – így újabb és újabb mély-
ségek nyíltak meg előt tem. A legjobban  
akkor lehet meg érteni egy nép kul-
túráját, ha az ember eleget van közöttük.

n Melyek voltak a legérdekesebb 
helyek, ahová eljutott?

Nagyrészt Ázsiát jártuk a magyar 
kötődés miatt, mivel nagyon olcsón 
lehetett és lehet Ázsiában élni. Diákpénz-
tárcával napi 3 dollár elég volt – ebben 
benne volt az étkezés, az utazás és a 
szállás. Volt olyan, hogy busztetőn vagy 
egy mecset tetején aludtunk. Indiában  
a csapvizet ittuk, ami nem kerül sem

mibe, meg is lett a következménye, de 
még mindig itt vagyok. Megjártuk Viet
nám, Thaiföld, Mongólia, Kína, India, 
Pakisztán, valamint  Törökország és 
Irán tájait is. A Szovjetunió összeom
lásakor arra vettük az irányt. Odáig 
vetemedtünk, hogy volt egy nem igazán 
valódi irkutszki diákigazolványunk, a 
helyi járatokon ezzel utaztunk. Akkor 
még Moszkvából Irkutszkba 4 és fél nap 
volt a vonatút, ami mindössze kettő és 
fél dollárba került. Nagyon izgalmas 
volt a Bajkál, ahol négyszer voltunk, 
nagy szerelmünk lett Irán, a párommal 
itt töltöttük a nász utunkat is. Olyany-
nyira jó sikerült ez az utazás, hogy ki
lenc hónappal később megszületett a 
fiúnk, emlékbe kapott egy perzsa nevet 
is: Sziamák???, ami azt jelenti, hogy a 
fekete lovas. Az ember minél többet tölt 
ott, annál jobban kezd összenőni ezekkel 
a kultúrákkal. Annak is külön története 
van, hogy miért pont ezt a nevet válasz
tottuk. Nyugat felé is kitekintettem, 
voltam Guatemalában, most pedig 
tervezünk egy kubai utat. 

n Mit fotóz szívesen, mit tart érde-
kesnek?

Korábban társaságban jártuk az emlí - 
tett kultúrákat és hónapok voltak a 
fotózásra. Ez megváltozott, ugyanis  

VenDégünK: Szabó Zoltán, fotóművész

„Útközben” lettem fotográfus
Hivatását és otthonát is az egyetemi éveknek köszönheti. Habár papíron agrárközgazdász, csodálatos fotói tették 
ismertt é Szabó Zoltánt. Nem készült fotográfusnak, utazásai alatt lett életre szóló barátja a fényképezőgép. A Kós Károly 
Művelődési Házban három részes vetítéssorozaton mutatta be néhány érdekesebb utazását, március végétől pedig szá-
mos fotója díszíti majd a Faluházat. Ismerjék meg Szabó Zoltán történetét és kalandos életútját!
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a fészekaljában már három fióka is van. 
Az egyik barátommal csináltunk egy 
fotós baráti kört, úgy hívják, hogy Kin-
cseskamera. Ennek keretében vi szünk  
profi vagy amatőr fotósokat ugyane zekbe  
a kultúrákba, hiszen a hely is  meretünk  
megvan. Egzotikus kul túrákról beszé-
lünk és Ázsiában nagyon mélyen gyö-
kere zik a vallásosság, a spiritualizmus. 
Ez annyira intenzíven átitatja a minden

napokat, hogy szinte lépten-nyomon 
lehet fotózni. Nagyon izgalmas a táj, a 
Himalája, a sivatagok, az építészet, az 
óperzsa birodalom megmaradt romjai,  
az iszlám építészet. Nyitottak és ba rát-
ságosak az emberek, szinte mindenki 
az utcán él, így könnyű ismeretségeket 
kötni. Előfordul olyan is, hogy ha egy 
háznál izgalmasat látunk, bekopogunk.
Nem emlékszem olyan alkalomra, hogy 
visszautasítottak volna bennünket.

n  Jöjjünk haza Budakalászra.  
Hogyan lett az otthonuk?

Teljesen gyökértelenül kerültünk ide.  
Nagyon jó kis csapat jött össze az egye-
temen, életre szóló barátságok köttettek. 
Két család már letelepedett Budakalá-
szon és jól érezték magukat, mi is úgy 
döntöttünk, hogy ide költözünk. Ez tíz 
esztendővel ezelőtt volt, akkor még falu-

siasabb volt a város, amit én egy kicsit 
jobban szerettem, és remélem ez a jel
lege marad meg inkább.

 
n Hogy telik egy fotós szabad-
ide je, amikor nem a kamerán ke-
resztül nézi a világot?

Az a kevesebb idő, amikor kamera 
mögé bújunk és kattintgatunk, a legtöbb 
időt a digitális utómunka tölti ki. Nekem 
tulajdonképpen munka és szabadidő ke-
veredik egymással, van, hogy a magáné
lettel is. Gyakran magammal viszem a 
nagyfiamat fotózáskor, hogy ő is lásson 
világot. Van egy dédelgetett álmom: egy 
kisbusszal nekivágunk Indiának a csalá
dommal. A kisbusz már megvan…

Lévai Zsuzsa – Huszár Diána

Új rovatunkban szeretnénk be-
mutatni a városban élő ígéretes, 
fiatal tehetségeket. Elsőként ismer-
jék meg a Kalász Suli 8. osztályos  
tanulóját, Gömbös Marcellt.

Az iskola hírnevét számos német 
vers- és prózamondó versenyen öregbí-
tette már, ahonnan mindig előkelő 
helyezésekkel tért haza. Marcell elmon-
dása szerint édesanyjának köszönheti 
elsősorban, hogy élete részévé vált a 
versek, prózák szeretete. A fiatal buda
kalászi diákra egy verseny alkalmával fi
gyelt fel Maróti István, a Petőfi Irodal mi 
Múzeum volt főmunkatársa és az Anya-
nyelvápolók Szövetségének egykori 
főtitkára, aki felkérte az Anyanyelvá
polók országos rendezvényein való 
szereplésre. 

Legutóbb a Magyarországi Németek  
Or szágos Önkormányzata által meg hir-
de  tett német nemzetiségi vers- és próza
mondó verseny iskolai fordulóján ért el 
első helyezést, ennek folytatásaként a feb-
ru ári területi versenyre már javában készül. 

Az iskolai koncentrációt fontosnak 
tartja, mert tapasztalata szerint sokkal 
könnyebb dolga van délután a leckeírás
sal, ha kellőképpen figyel az órákon. 
Nyolcadik osztályos tanulóként már a 
nem olyan távoli jövőre is készül, a pilis
vörösvári német két tannyelvű Friedrich 
Schiller Gimnáziumba szeretne felvételt 
nyerni. A tanulás is fontos szerepet tölt 
be életében, szabadidejében viszont 
igyek  szik a kamaszok mindennapjait 
élni. Rajong a Forma 1-ért, kedvence Fer
nando Alonso, szeret biciklizni, túrázni, a 
természetfotózással is szívesen tölti ide
jét. Mindemellett érdekli a repülés, a 
filmké szítés, rádiós műsorszerkesztés.

A zene sem maradt ki az életéből, 5 éve 
játszik klarinéton. Ennek köszönhetően 
egy nagy álma teljesült, amikor tavaly 
nyáron bekerült a Kamp János Kapellé be, 
amely zenekarnak addig is nagy tisztelője 
volt. Fél éve a zenekar legifjabb klariné
tosaként jár próbákra és fellépésekre.

Végezetül elárulta egy tervét: a Kalász 
Suliban a diákpolgármester segítségével 
szeretnék újraéleszteni a Suli Rádiót, 
hogy a nagyszünetekben újszerű, zenés 
bejelentkezésekkel szórakoztathassák a 
diákokat.

Fiatal tehetségek Budakalászon
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n Számos díjjal, titulussal, elisme-
réssel tüntették ki. Melyikre a leg-
büszkébb?
Természetesen a Kossuth-díjra, mert az 
egy nagyon nagy kitüntetés. Meg arra 
is, hogy a Színház-és Filmművészeti 
Egyetemen professzor emeritus vagyok, 
mert 51 évet tanítottam ott megszakítás 
nélkül, ami nem kevés idő. Ezeket na
gyon nagyra tartom. 

n Minden tekintetben nagyon gaz-
dag életpályát tudhat magáénak.
Mi volt az,  ami a színházrendezői 
szak felé terelte?

Eredetileg író szerettem volna lenni, 
írtam is egy színdarabot. Akkor 17 éves 
gimnazista voltam, hát mit tesz egy ilyen 
romantikus időben egy elszánt diák? El
vittem az akkori Nemzeti Színházba a da
rabomat. Major Tamás volt az igazgató, 
Magyar Bálint pedig a főtitkár. Nem a 
politikus Magyar Bálint, hanem a papája, 
aki nagy színháztudós volt, később pedig 
a Vígszínház igazgatója. Ők ketten elol-
vasták az írásomat. Major Tamás behívott 
és azt mondta, „Ez a darab még egy kicsit  
tejfölös.” Sosem felejtem el, hogy azt 
mond ta: „tejfölös”. „De hát miért jár Maga 
gimnáziumba?” – kérdezte. „Jelentkez
zen inkább a színművészeti főiskolára, 
majd ott tesz szak érettségit”. Akkor még  
csak hatodikos gimnazista voltam,  
két év volt hátra az érettségiig. „Jelent
kezz rendezőnek!” – mondta. Én annyit 
tudtam erről, hogy korábban az iskolai  
 

színjátékok alkalmával segédkeztem, meg 
szerepeltem, de fogalmam sem volt arról, 
hogy ez mi! Felvételiztem, majd felvettek. 
Aztán még eltekintettek az érettségitől is 
olyannyira, hogy szoktam volt mondani, 
nekem van egy kitüntetéses diplomám, 
de érettségem nincs.

n Hatvankét éve van a pályán,  
hogyan kezdte? 

17 évesen kerültem a főiskolára és 
annak már 64 éve, hogy a Magyar Állami 
Operaházba kerültem ösztöndíjasként, 
mi voltunk a Magyar Állami Operaház
ban az elsők: Melis György, Házi Erzsé
bet, Gáncs Edit és én. Az idő múlik, elég 
régen vagyok már a pályán és nagyon 
sokszor voltam vezető szerepben. Múlt
kor kiszámoltam, több mint negyven 
évig voltam különböző helyeken vezető 
színházban, televízióban, operában, ope-
rettben. Ez a hosszú idő azt jelenti, hogy 
igyekeztem a feladataimat elvégezni és 
talán sikeres is voltam ebben.

n Hogy látja, miben hasonlít, és 
miben különbözik az akkori és a 
mai színházi élet és filmgyártás?

A színjátszás változott viszonylag 
a legkevésbé. A stílusok változtak, de 
majdnem minden ugyanaz. A televízió 
már egészen más. Az én időmben még 
komolyan vettük a televízióban, hogy 
ebben az országban több mint egy  
millió ember van, aki csak a televízió 
révén juthat valamilyen kultúrához. 
Tehát mi igenis mindenáron valami
lyen kulturális televíziózást akartunk 
csinálni. Akkoriban volt hetvenkét 
tévéjáték, de úgy, hogy amellett még le-
gyártottuk a Rózsa Sándort és a Fekete 
várost ugyanabban az évben. Példamu
tatóak voltunk Európában, tíz év alatt 
ötven eredeti zenés színházi művet 
játszottunk el a Bánk bántól a Fidelion 
keresztül, az operettekig, musicalekig. 
Nagyon büszke vagyok arra, hogy az 
én időmben, a Magyar Televízióban az 
egész magyar irodalom java ott volt.  
Tizennégy darabot játszottunk el Né
meth Lászlótól, hatot Csurka Istvántól, 
több mint tízet Örkény Istvántól.

A film is más volt. Egy anyagilag sze-
rény filmhez ennyi koldulásra nem volt 
szükség, ez az, ami változott. Ma egy 
film rendező legfőbb feladata a pénzt 
összeszedni. 

n Mivel foglalkozik mostanában?
Készülök a következő feladatokra, 

mert valószínűleg ősszel lesz egy ren
dezésem a Nemzeti Színházban, egy 
show darab. Hívtak az új Magyar Szín
házba is rendezni. Én nagyon szeretek 
Magyarországon, vidéken dolgozni. 
Veszp rémben rendeztem egymásután 
négyszer, Szolnokon a Cseresznyésker
tet tavaly, oda fogok megint menni. 
Ezekre készülök, meglátjuk, hogy mit 
hoz a jövő. Természetesen sokkal több 
szabadidőm van, áldozok a hobbijaim
nak: úszok, tornázok, filmeket nézek, 
moziba járok, nem panaszkodom.

n  Mióta élnek Budakalászon, 
miért ezt a várost választották  
otthonuknak?

Feleségem találta ezt a helyet. Min
den ilyesmit a családban ő intéz, épít
kezik, rendez. Szeretem Budakalászt, jó 
hely. Annak külön örülök, hogy amióta 
itt lakunk, azóta rengeteget fejlődött. 
Mikor mi kiköltöztünk, akkor még 
föld út volt az utcában, szörnyű dzsungel 
a HÉV mellett, most nagyon gusztusos, 
szép park van. Sajnos azonban úgy néz 
ki, el fogunk költözni. Fáj a szívem, de 
kicsit beljebb megyünk, mert az ember
nek gondolkodnia kell arról, hogy az idő 
múlik. Most még vezetek autót, meg a 
feleségem is, de nem tudjuk mit hoz a 
jövő. Autó nélkül, ott ahol mi lakunk, 
már nehezebb a közlekedés. Mert ki 
tudja, hogy az ember meddig tud gya
logolni. Mind a ketten jól tartjuk ma
gunkat, semmi baj, de a statisztikák azt 
mutatják, hogy egy bizonyos kor fölött 
nem mindig marad így.

n Február elején ünnepli szüle-
tésnapját. Lesz majd születésna pi 
kívánsága, miközben elfújja a 
gyertyákat?

Az ember rettentően önző. Az a kí-
ván ságom, hogy a családom, az uno-
káim egészségesek legyenek, teljesítsék 
a feladataikat az életben. Szeretnék 
még élni és dolgozni.

Lévai Zsuzsa

Interjú Szinetár Miklóssal

„szeretnék még élni és dolgozni”
Forgatókönyveket ír, fáradhatatlanul rendez, és felsorolni is nehéz lenne, hány 
fiatal tehetségnek oktatta már a művészszakma csínját-bínját. A magyar kultu-
rális élet egyik meghatározó alakja már hosszú évtizedek óta, legyen szó szín-
házról, operáról, televízióról.
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Január 22-én, a Magyar Kultúra 
Nap ján arra emlékezünk, hogy Kölcsey 
Ferenc 1923-ban ezen a napon tisztázta 
le a Himnusz kéziratát. A Kós Károly 
Művelődési Házban ezúttal Kölcsey  
születésének 225. évfordulóját is meg-
ünnepelték rendhagyó módon egy iro
dalmi kvízjátékkal.

Az egész délutános és estés prog-
ramfolyamot a gyerekeknek szóló 
koncert nyitotta. Az Eszter-lánc mese-
zenekar Varró Dániel költő és mű-
fordítóval együtt szórakoztatta a 

kö zönséget. A párosítás pedig nem 
véletlen, ugyanis a zenekar megszüle-
tésében nagy szerepe volt Dániel gyer
mekverseinek – mesélte Kárász Eszter 
éne kes. Több korosztályhoz egyszerre 
szólnak a dalok, mást mondanak a 
kicsik nek és a felnőtteknek is, akik már 
a mögöttes tartalmakon is tudnak kun
cogni.

És ha már Varró Dániel a Mű ve lő-
dési Ház vendége volt délután, estére  
is maradt, ugyanis az Irodalmi be-
szél getések sorozatban ő mesélt a kö-
zönségnek. A szavalóversenyek ked  velt 
költője fiatalon akart focista, busz vezető, 
sőt még köztársasági elnök is lenni, de 
egyértelműen az irodalom volt az útja, 
annak ellenére, hogy a családja próbálta 
eltántorítani tőle. Mint mondja: „Na
gyon tetszett nekem, hogy a költők mi
lyen híresek, és én is az akartam lenni.” 
Hamarosan egy fel nőtteknek szánt 
kötete is a boltok polcai ra kerülhet.

A festészet is teret kapott a Magyar  
Kultúra Napján. Simon Gyula autodi-
dakta festő kiállítását láthatják az ér-
deklődők egészen február 22-ig. Gyula  
a Budakalászi Képzőművész Kör tagja, 
mestere a Barcsay-díjas fes tő  művész 
Külüs László. A tárlatot a szentendrei 
Ferenczy Múzeum mű vészettörténésze, 
Herpai András nyitotta meg, aki többek  
között arról is beszélt, hogy az élénk 
színek és erős vonalak határozzák meg a 
festő kompozícióit.

Jazz zene zárta a programokat. A 
zon  gora mögött a város szülötte, Mi
losevits Mirkó ült, aki már bejárta kül
önféle formációkkal a világot, együtt  
muzsikált neves zenészekkel, mégis szí
vesen tér vissza játszani Budakalászra.

Színes programokkal készült a város az irodalmi évfordulóra

Kató Zoltán a Jazz est egyik művésze

Varró Dániel író, az Irodalmi beszélge
tések sorozatban mesét életéről

Simon Gyula festőművész kiállítását, Herpai András művészettörténész nyitotta meg

A Magyar Kultúra napja
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Keressük
Budakalász szlogenjét!

www.budakalasz.hu

BUDAKALÁSZ

Kedves Budakalásziak!

Városunk közösségi egységét szeretném erősíteni azzal, hogy együt
tes gondolkodásra, „ötletelésre” hívom az itt élőket. Budakalász számára 
egy jól beazonosítható, minden kommunikációs eszközön vé gigvonuló 
arculatot, grafikai megjelenést tervezünk alkotni. Ennek az arculatnak 
része a város hívómondata, szlogenje, mely a budakalásziak 
közösségi összetartozását, a város értékeit tükrözi rövid, 
tömör formá ban. Szeretném a közösségünkben rejlő erőt kiaknázni, 
és a szlogen megalkotásában való részvételre hívni a város lakóit.

Ha szeret itt élni és érez magában alkotóerőt, kreativitást, írja meg 
nekünk szlogen ötletét, javaslatát! Vegyen Ön is aktívan részt a város 
életében!

Rogán László polgármester

A pályázat feltételei

Ki pályázhat? Csak budakalászi lakos nyújthat be pályázatot, életkori 
megkötés nincs.

A szlogen tartalmi szempontjai: 
A szlogennek:
• a város lakóihoz, az itt élőkhöz kell szólnia,
• ki kell fejeznie a város pozitív értékeit vagy kiemelten vala mely fő 

értékét (dinamizmus, jó életkörülmények, összetartó közösség, 
szép elhelyezkedés, történelmi jelleg, stb.)

• emlékezetesnek, könnyen megjegyezhetőnek, frappáns nak, a jövőre  
utalónak kell lennie, továbbá 

• tartalmaznia kell Budakalász nevét.

A szlogen beküldési határideje: 2015. február 23.

A pályázat benyújtásának módja: 
A borítékra kérjük írják rá: „Szlogen javaslat”
• E-mailben: szlogen@budakalasz.hu
• Postai úton: Budakalászi Polgármesteri Hivatal, Petőfi tér 1.
• Személyesen: Budakalászi Polgármesteri Hivatal, Petőfi tér 1. 
 Ügyfélszolgálat

A pályázat díjazása: A pályázó nyereménye a város szimbólumának 
és címermotívumának másolata, egy kerámia „Budakalász kocsi”, vala-
mint egy 15.000 Ft-os két személyes vacsora a Schieszl Vendéglőben.
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Ami a szívedet 
nyomja

A budakalászi fiatalok újra láthatták 
a Duna Táncműhely, Ami a szívedet 
nyomja című koreográfiáját december-
ben és januárban is. Először két évvel 
ezelőtt a Kalászi Kortárs Tánctalálkozón 
aratott sikert a műsor, mely az azonos  
címmel megjelent, kortárs svéd gyer
mekverseket tartalmazó antológia alap
ján készült. A táncképekben, akárcsak 
a kötet verseiben a játék, barátság, sze-
relem, álmok, félelmek, kapcsolatok ele-
venednek meg. Juhász Zsolt koreográfus 
így emlékszik a darab megszületésére:

„Annak idején Török Jolán, a Nem
zeti Táncszínház igazgatója mindig 
kapacitált arra, hogy csináljunk egy 
kamaszoknak szóló előadást. Hiszen 
a Hamupipőke és Hófehérke történe
tekhez hasonló mesékből, melyek pici 
gyerekeknek szólnak, Dunát lehet re
keszteni, a mai kamaszok viszont nem  
nézik meg ezeket az előadásokat, mert  
más az érdeklődési körük. Akkor elő

halásztam az emlékeimből a nagyon 
sokat olvasott svéd gyermekverseket. 
Az antológia a nyolcvanas években 
jelent meg, ebből csináltam meg az 
előadást. Életem egyik legnehezebb 
feladata volt, mert nagyon távol van 
már tőlem a kamaszság, és az én fia
talságom is nagyon más volt, mint a 
mai kamaszok élete. Megpróbáltam 
belemászni a fejükbe, remélem, hogy 
sikerült.”

Folytatódik 
a RockHáz

Egykor a művelődési házakból indul-
tak a rockzene ismert együttesei hazánk
ban, a Kós Károly Ifjúsági Klub pedig 
ismét ide szeretné visszacsábítani az 
embereket. A tavalyi évben is számos 
ismert zenekar lépett fel Budakalászon, 
de minden alkalommal kaptak bemu
tatkozási lehetőséget a fiatalok is. Ezt a 
szemléletet viszik tovább idén is, ám a 
bulik száma nőni fog – mondta el Sütő 
Lajos főszervező. Havi kettő-három 

alkalommal lesz RockHáz, melynek a  
forrása is megvan. Számos stílus és 
irány zat jelenik meg a színpadon a jazz- 
és punk-rocktól a heavy metal-ig és lesz 
népi elemekkel tűzdelt rockzene is.

Januárban elsőként a Boegho Zene-
kar lépett a színpadra. Az alapító Mol-
dován Gyula formációja a nyolcvanas 
évek vége óta működik, persze új tagok
kal is bővültek azóta. Miskolc, Debrecen 
után Budapesten folytatta a zenélést. 
Őket Török Ádám és az Új Mini követte 
a színpadon. A 67 esztendős zenész már 
47 éve alapította a zenekart, mely jelen
leg két felállásban is működik, Buda
kalászra a fiatalokkal kiegészült csapat 
érkezett. Török Ádám büszke arra, hogy 
második helyen állnak minden idők leg
jobb magyar rockzenekarai között, va
lamint arra is, hogy a szakma elismeri 
munkáját. Éppen a RockHáz napján 
választották meg a Radics Béla Emlék
társaság elnökének.

Legközelebb február 23-án lesz 
RockHáz, akkor a nemzetközi szinten is  
elismert Kiss Forever Band lesz a fellépő, 
akik már nem először vendégeskednek  
a Faluházban.

2014. március 2. 19.00 
Budakalász

Kós Károly Művelődési Ház 
és könyvtár

 

Fellépő művészek:
Falusi Mariann, Szulák And-

rea, Malek Andrea-Walter  
Lochmann, Fűri Anna, Gergely  
Róbert, Mérey Anna hege dű  - 
művész és tanítványai, a szász-
halombattai Chorus Matricanus 
Nőikar, és még sokan mások…

 

A budakalászi Gorgyán család  
egyetlen gyermeke, a négyéves 
Levente 2014. decembere óta vár 
türelmesen kórházi ágyacskájában a 
szívműtétre.

E fokozottan veszélyes és nagy lel-
kierőt követelő operáció sikeréhez, 
az utókezeléshez elengedhetetlenül 
szükséges az otthoni steril szoba  
létrehozása. A szülők nem várhatnak, 
bármikor megérkezhet a műtéthez 
szükséges donor. Így a többmilliós 
beruházás már elindult az emberek 
adományaiból, együttérzésból és 
szeretetből, de az építőanyag, a steril 
eszközök megvásárlásához még sok 
sok pénzre van szükség. 

ehhez kérem barátaim hozzájáru
lását! Mi egy színvonalas és tartalmas 
estre készülünk, és hívjuk azokat a 
segíteni vágyó embereket, akik egy 
különlegesen szép koncertért cserébe 
szívesen áldoznak a kicsi Levente  
gyógyulására. 

Az előcsarnokban Bodrogi Éva 
szob rászművész, Malek Andrea volt 
általános iskolai osztályfőnöke állítja 
ki mesevilágot idéző műveit, karöltve 
németné Wéber gabriella magyar  
térrendezés tanácsadó, üvegfestő  
légies, harmóniát sugárzó faliképeivel.

Külön köszönet Makovecz Virágnak,  
Arató Sándornak és Kristóf Haj nal ká nak!

malek andreaA szervezők a műsorváltozás jogát fenntartják.

Összefogás egy szívbeteg kisfiúért
Jótékonysági koncert – Malek Andrea és Barátai

Kultúrcseppek
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n Egy ideje külföldön éli minden-
napjait, mennyire volt nehéz a 
váltás Magyarország és Ausztria 
között szakmailag,  és a magáné-
letet tekintve?

A váltás minden szempontból ne héz  
volt, de sokat tanultam általa. Felnőtt-
ként megtanulni egy idegen nyelvet nem 
egyszerű, de aztán hirtelen kinyílik a 
világ. Mind a két fiam megélte ezt, és azt 
hiszem ma már semmiért sem cserél-
nénk el ezt a kétlakiságot. Két ország 
mentalitását, kultúráját élhetjük meg 
nap mint nap és ez nagyon nagy érték.

n Mivel foglalkozik mostanában 
ott honában, Bécsben és itthon 
Magyarországon?

Éppen a „Fekete Péter“ című színda
rabot próbálom a Madách Színházban. 
Elérkezett az idő, hogy megkezdjem 
áldásos tevékenységemet, mint komika. 
Én leszek Szőnyi Ella, aki reménytelenül 
szerelmes a hazánkba visszaszakadt 
Károlyba, akit Székhelyi József alakít. 

Persze dalolunk is, de ez a darab egy 
békebeli komédia, mit mondjak, nekünk 
is nagyon szórakoztató! 

Terebélyesedik a Lerch Istvánnal közös  
turnénk is, a „Gyere, hangolj rám“, ahol az  
„Ébredés“ c. lemezem színpadra sosem 
került dalait játsszuk karöltve István 
nagy slágereivel. A mai zenei hangzásról 
a Szupergroup gondoskodik. 

Készülök két ünnepi koncertre a Ma-
gyar Virtuózok Kamarazenekarral, és 
egy csodás Michel Legrand estre Roby 

Lakatos, világhírű hegedűművész társa-
ságában a Városmajori Színpadon a 
Veszprémi Mendelssohn Kamarazenekar 
és a Trio Midnight közreműködésével.

n Hogyan osztja be az idejét Auszt-
ria és Magyarország között?

A családom és a munkám határozza 
meg, hol vagyok. Az ünnepeket tisztelet
ben tartjuk, szép, kerek, egyre növekvő 
nagycsalád vagyunk, sok a születés
nap, a névnap. Gyermekeinket rugal
masságra neveltük, ha véletlenül aznap 
derül ki, hogy valakit ünneplünk, akkor 
mindenki borítja a saját programját, 
csak hogy együtt bulizhassunk. Csodás 
élmény a szeretet által vezérelve élni.

n  Magánemberként van ideje szín - 
házba menni, akár választott ha-
zájában, akár Magyarországon?

Miután a kislányom most négy éves, 
sietek minden munkával, hogy minél 
előbb otthon lehessek. Így a pesti tartóz
kodásom tele van rakva próbákkal, in
terjúkkal, TV-s megjelenésekkel. Sajnos 
nehezen tudom megnézni a kollégákat. 
Amikor nagy ritkán eljutok egy kon
certre, előadásra, könnyek közt konsta
tálom, hogy mennyire hiányzik nekem, 
hogy együtt lehessek velük, tanul hassak 
tőlük.

n Hamarosan Budakalászon is fel-
lép egy nemes cél érdekében. Miért 
tartotta fontosnak, hogy Levente 
gyógyulásához teljes vállszéles-
séggel odaálljon és kollégáit is az 
ügy mellé állítsa? 

Egyszer olvastam Sting nyilatkoza
tát, amelyben a művészek feladatairól 
beszélt. Szólt többek között arról is, hogy 
a mi, sőt a gyerekeink szép kötelessége 
az, hogy a nevelést, a művészet adta sza-
badságot, amit tőlünk kaptak, nem csak 
a maguk, de mások javára is fordítsák. 
Magam is egy híres zenész család gyer

meke vagyok, szent kötelességemnek 
érzem, hogy a tudásomat, a hírnevemet 
nemesebb célok szolgálatába is állítsam. 
Mint háromszoros mama, tökéletesen át 
tudom érezni, mit jelenthet egy 4 éves 
fiúcska szívtranszplantációjának testi 
és lelki lebonyolítása. Ebben az esetben 
szoros barátság is fűz Levente nagyma-
májához, Emmához, akitől az utóbbi öt-
hat évben jógázni és egészséges ételeket 
főzni tanultam.

n Milyen műsorra számíthatnak 
majd a koncert vendégei?

Fellép Szulák Andi, Falusi Mariann,  
eljön a férjem, Walter Lochmann is 
muzsikálni velem. Gergely Róbert bará
tom fog konferálni, de nem engedjük 
el éneklés nélkül, Bolba Éva csapatá val 
a gyerekekhez szól, Fűri Anna zene-
szerzőnő barátom dalait közösen adjuk 
elő, és dalolni fog a szászhalombattai 
Chorus Matricanus Nőikar, énekelni 
fognak a Szalonka Óvoda középső cso
portos gyermekei, Levente társai, és 
még sokan mások. Tapasztalatom az, 
hogy a legszebbek mindig a jótékonysági 
koncertek lesznek. Abból az egyszerű 
okból, hogy  itt szabad a dalválasztás, 
így mindenki a legbensőségesebb dalait 
énekli, azokat, amik a szíve legmélyéről 
szólnak. Vallom, hogy a művészek olya
nok, mint a gyerekek. Egyetlen hívó 
szóra képesek a legmesésebb kincseket 
előhozni magukból...

n  Mit kívánna az újság olvasói-
nak 2015-re?

Azt kívánom a kedves olvasóknak, 
hogy ha csak lehet, töltsék minden ide
jüket a szabadban! Élvezzék a természet 
csodás adományait. És persze rossz idő 
esetén olvassanak, járjanak moziba, 
koncertre, színházba, hogy simogassa a 
lelküket a zene és a kultúra.

Interjú Malek Andreával

„A művészek egyetlen hívó szóra képesek  
a legmesésebb kincseket előhozni magukból…”

Hamarosan Budakalászon lép fel egy jótékonysági rendezvényen Malek Andrea, 
a többszörös Artisjus-díjas és EMERToN-díjas színésznő, énekesnő. Számos fela-
data mellett, ami Ausztriában és Magyarországon is várja, betekintést engedett 
életébe, hogy a Budakalászon élők is közelebbről megismerhessék.
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Januári újszülöttek:

2015. januárjában  1 kisleány 
és 4 kisfiú született.
Szeretettel köszöntjük őket 
és jó egészséget kívánunk!

Még decemberben elhunytak:

Lázárné Mészáros Ildikó 
Borbála 65 éves,

Rónai Károly 87 éves,
Korpics János 78 éves,

Nagykárolyi András Lajosné 
szül.: Végh Margit Gabriella 79 éves,

Bencze Imréné szül.: Gál Etel 97 éves

Bodor Pál 78 éves

Januárban elhunytak:

Zsombolyay János Zsolt 76 éves,

Irényi Andrásné 
szül.: Nikolov Veronika 59 éves,

dr. Nagy András Dezsőné 
szül.: Bartha Magdolna 83 éves,

Venyegés Istvánné 
szül.: Szabó Franciska Mária 85 éves,

Tarcsi Károly 93 éves

90 éves:

Budakalász Város Önkormányzata ne-
vé ben 90. születésnapja alkalmából a 
Napvirág Idősek Otthonában családja 
körében köszöntötte Vastagh Györgyné  
szül.: Bernáth Juliannát Ercsényi Ti-

bor   né alpolgármester. Juci néni 1925. 
ja nu ár 19-én született a Moson megyei 
Halásziban. A mosonmagyaróvári  elemi 
és a polgári iskolában tanult. Sátoralja-
újhelyen kötött házasságot, később 

Tokajban, Edelényben, Miskolcon és 
Budapesten élt. 2014 áprilisa óta él a 
Napvirág otthonban. Három gyermeke, 
három unokája és öt dédunokája van. 
Harminc évet dolgozott az egészségügy-
ben, egy kórház gazdasági igazgató
jaként ment nyugdíjba. Vezetőségi tagja 
volt a Borsod Megyei Népművészeti 
Egyesület nek, szakköröket vezetett, kiál
lításokat rendezett. A miskolci minorita 
templom énekkarában 14 évig énekelt. 
Isten éltes se sokáig!
 
100 éves:

Budakalász Város Önkormányzata ne-
vében 100. születésnapja alkalmából a  
Hasmester Vendéglőben családja kö-
ré ben köszöntötte May Andrásné szül.:  
Müller Saroltát Rogán László polgár-
mes ter, Ercsényi Tiborné alpolgármester 

és Balogh Csaba képviselő. Sári  néni 100 
éve Budapesten látta meg a napvilágot,  
1915. 01. 23-án. Édesapja hadifogságba  
került a háború alatt, ezért rövid ideig 
hadiárvaházban nevelkedett, majd a Sop-
roni Mária Josephinumban elvégezte 
a négy polgárit. 1932-ben Buda pestre 
került, ahol módosabb családoknál szol
gálóleányként dolgozott. Az ötvenes 
évektől a Budapest XI. kerületi Fehérvári 
úti Szakorvosi Rendelőintézetnél dolgo
zott adminisztrátorként. Nyugdíjazása 
előtt egy évvel, 1969-ben elnyerte a Bronz  
Törzsgárda jelvényt. Két gyermeke szü-
le tett. Lánya, Gyöngyi a Szépirodalmi 
Könyvkiadónál volt korrektor. Fia, dr. 
Benke János, aki főiskolai tanárként a  
Tanítóképző Főiskolán tanított természet-
ismeretet, 1974-ben a családjával Buda-
kalászra költözött. Sári néni budapesti 
lakosként  aktívan besegített a családnál, 
illetve sokat foglalkozott két unokájával, 
Saroltával és Zoltánnal. 1997-ben ő is 
Budakalászra költözött. 100 éves szüle-
tésnapján köszöntötte őt  családja, két 
unokája, négy fiú dédunokája, menye, 
rokonai és barátai. Isten éltesse sokáig!

anyakönyvi hírek köszöntés
Tisztelettel gratulálunk 

Kulin Sándor 
polgármester úrnak

85. születésnapja alkalmából!

Jó egészséget, sok örömöt 
és további aktív civil

elfoglaltságot kívánunk 
számára!

Dr. Kulin Sándor
Budakalász Polgármestere 

(20002002)
A Budakalászi Jóléti Szolgálat 
Alapítvány kuratóriumának 

ügyvezetője,
a Magisztrátus korábbi  elnöke

egészség
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Ismét kiemelkedő eredményeket ér-
tek el a Budakalász Fénylakk Vívósport 
Egyesület tagjai hazai és külföldi verse
nyeken. December 21-én a Westend 
Felnőtt Magyar Bajnokságon a Budaka-
lász férfi tőr csapata (Böröcz András, 
Örsi Dániel, Sághy Ervin és Szerémi 
András – képünkön) az igen előkelő 

hatodik helyet szerezte meg. A ranglis
tán öt nagy, jelentős költségvetéssel és 
infrastruktúrával rendelkező fővárosi 

egyesület előzi meg városunk tőrözőit. 
Ugyanezen a versenyen a női tőrcsapat 
a nyolcadik helyet érte el. Egyéniben az 
országos ranglistán a legjobb tőrözők 
között Sághy Ervin a 20., Böröcz András 
a 23., Örsi Dániel a 27., míg Mészáros 
András 45. helyet vívta ki magának. A 
nők között a felnőtt országos bajnoksá-
gon Volosinovszky Linda a 13., Orosházi 
Csilla pedig a 24. helyezést érte el. De
cember 14-én a Szabadidős Országos 
Bajnokságot Örsi Dániel nyerte meg. A 
női versenyben ugyanitt 3. lett Orosházi 
Csilla és Szigetvári Andrea, 6. helyen 
pedig Bruckner Andrea végzett. A 40 év 
feletti női tőrözők versenyét Bruckner 
Andrea nyerte meg, így országos baj
nok lett. Az 50 év feletti korosztályban a 
bajnoki címért küzdők között Mészáros 
András lett a második, a 60 év felettiek 
megmérettetésén Vadász László 4. lett 
párbajtőrben. A másodosztály év végi 
hagyományos megmérettetésén, a Szil
veszter Kupán a férfi tőrözök versenyét 
Sághy Ervin nyerte, Mészáros András a 

3., Sárdi Tamás pedig a 8. helyen vég zett. 
A női tőrverseny 5. helyezését Bruckner  
Andrea szerezte meg. A Budaka lász 
2011-ben történt megalakulása óta 
kivívta a legeredményesebb vidéki csa
pat státuszát a hazai tőrvívásban. A fo-
lyamatosan bővülő létszámú, jelenleg 
24 versenyzőt tömörítő csapat edzője 
Szelei István, többszörös Európa bajnok 
tőrvívó. GRATULÁLUNK!

Január 15-én tartották az Egészsé
ges Budakalászért Egyesület első orvosi  
előadását. Dr. Radványi Katalin Buda-
kalászon élő szakpszichológus az idős-
korról és az önismeretről beszélt.

Sokan az aktív életük befejezése után  
úgy érzik, hogy egyedül maradnak és 
nincs igazán szükség rájuk, pedig bi
zonyított tény, hogy az idős emberek 
jobban el tudnak távolodni a problé-
más helyzetektől és jobban rálátnak a 
megoldásra, összefüggésekre. Sőt, a 
Tü ringiai Egyetem idén januárban pub
likált kutatásából az is kiderül, hogy az 
időskori emlékezet gyengülését nem az 
agy elhasználódása okozza, hanem az 
emlékek, a tapasztalatok sokasága. Ezt 
úgy kell elképzelni, mint egy számító
gépet, melynek tele van a memóriája, 
amitől lelassul, de képes rá, hogy mű-
ködjön. A doktornő szerint ez a nézet 
mindenki számára jó hírt jelent.

Az Egészségügyi Világszervezet sze-
rint 75 éves kortól számít az ember 
idős nek, addig csak az öregedő perió
dusban van. Magyarországon emelke
dik az idősek aránya, ennek egyik oka, 
hogy kevesebb gyermek születik. Nő 
vi szont az átlagéletkor is, 2030-ra a tu-
dósok szerint eléri majd a kilencven évet 

is. Sokan maradnak az utolsó éveik re 
egyedül, mely gyakran szorongáshoz és 
depresszióhoz vezet. Dr. Radványi Ka-
ta lin szerint fontos a szakszerű segítség, 
mert a gyógyszerek alapvetően nem old
ják meg a problémát.

Az, hogy megváltozik a gondolkodás 
időskorban, tény. Viszont számos té nye-
 ző befolyásolja, hogy milyen mértékben 
öregszünk: a társadalom, ami  ben élünk,  
a történelmi változások, melyeket átél-
tünk, a családi háttér, a közösségeink, 
de biológiai örökség, és az életünkben 
vállalt szerepek is. Elsősorban a rövid
távú memória romlik, de fontos, hogy 
ne szakadjon el az idős a reális világtól, 
amihez remek módszer például a fiata
lokkal való beszélgetés vagy a rádióhall
gatás is.

A nagy kérdés természetesen, hogy 
mit lehet tenni az öregedés ellen. Fon
tos a környezettel való kapcsolatunk 
fenntartása, a kommunikáció, vala
mint az is, hogy reálisan értékeljük ma
gunkat a világban. Például csak olyan 
célokat tűzzünk ki magunk elé, melye-
ket teljesíteni is tudunk. 

A közelmúltban elhunyt Hankiss 
Elemér fogalmazott meg több időskori 
életpályamodellt, mely segíthet, hogy 

elkerüljük a lelki betegségeket. Ezek 
között szerepel például az alapítványi 
elnök, vagyis a köztiszteletben álló sze-
mély szerepe vagy a tovább dolgozó  
tudósé, az előadóé. De ugyanilyen 
hasznos lehet a memóriaíró és a ker-
tész szerepe, valamint ha valaki nagy-
szülő, sakkjátékos, újságolvasó, vagy 
egyszerűen csak bölcs, aki elfogadja 
az elmúlást. Ezek közül egyszerre akár 
több szerepet is betölthetünk.

Újabb vívó trófeák a Budakalász Fénylakk Vívósport Egyesületnél

„Nyugi, tele van a kompjúter!”

A december 14én megtartott veterán 
verseny női érmesei: Orosházi Csilla, 
Szigetvári Andrea, Bruckner Andrea
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Budakalász volt a házigazdája a ti
zenkettedik alkalommal megrendezett 
Kárpát Meditop Kupa Női Kézilabda 
Tornának. A város életében a sport meg-
határozó jelentőségű. A torna fővédnöke 
Orbán Viktor miniszterelnök volt. A Kupa  
társszervezője az idén húsz éves szüle-
tésnapját ünneplő Budakalászi Sport 
Club. A lányok számára ez a torna már  
felkészülés a február 22-én induló 
NBII-s bajnokságra. Budakalász Város 
Önkormányzata a két küzdelmes napot 
egy bankettel tette oldottabbá, amit a  
Kós Károly Művelődési Házban tartottak.   

Az esten a fegyelmezett sport játék után  
a kupa szellemével összhangban a kö-
tetlen beszélgetéseké volt a főszerep.

Az ünnepélyes díjkiosztón a torna va
lamennyi védnöke tiszteletét tette. 

Hadházy Sándor országgyűlési kép-
viselő a gálán arról beszélt, népszerű a 
kézilabdázás a térségben. Két városunk-
ban is meghatározó sportág, hiszen 
Budakalász mellett Szentendrén is sok 
fiatal hódol a sportnak. 

Rogán László köszöntőjében kie melte,  
hogy a város számára nagyon fontos a 
nemzeti összetartozás elősegítése. Buda-
kalász ezért is létesített testvérvárosi 
kapcsolatot két határon túli magyar 
településsel, a székelyföldi Lövétével és 
a vajdasági Adával.

Vetési Iván a Magyar Kézilabda Szö-
vetség elnöke hangsúlyozta, hogy a  
tor na nem csupán egy remek alkalom 
a játékosok és a csapatok számár tudá
suk megmutatására, hanem alkalmas 
arra is, hogy összefogja a Kárpát-me
dencében élő magyar fiatalokat is, és 
erősítse az összetartozásukat.

Dr. Simicskó István Sportért Felelős 
Államtitkár elmondta a kézilabda, a 
magyar sport valamennyi szereplőjének 
köszönhetően most már nem csak a  
pályán, hanem a sportág egészét te-
kintve is elismert, melyre példa, hogy 
egyre több rangos torna, nemzetközi 
verseny rendezője lehet hazánk. 

Zsinórban harmadszor dia dal mas-
kodott a XII. Kárpát Meditop Kupa Női 
Kézi lab da Tornán 
a Sze kszárdi Fe-
kete Gólyák KC 
NB I/B-s csapata.

A kupa végeredménye: 

1. Szekszárdi FGKC
 2. Szentendrei NKE
 3. Székelyudvarhely
4. Budakalász
5. Naszvad
6. Sepsiszentgyörgy
A legjobb kapus: Haris Lucia (Naszvad). 

Gólkirálynő és legtechnikásabb ha  - 
táron túli játékos: Szabó Szilvia 
(Székely udvarhely). 

Legtechnikásabb anyaországbeli 
kézilabdázó: Vasas Edina (Szekszárd).

A legjobb budakalászi játékos: Lesták 
Diána.

A női kézilabda kedvelői a február
ban induló idényben szurkolhatnak az 
NBII- ben játszo budakalászi csapatnak.

Határokon átívelve 

Izgalmas mérkőzések zajlottak

Piros mezben hazai pályán 
a budakalászi csapat

Óriási érdeklődés kísérte a tornát

Előtérben Budakalász csapata

A díjátadó gálán a résztvevő csapatok dr. Fazekas Sándor föld 
művelésügyi minisztertől vehették át a kupákat. A rendez vényre 
ellátogatott dr. Simicskó István sportért felelős állam titkár,  
SzalayBodrovniczky Alexandra Budapest főpolgármester
helyet tese, Vetési Iván a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke  
és Hadházy Sándor országgygűlési képviselő is.
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2015. február

Kőhegy Gyógyszertár 
2015. február 1. vasárnap 16-20 óráig

Pomáz, Jankovics Gy. u. 2.
Telefon: (26) 326240

 
viktória gyógyszertár  

2015. február 8. vasárnap 16-20 óráig
Budakalász, Kőbányai út 3.

Telefon: (26) 340232
 

vörösmarty gyógyszertár 
2015. február15. vasárnap 16-20 óráig

pomáz, vörösmarty út 1820. 
Telefon: (26) 326402

 
István király gyógyszertár 

2015. február 22. vasárnap 16-20 óráig 
pomáz, kossuth l. u. 21/a

Telefon: (26) 325462

Kőhegy Gyógyszertár 
2015. március 1. vasárnap 16-20 óráig 

Pomáz, Jankovics Gy. u. 2.
Telefon: (26) 326240

A változtatás jogát fenntartjuk!

Gyógyszertári ügyelet

Apróhirdetések

Időnkénti betegápolást, háztartásve
ze téssel, egyedül élő vagy időskorú 
házaspárnak otthoni kisegítést vállal 60 
éves budakalászi hölgy. 
Tel.: 06 30 376 2368

Minden gyereknek legyen karácsonya!
budakalász 2014

Helyesbítés!
A Hírmondó újság múlt havi szá má ban a 
rendezvényt támogatók listájáról saj nos 
lemaradt két szá munkra nagyon kedves 
cég. Pedig a felajánlott 5 személyes  
hidegtálnak és a 3 db-os pizzautal vány-
nak óriási sikere volt. Ezúton kérünk 
elnézést tőlük!

dresszing Bt. a hidegtálak
specialistája Budakalászon

Party pizza & Lángos
– a finom pizzák és lángosok

szakértője az Omszk tó partján

Külön köszönjük támogatásukat!
Budakalászi Baráti Kör
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