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Az iSKolAi BEirATKozáSoKról
A Budakalászon állami fenntartásban működő általános isko-

lákba a beiratkozások idejét és a felvételi eljárás rendjét az ide vo-
natkozó ágazati jogszabályok mellett a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ határozza meg. A nemzeti közneve-
lésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése értelmé-
ben a Kormányhivatal meghatározta az általános iskolák felvételi
körzetét, amelyről részletesebben Budakalász honlapján tájéko-
zódhatnak. További információt a KLIK Szentendrei Tankerülete
és az iskolák igazgatói nyújtanak.

Az óVodAi BEirATKozáSoKról
Az Önkormányzat által alkotott helyi rendelet tartalmazza az óvo-

dai felvételi eljárás rendjét, a beiratkozások időpontját, az óvodák fel-
vételi körzeteit és a jelentkezéshez szükséges adatlapokat, amelyek
letölthetőek a város honlapjáról. (www.budakalasz.hu/közoktatási in-
tézmények/óvodai beiratkozás) 

A Nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény
(Nkt) 49.§.(1) bekezdése értel-
mében az óvodába a gyermek
harmadik életévének betöltése
után vehető fel.

2014. április 17-én csütörtö-
kön, 18 órai kezdettel a budaka-
lászi óvodákba beiratkozó

gyerekek szüleinek lesz ÖSSZEVONT SZÜLŐI ÉRTEKEZLET a Kós
Károly Művelődési házban, amelyen az óvodai beiratkozások rendjé-
ről, jogszabályi hátteréről, a kalászi óvodák működéséről, az óvodai
nevelésről kapnak tájékoztatást és megismerkedhetnek a település két
óvodájának vezetőivel. 

A szülői értekezletet követően kerül sor az óvodákban a NYÍLT
JÁTSZÓNAPRA, ahol a szülők betekintést kaphatnak az óvodákban
folyó munkáról, közösségi életről:

• TELEPI ÓVODÁBAN a nyílt játszónap: 2014. április 25-én pén-
teken 9-11 óráig,

• NYITNIKÉK ÓVODÁBAN nyílt játszónap: 2014. április 26-án
szombaton 9-11 óráig. 

Az ÓVODAI JELENTKEZÉSRE, BEIRATKOZÁSRA
2014. április 28-29-ei napokon  (hétfő-kedd) 7-tól-17:30 óráig
kerül sor mindkét óvoda esetében.
Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: kitöltött je-

lentkezési lap, a gyermek születési anyakönyvi kivonata, a szülő és
gyermek lakcímkártyája.

Szeretettel várjuk a leendő óvodás gyermekeket és szüleiket a fenti
programokra!

Budakalász Város Önkormányzat

PálYázATi FElHíVáSoK
Budakalász Város Önkormányzata egyfordulós,  nyilvános pá-
lyázatot ír ki Budakalász város belterületén fekvő, a Budai út
43. szám alatt található, önkormányzati tulajdonban lévő,
nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására és Budaka-
lász város belterületén fekvő, Budai út 27/1. szám alatt talál-
ható,  54 m2 alapterületű, összkomfortos komfortfokozatú
önkormányzati lakás bérbeadására.
a pályázati felhívások részletei megtalálhatók  a www.budaka-
lasz.hu/pályázatok/vagyonhasznosítási pályázatok menüpont
alatt, valamint  a polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.



n Februárban három ülést is tartott
a város képviselőtestülete, 24-én
rendkívüli tanácskozáson fogadták
el a 2014-es költségvetést. Mit mu-
tatnak a számok, milyen éve lesz Bu-
dakalásznak?

A költségvetésünket viszonylag gyorsan
össze tudtuk állítani, a szükséges egyezteté-
seket idejében lefolytattuk az intézmények-
kel és a képviselőkkel is. Egy átgondolt,
alapos költségvetést sikerült összeállítani. A
korábbiakban megszokott értékeket és ked-
vezményeket továbbra is biztosítjuk a la-
kosság számára. Az intézményeinknél
dolgozók juttatásaiban sem változtattunk,
megmaradt a cafetéria rendszer is. A nyug-
díjasok ajándékcsomagjára, karácsonyára,
az egyházak támogatására idén is lesz pénz.
Ezen kívül 2015-ben is számos rendezvényt
szervezünk majd. 1 milliárd 742 millió fo-
rint a költségvetés főösszege. A működési
kiadásaink és bevételeink egyensúlyban
vannak. Ha az év folyamán lesznek előre be
nem tervezett bevételeink, azokat további
beruházásokra, felújításokra fordítjuk
majd.

A gazdálkodásunk lehetővé teszi több út
rendbetételét, a kátyúzásokat, de járda és
két kisebb játszótér építését is tartalmazza.
Váratlan, be nem tervezett eseményekre
szintén elkülönítettünk tartalékot. Önerő-
ből nyolcvan millió forintot tudunk egészen
biztosan beruházásokra fordítani. Ezt az
összeget tovább emelik a bölcsőde és a
Berdó csatorna pályázatokon elnyert támo-
gatások. Vállalható és stabil költségvetést
állítottunk össze, ezt a tényt az Önkor-
mányzat könyvvizsgálója is megerősített a
testületi ülésen.

n A február 27-i rendkívüli ülésen a
testület a Berdó-csatornázás okán
indított OTP Lakástakarék-pénztár-
ban felhalmozott befizetésekkel kap-
csolatban hozott döntést. Miről szól
a határozat lényege?

Ismert körülmény, hogy Önkormányza-
tunk régóta tervezi a Berdó területegység
csatornarendszerének kiépítését. Ez jelen-
tős költség, ezért a város pályázatot nyújtott
be annak érdekében, hogy uniós források
igénybevételére is sor kerülhessen. A pályá-
zatnak ugyanakkor az önereje sem kevés.
Több évvel ezelőtt nagyon felelősségtelje-
sen, előtakarékosságba kezdtek a Berdóban
élők a csatornaépítés miatt. Ennek az előta-
karékosságnak a kifutási ideje most járt le,
és egybeesik a beadott pályázatunk elbírá-
lásának határidejével. Eredetileg december
31-ig kellett volna a pályázaton eredményt
hirdetni, ez a határidő azonban még mindig
csúszik, bízunk a mihamarabbi pozitív vá-
laszban. Az előtakarékosság során össze-
gyűlt pénzről viszont most kellett dönteni.
A döntés értelmében egy évvel meghosz-
szabbítottuk  a szerződést, így ha megnyer-
jük a pályázatot, biztosítani tudjuk a
szükséges önerőt a kivitelezéshez. Az önrész
a lakosok által befizetett összegből és ön-
kormányzati forrásból tevődik össze. Ha a
projektről lesz végleges információnk,
akkor azonnal tudatjuk a lakosokkal.

n A februári rendes ülés elején tájé-
koztatást kaptak a képviselők az M0-s
út továbbviteléről. Tavaly kormány-
rendelet született a 10-es és 11-es út ösz-
szekötéséről. Mik az új információk?

Magyarország Kormánya tavaly decem-
ber végén rendelettel jelölte ki az M0 gyors-
forgalmi út 11. és 10. számú főutak közti
szakaszának nyomvonalát, amely Budaka-
lászon több beépítésre szánt területet is
érint. Mivel a jogszabály rendelkezései nem
egyértelműek, ezért kérjük annak részletes
magyarázatát. Pilisborosjenő polgármestere
településünkhöz hasonlóan értelmezni sze-
retné a kormányrendeletet, mellyel kapcso-
latban egyeztető tárgyalást szervez és a
tárgyaláson való részvételre kérte fel Buda-
kalász városát is. 

n Elkészült Budakalász árvízi véde-
kezési terve. Ilyen dokumentum nem
volt korábban. Miért volt erre szük-
ség?

A Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgató-
ság elkészítette dunai árvízi védekezésben
érdekelt települések árvízkár-elhárítási és
védekezési terveit. Ez egy összefoglaló
anyag, amely tartalmazza az előzményeket,
a Duna vízjárását, a területre gyakorolt ha-
tását és egy fejlesztési tervet is. Ha e mentén
haladnánk, az árvízi védekezés sokkal egy-
szerűbbé válhatna. A dokumentum tartal-
mazott pontatlanságokat, ezeket javítottuk.
A testület minősített többségi döntést ho-
zott róla. Volt még egy észrevétel az anyag-
gal kapcsolatban. Budakalász az egyetlen
település a környéken, amely saját gáttal
rendelkezik. A gátak ugyanis mindenhol ál-
lami tulajdonban vannak, csak nálunk ma-
radt az Önkormányzat kezelésében egy 600
méteres szakasz. Ennek kezelését szeret-
nénk átadni az államnak. 

n Budakalász mindent megtett azért,
hogy az idén szinte elmaradt telet
végképp elűzze. A Kalász Suli mellett
az Omszk-parkban is téltemető ün-
nepség zajlott. Így remélhetőleg jó
idő lesz a tavaszi munkákhoz. Mik a
következő időszak legfontosabb fel-
adatai?

Elkezdtük a tél nyomainak eltüntetését,
végigsöpörjük az útjainkat, lemossuk a
KRESZ táblákat és a forgalmat segítő para-
bolatükröket is. Emellett a kertészeti mun-
kák is megkezdődnek lassan. Most egyelőre
még kevesebb közmunkással dolgozunk,
ugyanis a csapat egy része még kötelező kép-
zésen vesz részt. Áprilistól azonban közel öt-
venen fognak dolgozni a város szépítéséért,
tisztaságáért. Szeretnénk kitakarítani az ár-
kokat és elkezdtük a Lenfonógyárral szem-
közti terület környékének rendbe tételét is.
Lemossuk a tél szennyét, várjuk a rügyfaka-
dást, hogy márciusban már friss erővel lát-
hassunk neki az idei teendőknek.

2014. február 28.
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„Vállalható és stabil 
költségvetésünk van!”

Interjú Rogán László polgármesterrel
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Budakalász Város Önkormányzat Képvi-
selő-testületének 2014. február 10-én és
27-én hozott, közérdeklődésre számot
tartó – a polgármesteri interjúban nem
érintett - döntései. 

Pályázat a Telepi óvoda 
épületének felújítására

A Telepi Óvoda födémszerkezete, szigete-
lése, külső megjelenése nagyon korszerűtlen.
A Belügyminisztérium pályázatot írt ki „Egyes
önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fej-
lesztési támogatások” címmel. A pályázat el-
nyerése esetén lehetőség nyílik az épület
felújítására, ezáltal gazdaságosabb fenntartá-
sára, esztétikusabb megjelenésére, belső te-
rületének bővítésére. A Telepi Óvoda
épületén magas tető megépítésére és hom-
lokzatainak hőszigetelésére a Képviselő-tes-
tület pályázat benyújtását határozta el.

Pályázati források bevonása a Ka-
lászi Vigasságok rendezésébe

A Vidékfejlesztési Minisztérium pályáza-
tot írt ki nemzeti értékek és hungarikumok
megismertetésének, megőrzésének és gondo-
zásának támogatására. A pályázat megvalósí-
tója a Kós Károly Művelődési Ház és
Könyvtár lehetne, a célja, hogy kibővítse és
színesítse a XIX. Kalászi Vigasságok prog-
ramkínálatát. Idén két helyszínen futnának
párhuzamosan az események. A rendezvény
belső, hagyományos helyszíne a művelődési
ház udvara maradna, a külső helyszín a

Szegfű utcával szemközti, önkormányzati tu-
lajdonú rét, ahol a vásári programok zajlaná-
nak, ehhez van szükség a Hungarikum
pályázaton elnyerhető támogatásra. Az Ön-
kormányzat költségvetéséből ez forrást nem
igényel. A képviselő testület az előterjesztést
elfogadta.

Önkormányzati segítség a BmSE
számára

A BMSE elnöke azzal a kérelemmel fordult
a Képviselő-testülethez, hogy az Önkormány-
zat által 2008. évben, az Omszk parkban
megépített műfüves sportpályák használa-
tára, hasznosítására kötött „Használati jogot
alapító szerződés”-t az önkormányzat vizs-
gálja felül, a BMSE pénzügyi fizetési kötele-
zettségének mértékét a sportegyesület
működésének fenntarthatósága érdekében
enyhítse. Az egyesület kérelmének a Képvi-
selő-testület helyt adott.

Futballpálya felújítás
Budakalász Város Önkormányzatának ki-

zárólagos tulajdonát képezi a Budakalász,
Omszk Parkban lévő futballpálya, amelyet a
BMSE üzemeltet. Az egyesület TAO-s forrásra
alapozva pályázni kíván a létesítmény része-
lemeinek megújítására. A beruházás eredmé-
nyeképpen mintegy 10 millió forint összegű
fejlesztés valósulhat meg. A város Képviselő-
testülete jóváhagyja a BMSE felújítási prog-
ramját.

Beszámolók elfogadása
Budakalász Város Önkormányzat Képvi-

selő-testülete elfogadta a Görkocsi Szolgál-
tató Betéti Társaság és a Szentendrei
Árvácska Állatvédő Egyesület 2013. évi támo-
gatásáról szóló beszámolóját. A Testület fel-
kérte a PTKB elnökét, hogy tartson
egyeztetést a Görköcsi Szolgáltató Bt.-vel a
szolgáltatás minőségének javítása érdekében.

Szavazatszámlálók 
megválasztása

A választási eljárásról szóló törvény sze-
rint a szavazatszámláló bizottság három tag-
ját és a póttagokat a települési önkormányzat
Képviselő-testülete választja meg, szemé-
lyükre a helyi választási iroda vezetője tesz in-
dítványt. A bizottság tagjait és póttagjait a
Képviselő-testület elfogadta.

ingatlan értékesítési terv 
elfogadása

A Képviselő-testület megtárgyalta és elfo-
gadta az Önkormányzat 2014. évre vonatkozó
ingatlan értékesítési tervét.
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Képviselő-testületi döntések – 2014. február 10. és 27.

Képviselő-testület összes rendelete
megtekinthető a város honlapján
a www.budakalasz.hu-n, az Ön-
kormányzat menüpont alatt.

Stabil gazdálkodás, 
újítások, fejlesztések 
– ezek jellemzik a város új költségvetését

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezésekor, mint
2013-ban is működési hiány nem volt tervezhető (2011. évi CLXXXIX.
törvény 111.§ (4).). Ez 2013-ban eléggé beszűkítette mozgásterünket,
de 2014-ben az állami támogatások emelkedése, és az adók tervezett
többlet bevétele még felhalmozási célú értékpapír vásárlásra is lehe-
tőséget ad.

Helyi adók tekintetében városunk még mindig az egyik legkedve-
zőbb település a régióban, ez igaz 2014-ben is, adóinkban változás nem
történt. Kötelező és önként vállalt feladataink anyagi háttere biztosí-

tott, ide tartoznak az intézmények, a támogatások, a rendezvények,
segélyek, beruházások és a felújítások.

Beruházás tekintetében a 2013-as évben az új orvosi rendelőnk ke-
rült előtérbe, ezért tavaly nem történtek nagyobb útfelújítások, járda-
építések. Ezen idén változtatni tudtunk, és több út megújul, úgymint
a Diófa utca és a Mátyás király utca.

Több útfelújítási tervet is készítettünk például a Kálvária útét és az
Erdőhát utcáét. Természetesen több kész úttervezet van, ezek a tervek
fontosak, mert adott esetben így tudunk pályázatokon indulni. A Sza-
lonka utcában az óvoda és a Damjanich út között, a Bokros út és a Kli-
sovác utcák között új járda épül majd, valamint szakaszosan felújítjuk
a Budai úti és Szegfű utcai járdákat.

Lesz több kisebb felújítás is, ezek közé tartozik a tavasszal kezdődő
önkormányzati utak kátyúzása. A Barát patakon pedig új kishidat épí-
tünk. Új intézménnyel is gazdagodik a város, a Mályva utcai bölcső-
dével, melyet nagyobb részben pályázati pénzből valósítunk meg.

Összességében, 2014-ben beruházásra és felújításra mintegy 353
millió forintot fordítunk.

Működési bevételeink 1 355 765 ezer Ft, működési kiadásaink 1 315
295 ezer Ft.

A képviselői testület és a pénzügyi bizottság is törekedett arra, hogy
egy kiegyensúlyozott, minden tekintetben elfogadható költségvetést
készítsen Budakalásznak.

Költségvetésünket a megbízott Szita és Társai Könyvvizsgáló, Ta-
nácsadó és Szolgáltató Kft. áttekintette, gazdaságossági és törvényes-
ségi szempontból és elfogadásra

Kaltner Károly, elnök, a Pénzügyi Településfejlesztési
és Környezetvédelmi Bizottság Elnöke
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Interjú Hadházy Sándor országgyűlési képviselővel

n Mennyire volt más
most a képviselői
munka, mint az előző
ciklusokban?

Nagyon más volt, mint
korábban. Az egyéni kép-
viselők tették a dolgukat a
maguk területén, de most
a parlamenti munkára
kellett koncentrálni.
Rendkívül zsúfolt időszak
volt, de ennek van 
látható eredménye. Elsők
között lehet említeni az új
alaptörvény elkészítését,
melyet sok egyeztetés és vita kísért. Azt
gondolom, hogy olyan alaptörvény szüle-
tett, amely tartós lesz. Az alapok letétele
után lehetett kezdeni a „ház építését”. A
stabil alapra a kétharmados törvények ke-
rültek, ami tulajdonképpen a falakat, a
vázat, a tartószerkezetet jelentik, és ezzel
párhuzamosan folyt a törvényalkotás. Ösz-
szetett és bonyolult folyamat volt ez. 

2010-ben előttünk sorakozott számos
probléma. A legfontosabb az volt, hogy az
ország ott állt szó szerint a csőd szélén. Két
út állt előttünk: fizettessük meg a hiányt a
lakossággal (ennek volt korábban gyakor-
lata), vagy az előző időszak nyertesivel.
Ilyenek a bankok, a multinacionális válla-
latok, őket adóztatta meg az állam. Nagy
vihart kavartak az intézkedések, mert kül-
földi érdekeket sértettek.

n Szintén nagy munka volt a köz-
igazgatás átszervezése, a járási
rendszer kiépítése is. Beváltotta-e a
hozzá fűzött reményeket?

Azt tudom mondani, hogy nagy részé-
ben igen. Emberközelibb  és sokkal gyor-
sabb lett az ügyintézés. Gyakorlatilag egy
helyen el tudják intézni ügyes-bajos dolga-
ikat és belátható időn belül. Még emlék-
szem arra az időre, amikor az önkor-
mányzatok működtették a közigazgatás
nagy részét. Számos lakossági panasz volt
az elhúzódó határidők miatt. 

n Már a 2010-es esztendőben dön-
tés, később törvény is született a la-
káshitelesek védelméről. Miért volt

fontos, hogy elsők kö-
zött foglalkozzanak a
kérdéssel?

Azért, mert ez sok szá-
zezer családot érintett.
Emlékezzünk vissza, hogy
2000 tájékán indította el a
Fidesz az első lakásépítési
programot. Ekkor garan-
tált hitelkamat mellett ál-
lami támogatást is kaptak
az érintettek. 2003-ban az
MSZP-SZDSZ kormány
megszüntette ezt a prog-
ramot. Akkor a magyar

bankrendszer kínált lehetőséget, de piaci
kamatokkal. A deviza alapú hitelt ajánlot-
ták az embereknek, azzal, hogy biztonsá-
gosabb a forint alapúnál. Az emberek
hittek a bankoknak, és akik lakásépítésben
és vásárlásban gondolkodtak, sokan bele-
vágtak. Olyanok is voltak, akik az ingatlan-
jukat ajánlották fel fedezetként egyéb
hitelekhez. A deviza árfolyamok elszaba-
dultak, a törlesztőrészletek jelentősen
megnövekedtek, ezt már emberek tömegei
nem tudták finanszírozni. Az államnak
ezekben a szituációkban kötelessége a köz-
beavatkozás. Számos intézkedés történt, de
még nem értünk a végére. Valamennyi
olyan devizahitelesen segíteni kívánunk,
akik lakáscélú hitelt vettek föl. Az igazság-
szolgáltatás nem mindig van velünk, de a
közelmúltban az Európai Bíróság is ki-
mondta, hogy a szerződések utólagos mó-
dosítása jogszerűtlen volt. 

n Az pénzügyi döntések fontos 
lépése volt az önkormányzatok
adósságkonszolidációja. Több
olyan település is volt, akiknél
szinte létfontosságú volt ez az intéz-
kedés?

Voltak olyan települések, akik nem
rendelkeztek hitelállománnyal. Budaka-
lász pedig például olyan jó pozícióban
volt, hogy nem volt szüksége nagymérvű
hitelfelvételre. A többség jelentős adóssá-
gokat görgetett maga előtt. Az uniós tá-
mogatási rendszer rendkívül csábító volt,
ugyanis a projektek 70 százalékát sok
esetben megfinanszírozta, ám az önrészt

a települések hitelből tették hozzá. A leg-
jelentősebb összeg a térségben Szen-
tendre és Pomáz esetében volt. Első
lépésben az 5000 fő alatti, második lépés-
ben a nagyobb települések adósságát is
100 százalékban átvállalta az állam. A jö-
vőben az államnak kell engedélyeznie az
önkormányzatok hitelfelvételeit.

n Több hullámban tárgyaltak és
döntöttek a rezsicsökkentésről. A
közelmúltban egy szentendrei fóru-
mon azt mondta, a 2014-es év 
legfontosabb feladata a rezsi-
csökkentés megvédése. Miért van
erre szükség?

2002 és 2010 között 15 alkalommal volt
áremelés az energiaszektorban. Szerintünk
ez nem volt indokolt. A családokat ugyanis
megnyomorította, a szolgáltatónak pedig
extra profitot eredményezett. Az állam itt
is beavatkozott, első lépésként befagyasz-
totta az áremelkedést, aztán elkezdte a
csökkentést kétszer 10 százalékos mérték-
ben, és ezt a folyamatot szeretnénk a jövő-
ben is továbbvinni.  Nem értjük a jelenlegi
ellenzéki pártok logikáját, hogy miért sze-
retnék a rezsicsökkentés leállítását. Ez nem
az ország és a lakosság érdeke. Mi azt sze-
retnénk, hogy elfogadható szinten marad-
jon az energia ára a lakosság és a
vállalkozók számára is. A cél, hogy az ener-
giaszolgáltatás nonprofittá váljon. Az árba
azt természetesen be kell építeni, ami a
szolgáltatás fenntartásához szükséges költ-
ségeket tartalmazza, de a profitot nem.

n Az elmúlt négy esztendőben a Par-
lament sport és turisztikai bizottsá-
gában dolgozott. Korábban úgy
fogalmazott, hogy a gazdasági nö-
vekedés fő motorja lehet a turizmus.
Mik az elmúlt évek tapasztalatai?

Örülök annak, hogy a turizmus ágazat
több mint hét százalékos fejlődést tudhat
maga mögött. Jelentős mértékben emelke-
dett a vendégéjszakák száma, ráadásul
most már ott tartunk, hogy nem egymás
alá kínálják az árakat a magyar versenyzők,
hanem kialakult egy olyan árszint, ami biz-
tosítja a jövőjüket. Rendkívül fontos szá-
munkra a külföldi piac, elsősorban a német
és az osztrák, de a lengyel vagy az orosz
piac is. Kína is érdeklődik Magyarország
iránt. Azt szeretnénk elérni, hogy Kína ha-
zánkon keresztül lépjen be az unió orszá-
gaiba, az idegenforgalom jelentős része
nálunk csapódjon le. 

hd

zárul a ciklus 
2010. május 5-én vehette át megbízólevelét a szentendrei Városházán a térség
országgyűlési képviselője, Hadházy Sándor. A Fidesz-KdnP politikusát a ciklus
végéhez közeledve az elmúlt négy esztendő döntéseiről és legfontosabb 
feladatairól kérdeztük.
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Új lakóövezet a Berdóban
Az új helyi építési szabályzat elfogadásával a település központjához

közel, a Berdó dűlőben lévő, a térképen kékkel keretezett terület új funkciót
kapott. Eddig azt az önkormányzat mint bértelkeket hasznosította, azonban
a jövőben a település magjának szerves részévé szeretné integrálni. 

Kertvárosias lakókörnyezet kialakítása a cél, előre meghatározott beépí-
tési koncepció (a helyi építészeti sajátosságok, az épületek megjelenésének
rögzítése) alapján. Az önkormányzat tervei szerint a területen megjelenő
épületek falusias jellegűek lesznek. A beépítési koncepció elkészülte után
arról a lakosságot tájékoztatjuk. A jelenleg a Pataksor házai mögötti löszfa-
lat borító erdő (térképen zölddel színezve) Budakalász településszerkezeti
tervében védett erdőterületként szerepel, melyet a magasabb szintű jogsza-
bályok is eként rögzítenek. Az erdősáv teljes szélességében megmarad,
annak bárminemű csonkítása, kivágása semmilyen tervben, elképzelésben
nem szerepel.

A térképen zölddel rovátkolt terület közparkként van kijelölve, azaz ott is
intenzív zöldfelület kialakítását tervezi az önkormányzat.

A tervek között szerepel továbbá, hogy a zöld színnel jelzett erdőben a
családok számára egy tanösvény épüljön, melynek tervezését – amennyiben
a szükséges források rendelkezésre állnak – széles közösségi egyeztetéssel kí-
vánjuk megvalósítani A tanösvény feladata a helyi természeti értékek meg-
ismertetése, bemutatása.

Minden, a fentiekkel ellentétes tartalmú információ, híresztelés, hiányos
ismereteken alapul, annak az önkormányzat valós terveihez semmi köze.

Városfejlesztési Osztály

A Budakalászi Polgármesteri Hivatal hírei

Elkészült az alapozás

Január 27-én kezdődött el a város új bölcsődéjének építése. A mun-
katerületet az önkormányzattal közös bejáráson vette át a beruházás
kivitelezője, a több nívódíjjal is jutalmazott GOMÉP Kft. A terepren-
dezés során több növényt és fát kellett kivágni, utána kezdődhetett az
alapozás. A szomszédban működő Telepi Óvodát kerítéssel választot-
ták el az építkezéstől, hogy a gyerekek biztonságát védjék. A nádszö-

veten azonban kisebb lukakat vágtak, ahol átkukucskálhatnak a kicsik
– mondta el Dr. Krepárt Tamás, alpolgármester. Az önkormányzat
több olyan rendelkezést is hozott a kivitelezés idejére, amivel szeret-
nék az építkezéssel járó kellemetlenségeket csökkenteni. 

„Folyamatosan tárgyalunk a kivitelezővel, hogy több parkolóhelyet
biztosítson, legalább a legkritikusabb időszakokra” – hangsúlyozta
Krepárt Tamás. Reggelente a városrendészet segíti a parkolást. A hely-
zet hamarosan javulni fog, az önkormányzat ugyanis a 2014-es költ-
ségvetésben ad forrást ahhoz, hogy – az intézmény udvarának azon
részén, amit nem használnak a gyerekek – dolgozói parkolót alakítsa-
nak ki. Így mintegy tíz autó helye szabadul majd fel a Mályva utcában.
Az építkezés ideje alatt a keresztutcákban is meg lehet állni. A kivite-
lező  folyamatosan tisztítja az építkezéssel érintett útszakaszt. 

Az alapozást és a szigetelést befejezték, a falazás már március ele-
jén megkezdődhetett. Hamarosan az épület alapkövét is leteszik, ün-
nepi műsor keretében. Ekkor kontúrjaiban látni lehet majd, hogyan
fog mutatni az új intézmény. 

Az óvoda területe csökken a bölcsőde építése miatt, ezt azzal el-
lensúlyozzák, hogy terv készül az intézmény udvarának felújítására,
aminek keretében új játszóeszközöket kapnak a gyerekek. De idén egy
pályázaton is indulnak, ami az óvoda épületének  korszerűsítését
tenné lehetővé, így magastetőt, új radiátorokat és homlokzati hőszi-
getelést is kapna az intézmény.

hd



zöldhulladék égetés rendje

Ezúton értesítjük a város lakóit, hogy
a közterületek rendjéről szóló önkor-
mányzati rendelet szerint: 

A lakosság egészségének és a környe-
zet tisztaságának védelme érdekében a
kerti zöld hulladékot elsősorban kom-
posztálni kell, amennyiben ez nem le-
hetséges a nem komposztálható, illetve
a komposztálásra alkalmatlan avar és
kerti zöldhulladék égetése március
15-e és május 15-e között pénteki
napokon lehetséges. Az égetést a reg-
geli és esti talaj közeli levegőréteg hő-
mérsékleti változásai miatt 8 és 17 óra
között lehet elvégezni.
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Várostakarítás

Budakalász Város Önkormányzata
2014. április 12-re (szombatra) a la-
kosság, szervezetek és cégek szá-
mára tavaszi várostakarítási akciót
szervez.

Szeretettel várunk minden kicsit,
nagyot, időset és fiatalt aki úgy érzi,
hogy van még mit tenni a város tisz-
taságáért. Számítunk továbbá a kör-
nyezetvédelmet szem előtt tartó civil
szervezetekre, aktivistákra, egyesüle-
tekre és cégekre, akik hisznek a ter-
mészet értékeiben és szeretetében, a
környezetvédelem fontosságában!

Egyszóval szeretettel látunk min-
denkit, akinek nem mindegy, hogy
hogyan, milyen környezetben él! A
munkavégzéshez szükséges zsákot és
kesztyűt a szervezők ingyenesen biz-
tosítanak, ezért előzetes jelentkezés
szükséges!

A jelentkezéseket Fetterné Fe-
renczy Beatrix környezetvédelmi refe-
rens várja legkésőbb 2014. április 9-ig
várja munkanapokon a 343-362/132
vagy a 06 70 9849-833 telefon-
számon, vagy a ferenczy.beatrix@
budakalasz.hu e-mail címen.

Kérjük, hogy a jelentkezésen jelöl-
jék meg a helyszínt, a munkakezdési
időpontot, a résztvevők létszámát, a
kapcsolattartó személy nevét és tele-
fonszámát!

A felelős kutyatartásért 
Az utóbbi hetekben a Budakalászi

Polgármesteri Hivatal Környezetvé-
delmi Osztályához több lakossági beje-
lentés érkezett városban kóborló
kutyákkal kapcsolatosan. A nem megfe-
lelően elzárt ebek a közterületeken félel-
met keltenek, az emberekre, különösen
a gyerekekre veszélyt jelentenek. A 

kutyák gyakran magáningatlanokra is
behatolnak, ott és a közterületeken
egyaránt károkat okoznak (pl. széttépik
a szemeteszsákokat).

A Polgármesteri Hivatal ezúton 
szeretné felhívni a kutyatulajdonosok 
figyelmét a felelős kutyatartás alapvető
szabályaira, kötelezettségeire:

Hivatal munkatársai a jövőben foko-
zottan ellenőrzik az ebtartás szabályai-
nak betartását. A település területén
talált gazdátlan illetve szabadon enge-
dett ebek befogására és elszállításra
gyepmestert bíznak meg. A kutyájukat
kóborolni hagyó valamint az ürülék el-
takarítását elmulasztó ebtulajdonosok-
kal szemben pedig hatósági eljárást
indítanak.

Mindannyiunk közös érdeke a közös-
ségi élet alapvető értékrendjének tiszte-
letben tartása, az igényes, tiszta
lakókörnyezet kialakítása, valamint a
városban élők egészségének, testi épsé-
gének, tulajdonának védelme. Kérjük
ennek figyelembevételét és betartását!

időpontváltozás 
a hulladékszállításban

A Vértes Vidéke Hulladékgazdál-
kodási Nonprofit Kft. tájékoztatása
értelmében, a Budai út hulladékszál-
lítási időpontja megváltozik. Az ed-
digi pénteki gyűjtési nap
2014.március 17-től hétfőre változik.
Az edényeket reggel 6 óráig kérik ki-
helyezni. A szolgáltató kéri az érintett
lakosok szíves megértését, segítő
együttműködését!

• A kutyatulajdonosok kötelesek 
gondoskodni az állatok ingatlanon
belül tartásáról, szökésének megakadá-
lyozásáról.
• Közterületen az ebet biztonságos – ve-
zetésre alkalmas pórázon kell tartani.
• Egészségvédelmi okok miatt az a ku-
tyatulajdonosoknak gondoskodni kell
arról, hogy az eb a közterületet ne
szennyezze. A kutya ürülékét a tulajdo-
nos köteles azonnal eltávolítani és a
közterületet eredeti állapotba visszaál-
lítani!

Kommunális hozzájárulás 
Az elmúlt hetekben küldte ki a Budakalászi Polgármesteri Hivatal, az éves kommunális

adók befizetésére vonatkozó felhívást a lakosságnak. A kiküldést követően, minden évben ér-
keznek olyan visszajelzések, melyek arról tanúskodnak, hogy nem teljesen egyértelmű a vá-
rosban élők számára ezen hozzájárulás felhasználása. Fontos tisztázni, hogy a kiküldött
hozzájárulás, nem ingatlanadó. Budakalász, a környékbeli települések között egyedülálló
módon ugyanis nem vet ki súlyos tízezrekre rúgó ingatlanadót a lakosaira. A kiküldött csek-
ken szereplő kommunális hozzájárulás, a település fenntartását hivatott fedezni. Ebből fizeti
a város az utcák közvilágítását, végezi el az utak kátyúzását, az út és járdafelújításokat, tartja
fent közintézményeket, az orvosi ellátást, parkokat, közösségi tereket, épületeket épít (pl. a
Kálváriát, vagy a bölcsődéhez az önrészt ebből is fedezi). Az ingatlanonként, havi szinten fi-
zetett mindössze 1400 Ft-os kommunális hozzájárulás, tehát ezen célokat hivatott fedezni.



n nYiTniKéK óVodA

így készül a papír

A Nyitnikék Óvoda Fecske csoportjá-
ban februárban két hétig ismerkedtek a
gyerekek a papírral. Az első héten mint
anyagot tanulmányoztuk: gyűrtük, hajto-
gattuk, ragasztottuk, áztattuk, festettük. A
legizgalmasabb azonban az volt, hogy mi
magunk is mártottunk papírt. A gyerekek-
kel együtt áztattuk be a tojástartókat apró
darabokra tépve, majd az ebből készült pa-
pírpépet ők maguk mártották, tették
présbe, szárították, vasalták. Amikor elké-
szültek a kicsi papírok, rajzoltak is rá.

A következő héten a papír felhasználási
módja került nagyító alá. Ellátogattunk

Vácra, egy nyomdába is, ahol megnézhet-
tük, hogyan készül a papírból újság. A gye-
rekek nagyon élvezték a rengeteg gépet,
futószalagot, no meg azt a sok szeretetet és
kedvességet is, amit a nyomda dolgozóitól
kaptak.

Az üzemlátogatás végén mindenki fe-
lülhetett  egy targoncára, majd az étkezdé-
ben igazi terülj-terülj asztalka várt
bennünket. A látogatás végén a sok érde-
kes élményen kívül minden kisgyerek egy-
egy ajándéktasakkal térhetett haza. 

A két hét munkájaként, és a nyomdá-
ban gyűjtött élmények alapján mi is elké-
szítettük saját újságunkat. A szalagcímet
mindenki saját magának hengernyom-
dázta, a borító lapot ragasztással, nyomdá-
zással díszítették, és felkerült a gyerekek
által mártott lapocska is a rajzzal. A belső
lapokat a gyerekek élménybeszámolóival,
a papírmártásról készült képekkel, és egy
vitorlás hajó hajtogatási útmutatójával töl-
töttük meg. 

A gyerekek az utolsó napon nagy öröm-
mel büszkélkedtek szüleiknek a saját kiad-
vánnyal.

Fodorné F. Zsuzsanna
Fecske csoport
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n TElEPi óVodA

Pán Péter! neked, hogy tetszett?

Az előadás utáni „gyerekszájakból” szemez-
gettünk, és egy-két kérdést egymásnak is cí-
meztünk! Jó szórakozást: Teca és Gergő!

HANGA  Nekem az a zöld tetszett! Mi is volt
a neve? Bingi (Csingiling – a szerk.)? Ő vicces
volt. Meg a tündérek is tetszettek, de
az nem tetszett, hogy nekem nem
adtak olyan világítót, csak a fiúknak.
Nekem is kell világító!

TECA NÉNI  És Hanga, engem
nem ismertél meg a tündérek között
(ott táncolt, fehér ruhában – a
szerk.)?

HANGA  Te nem voltál ott, azok
igazi tündérek voltak, igazi világító-
val, és te nézted az előadást velünk! 

GERGŐ BÁCSI  Így beszélnek a
gyerekek, de te hogy érzed magad
most, hogy befejeződött?

TECA NÉNI  A mese elkészülése
alatt nagyon keveset aludtam, mert
egész éjszaka jártak a fejemben a
gondolatok, hogy lehetne jobbá, izgalmasabbá
tenni, a nehézségeket eltüntetni. Most, hogy
vége lett, így sem sikerült aludnom. Most a fel-
dobottságtól, és az örömtől. Hiszen nagy örömet
szereztünk másoknak. A sok pozitív visszajelzés,
amit kaptunk a gyerekektől és a szülőktől, ren-
geteg energiával töltötte fel a Társulatot és segí-
tőiket! Azt gondolom, a Telepi Óvoda dolgozói
ismét nagyot alkottak, és fáradtságot, energiát
nem kímélve szereztek örömet óvodásaiknak,
szüleiknek és ismerőseiknek. Azt azért ki kell
emelnem, hogy a közönség is fantasztikus volt!
A közösség még erősebb lett - ide értem a szülői
közösséget is.

ADÉL  Nekem minden tetszett, de a fehér
ruhás tündérek a legjobban! És ki volt a Pók-
ember? Éva néni? Az nem lehet! A Pókember
kicsi volt, Éva néni meg nagy!! És Teca néni,
képzeld, a Vivi néni volt fehér tündér is, de elfe-
lejtette átvenni a cipőjét. Szóljatok neki, hogy ne
felejtse el máskor! Ja, és a kapitány meg a szol-
gája, az nagyon vicces volt!

MÍRA  A Csingiling, meg a Pán Péter, ahogy
kardozott. Még Te is, meg a Katus néni, aki a
Wendy volt. A Pókemberes pólód is nagyon tet-
szett! És az is tetszett, ahogy a gepárd krokodil
bekapta a Hook kapitány egész testét, de a Smee
kihúzta a szájából. Ja, és még az is, mikor Katus
néni repülni tanult! És amikor a Pán Péter el-
bújt Katus nénivel egy szikla mögé, és ott hun-
cutkodtak! Az nagyon jó volt!

GERGŐ BÁCSI  Neked mi volt a legnehezebb
feladat a megvalósítás során?

TECA NÉNI  A legnehezebb feladat megküz-
deni a mindennapokkal. A Társulat átlagélet-
kora 46 év és 8 hónap. Mindenki családos, és az

élet zajlik, történnek események. Rosszak és jók
is. Amikor elhatározzuk, hogy megcsináljuk a
mesét a gyerekekért, ezzel mind számolnunk
kell, de az élet mindig hoz új eseményeket. Vá-
ratlan, és néha megoldhatatlannak látszó prob-
lémákat. A legszebb az egészben, amit talán
rajtunk kívül senki nem lát, hogy minden prob-
lémát megoldunk, túllépünk rajta, és összelapá-
toljuk egymást és magunkat, hogy ezt a két
napot energiával telve éljük át, és hitelesen, cso-
dákkal közvetítsük a mesét.

KRISTÓF  Az egész, minden, végig, elejétől,
amíg vége lett! Az tetszett, mikor kinyújtottad
Te meg a Gergő bácsi a nyelvedet. Meg amikor a
Smee, meg a Hook azt hitték, hogy a Pán Péter
egy szellem, és keresték. A krokodil is tetszett,
meg a Pókember!

TECA NÉNI  Neked mennyire volt nehéz ve-
lünk játszani, egyedül férfiként?

GERGŐ BÁCSI  Furcsán hangzik, de elég ke-
mény ennyi nővel! Nincs előttem férfipélda a
pedagógusok között, akit követhetnék. Mindent
át kell formálnom; nem „nővé válni”, és közben
óvópedagógus maradni. Velük együtt táncolom
ugyanazt, s közben különböznöm kell minden
mozdulatban. Sok így az akadály, de szeretek új
utakat törni...

És akkor jössz ezzel a Pán Péter ötlettel, ahol
ti változtok fiúvá, férfivé. Kardoztok, bunyóztok,
jönnek a fiús mozdulatok; és végre elhiszitek és
elfogadjátok, amit mondok, mutatok egy-egy je-
lenettel kapcsolatban. Lehet, hogy én Pán Péter
vagyok igaziból: az elveszett fiúk a csoportom,
kedves vagyok, de beszólok itt-ott, aztán meg
bocsánatot kérek, és aki elég bátor felnőtt, az
beáll a fiús játékaimba... Köszönöm, hogy meg-
írtad ezt nekünk!

GERGŐ (kisfiú – a szerk.) Én csak azon
csodálkoztam, hogy Gergő bácsi repült a felhőn,
de be volt zárva minden ablak. Hogy jött be a
felhő a terembe?

TECA NÉNI  Kinyitottuk az ablakot.
GERGŐ (kisfiú – a szerk.) Akkor már értem,

nagyon jól tettétek. 

Ványikné Kubinszki Terézia 
és Bakos Gergely óvópedagógusok

Óvodai hírek / Diákhírek
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Diákhírek
n zEnEiSKolA 

Február 7-én az iskolánk volt növendékeiből alakult Kalász Jazz
Band adott jótékonysági hangversenyt. Megszokhattuk már Tőlük,
hogy meghívják vendégként zenész barátaikat és neves művésztanár
ismerőseiket is. Idén nem csak Milosevics Mirko, jazz zongoraművész
és Rák Béla, gitárművész bábáskodott a próbák és az előadás fölött,
hanem egy új arc, a nemzetközi hírű Gyenes Béla, budakalászi szaxo-
fonművész is emelte az est színvonalát.

A fiatalok vállalták, hogy a belépőkből és az adomány sütemé-
nyekből befolyt összes bevételt (161.790 Ft-ot) felajánlják egy beteg
kislány, Princz Tícia barcelonai műtétjére. 

A kislány is jelen volt a koncerten, és láthatóan nagyon élvezte a
felpezsdítő és a megható zeneszámokat egyaránt. Mindnyájan remél-
jük, hogy sikerrel járnak Spanyolhonban! 

Tícia története az alábbi linken olvasható: https://www.face-
book.com/gyujtesticinek

Február 14-én Tóth Enikő Sára - tanára Papp Ágnes - a Tiszán
innen Dunán túl Országos Népdaléneklési Verseny Budapesti döntő-
jében Kiemelt Arany minősítést szerzett és tovább jutott az országos
döntőbe. Szívből gratulálunk!

Február 20-án sikeresen lezajlott a VII. Országos Népzenei Ver-
seny Pest és Nógrád megyei területi válogatója. Intézményünkben il-
letve a rendezvénynek helyet adó Kós Károly Művelődési Házban 180
versenyző diák, 24 felkészítő tanár és hozzávetőleg 50 kísérő szülő for-
dult meg. A versenyzés reggel 9 órától este fél 9-ig tartott, mely során
a rangos zsűrinek 87 műsorszámot kellett végighallgatnia és értékel-
nie.

A népes budakalászi versenyző csapat énekesei, furulyásai és teke-
rősei szépen muzsikáltak, ám a döntőbe jutáshoz szükséges magas
ponthatár miatt most nem jutottak be a gödöllői utolsó fordulóba.

Március 13-14-én térítési díj pótbefizetésre lesz lehetőség a ze-
neiskola titkárságán. A részleteket megtudhatják honlapunkról.

Március 19-én, szerdán 9-14 óráig Havasiné Darska Izabella
zongoraművész tanár tart előadást a Lengyel nemzeti táncokról. Belé-
pődíj: 1000 Ft. 

Március 27-én 17 órakor tartjuk a zeneiskolai Tavaszi növen-
dékhangversenyt, melyen népzenei ihletésű darabok és feldolgozások
szólalnak majd meg. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Hermeszné Uracs Mónika
mb. tagintézmény-vezető

n KAláSz Suli

német nemzetiségi
vers – és prózamondó 
verseny

A vetélkedő kisrégiós területi
fordulóját 2014. február 14-én,
Visegrádon  rendezték meg. A
gyerekek korosztályuknak meg-
felelő kategóriában (1-2.oszt., 3-
4.oszt., 5-6.oszt., 7-8.oszt.) egy
szabadon választott német vagy
német nemzetiségi verssel vagy
prózával vehettek részt. Isko-
lánkból 17 tanuló jutott be a kis-
körzeti fordulóra, ahol hősiesen,
ügyesen helytálltak.Minden
Hochdeutsch= német nyelvi,
nem tájszólási kategóriában ta-
nulóink hozták el az első díjat.
Helyezettjeink, akikre büszkék
lehetünk:

1-2. osztály
1. helyezett Hegyi Botond 1.a és
Schuster Dominic 2.c
3-4. osztály
1. helyezett Hegyi Kincső 4.a
5-6. osztály 
1. helyezett Gömbös Hanna 5.a
és Hegyi Csenge  6.b
2. helyezett Schalk Klaudia 5.b

7-8. osztály
1. helyezett Gömbös Marcell 7.b
2. helyezett Tóth Nikolett 7.a
3. helyezett Iványi Eszter 7.a
(Felkészítő tanárok: Bajkó Bá-

lint, Dr. Bokoriné Raymann Ka-
talin, Bonyhai Zsuzsanna,
Giay Anikó, Németh Nikolett és
Szilágyiné Dér Barbara)

Gratulálunk nekik, szüleik-
nek és tanáraiknak! Jó felkészü-
lést kívánunk a megyei versenyre
továbbjutó tanulóinknak!

A következő forduló március
25-én, kedden lesz Piliscsabán.

Szilágyiné Dér Barbara
Nyelvi munkaközösség 

vezető

rendhagyó óra 
az 5. a osztályban

Február 14-én, pénteken a
Szentendrei Városi Bíróság bírái
tartottak rendhagyó órát a gye-
rekeknek. Dr. Mikus Zsuzsanna
és Dr. Élő Károly a „Nyitott Bíró-
ság” program keretein belül láto-
gattak el a Kalász Suliba. A római
jog néhány alapelvének bemuta-
tása révén az aktuális történelmi
tananyaggal is sikerült megte-
remteni a kapcsolatot. A gyere-
kek emellett érdekes betekintést
kaphattak e nem mindennapi
munkakör mindennapjaiba. Az
óra végén egy érdekes ókori jogi
esetet is lehetőségünk nyílt dra-
matizálni. Ezúton is köszönjük
ezt az érdekes foglalkozást!

68 évvel ezelőtt…
…ezer budakalászi sváb élete pecsételődött meg, amikor februárban összeállították

azok névsorát, akiket vagonokba téve kitelepítettek Németországba. 1946. február 22-e
gyásznap Budakalász életében, ugyanis az akkori lakosság mintegy harmadát érintették
az intézkedések. Sokáig az üresen maradt házakba nem is költözött be senki, hazavárták
a családokat. A sebek lassan behegednek, de mindazt, ami történt, elfelejteni nem lehet.

Minden évben a  kitelepítési emlékműnél gondolnak az ősökre. Február 23-án va-
sárnap a német nemzetiségű budakalásziak helyezték el az emlékezés virágait, egy nap-
pal később pedig a Kalász Suli tanulói adtak műsort. Wágnerné Klupp Katalin Trendl
Ferenc azon visszaemlékezését olvasta fel az egybegyűlteknek, melyben a kitelepítés
utáni időszakról ír: „ A gondviselés azonban megkímélt bennünket a nehéz megpróbál-
tatástól, melyekben itthon maradt polgártársaink távozásunk után részesültek. Német-
országi kitelepítésünk sem folyt le mindenki számára zökkenőmentesen… Az 1948-49-es
években megindult gazdasági és politikai újjáépítéssel azonban aktív építői és később
élvezői lettünk egy igazi demokratikus gazdasági és politikai rendszernek. E fejlődés
során, nekünk, Magyarországról származóknak munkánk, és szorgalmunk eredménye-
ként sikerült egy szolid gazdasági szintet elérnünk, s ma elismert és megbecsült tagjai va-
gyunk a német társadalomnak.”

Fotó: Kalász Suli facebook oldala
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n SzEnTiSTVánTElEPi iSKolA 

Téma-hét az óbudai múzeumban

január egy keddi napján örömmel keltünk fel,
mert tudtuk, hogy nem az iskolába, hanem az
Óbudai múzeumba megyünk. Tudtuk, hogy ott
fogjuk tölteni a hetünket, és egy történelmi uta-
záson keresztül ismerkedünk meg Óbuda törté-
nelmével. 
az osztályunk négy csoportban dolgozott a
héten. az első napon a középkori Óbuda volt a
téma. játékos feladatokon keresztül tanultuk a
történelmet, és egy séta során megismerked-
tünk azokkal a műemlékekkel, melyekről dél-
előtt beszéltünk. 
szerdán a zichy családról tanultunk, aztán kuta-
tómunka várt ránk a múzeumban. 
csütörtökön a goldberger textilipari múzeumba
látogattunk el, ahol több csoportban dolgoz-
tunk. csoportonként egy-egy  megadott témá-
ban mélyültünk el, majd kiselőadást
készítettünk. 
az előadások után saját nyomómintát alkothat-
tunk, mellyel pénteken elvégeztük a szövet min-
tázását. 
az utolsó napon nagyon sokat dolgoztunk, mert

ez volt a hét összefoglalása. minden csoportnak
el kellett készítenie egy projekt munkát az első
napon kiadott témáknak megfelelően.
a múzeumokban töltött hét az osztályunknak
örök emlék marad.
köszönjük szépen az Óbudai múzeumnak, hogy
vendégül láttak minket, és hogy sokat megta-
nulhattunk Óbudáról. köszönjük azt is, hogy már
végre tudjuk, hogy milyen emlékművek mellett
haladunk el nap mint nap Óbudán. 

Pálinkás Laura, Bolvári Fanni és Schiller Enikő
7. b osztályos tanulók

márCiuSi programjaink

az iskolaválasztás és az óvoda-iskola átmenet
megkönnyítése érdekében a szentistvántelepi
Iskola a leendő első osztályos gyermekek és szü-
leik számára számos programot szervez. márci-
usban az alábbi programokra várjuk az
érdeklődőket: 

március 14. (péntek) 17:00-18:30: idegen
nyelvi bemutató és foglalkozás
Iskolánkban a gyermekek már az első osztályban
tanulhatnak angol, vagy német nyelvet. Ezen a
napon a nyelvtanítók mutatkoznak be kis tanít-
ványaik körében, illetve csalogatják nyelvi já-
tékra az érdeklődő óvodásokat.
március 20. (csütörtök) 8:00-10:00: nyílt órák 
az érdeklődő szülők és gyermekeik a leendő ta-
nító nénik osztályában vehetnek részt egy tanó-
rán. az óra után az iskolával, beiratkozással
kapcsolatos kérdéseikkel megkereshetik az is-
kola igazgatóját.

Arnoldsteini sítábor

a szentistvántelepi Iskola népes csapata február
21 és 25 között a karintiai arnoldsteinben síelt.
az évek óta méltán népszerű táborban az iskola
több mint hetven tanulója alkotta a több mint
250 fős csoport magját. az alpok hófödte csú-
csai között a síeléssel ismerkedők és a gyakor-
lott síelők is profi és szakszerű oktatásban
részesülhetnek. az iskola testnevelő tanárai
(kati néni, Erzsi néni és laci bácsi) mellett papp
gábor bácsi és fekete pali bácsi csiszolta a részt-
vevők tudását. az első napokban a legkisebbek
a sűrű hóesésben még éppen csak ismerkedtek
a síléccel, de az utolsó napon már magabiztosan
siklottak a napsütötte lejtőkön. az évenként
szervezett táborban sokadik alkalommal részt
vevő jelenlegi vagy egykori tanítványaink, szü-
lők, testvérek, barátok, pedagógusok tudják,
hogy a szentistvántelepi Iskola sítáborában ott
lenni igazi közösségi élmény: az egymásra való
odafigyelés, a gondoskodás jellemzi. én idén vol-
tam velük először, de biztos vagyok benne, hogy
nem utoljára… 
köszönöm, hogy ott lehettem!

Kovács Kristóf Áron
igazgató

Farsang a Budakalászi Bölcsődében
„Itt van a farsang, készül a fánk.

Hatalmas móka vár itt ma ránk.” -  mentovics éva

2014. február 7-én ismét
farsangi mulatságot ren-
deztünk a bölcsődében. Tü-
relmetlenül vártuk ezt a
napot, a csoportszobákat
girlandokkal, álarcokkal és
lufikkal díszítettük. A böl-
csisek boldogan nevezték
meg egymás jelmezét, mu-

togatták a kedvenc mesefigurákat. Vidám tánccal, móká-
zással telt a délelőtt, majd a terített asztaloknál, a szülőktől
kapott sok finomságból lehetett falatozni és a Teri néni sü-
tötte fánk szintén hozzájárult a farsangi hangulathoz. Re-
méljük, hogy a jókedv, a móka és a kacagás elűzi a hosszú
telet, s előcsalogatja a tavaszi napsugarakat!

A bölcsőde dolgozói
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VenDégünK: Dr. Schultheisz Judit, a gézengúz Alapítvány orvos-igazgatója

n Mennyire változott a munkájuk
megítélése és jelentősége az el-
múlt közel 25 esztendőben?

Sok a változás, ami részben pozitív,
mert az állami ellátórendszer a pedagó-
giai szakszolgálatok működésének kiala-
kításával jó irányba változott. Az is
pozitívum, hogy a koraszülöttek ellátá-
sában fantasztikus eredményeket értek
el tudományos oldalon, ezért az igen kis
súlyú koraszülöttek is szépen, akár sú-
lyos károsodások nélkül is életben tar-
hatóak. Ami viszont negatív változás,
hogy nagyon sok, közel tíz százalék a ko-
rábban érkező gyermekek száma. Nekik
elengedhetetlen a rövid vagy akár évekre
szóló terápiás, fejlesztő foglalkozás biz-
tosítása. 

n Azt, hogy  az Alapítványra szük-
ség van, mutatja, hogy több köz-
pont is működik már az
országban.

Óbudáról indultunk, onnan Győrbe
majd Budakalászra jöttünk és aztán lett
Salgótarjánban és Budafokon is köz-
pont. Tulajdonképpen az Észak-ma-
gyarországi területet látjuk el, évente
mintegy 2500 család keres fel minket és
igényel segítséget az ellátásunkból.

n Milyen korú gyerekeknek tud az
Alapítvány segíteni?

Elsősorban csecsemőkkel foglalko-

zunk, a Perinatális
Intenzív Centru-
mok, szülészetek,
házi gyermekorvo-
sok, kórházak a
kezelések lezártá-
val, akár néhány
hetes korban kül-
dik hozzánk a 
gyerekeket.  Ilyen-
formán a Fejlődés-
n e u r o l ó g i a i
Osztálynak is utó-
kezelői vagyunk,

egy éves kor után helyezik át hozzánk a
kicsiket.

n Milyen terápiákkal, foglalkozá-
sokkal fejlesztik, gyógyítják a
gyerekeket?

Minden foglalkozást megelőz egy
komplex diagnosztika. Ez azt jelenti,
hogy gyerekneurológus és terapeuták
együtt vizsgálják meg a gyerekeket, de
védőnő is jelen van az első találkozáskor,
aki a szociális tanácsadást biztosítja. A
diagnosztikai helyzet második lépése,
amikor a fejlődéspszichológiai vizsgálat
történik. Két lépcsőben állapítjuk meg,
hogy milyen egyéni vagy csoportos terá-
piát javaslunk és alkalmazunk: lehet
gyógypedagógiai tanácsadás, pszichote-
rápia, pszichológiai tanácsadás, és spe-
ciális módszertant is tartalmazó
mozgásterápia.

n Büszkélkedhet egy szabadalom-
mal is, ami a Huple® nevet kapta.

Van egy félgömb, ami diagnosztikára
és mozgásterápiára is alkalmas. Gyakran
alkalmazzuk szárazföldön és vízben is.
Külföldön is sok helyen átvették már,
Európa több országa mellett Új-Zélan-
don és Amerikában is megtalálható. Az
amerikaiak most csaptak le rá, mert
tényleg olyan innováció, ami meg tudja
változtatni a gyerekek ellátását. Magyar-
országon a pedagógiai szakszolgálatok,
gyermek rehabilitációs osztályok és kór-

házak vásárolják elsősorban, hiszen lát-
ják, hogy ez az eszköz a diagnosztikában,
a mozgásszabályozásban, a mozgás
szimmetrizálásában, beszédindításban a
csecsemőkortól iskolás korig szolgálja a
terápiát.

n Az év elején adományokat gyűj-
tött az Alapítvány egy Kölcsöntár
létrehozására. A pénz összegyűlt.
Milyen fejlesztő eszközökről van
szó?

Egyensúlyfejlesztő – és finommani-
pulációs eszközök is lesznek, a Huple®
is benne lesz. Ez azért nagyon fontos,
hogy a drága eszközöket ne kelljen a csa-
ládoknak megvásárolni, hiszen a Csep-
pek Házából könnyedén elvihetők. Ez
olyan mint egy recept, „felírjuk” azaz
megmutatjuk, betanítjuk  a szülőknek az
otthon végezhető mozdulatokat, amely-
hez hozzárendeljük a megfelelő eszközö-
ket és  hétről hétre továbbvisszük új
feladatokkal a fejlesztéseket. 

n Minden Alapítvány életében lét-
fontosságú a finanszírozás. Bizto-
sított a Gézengúzok 2014-es éve?

Egy ekkora Alapítvány komoly, mar-
káns állami támogatás nélkül nem mű-
ködik. Sajnos szinte több energiát kell
belefektetnünk nekünk orvosoknak, te-
rapeutáknak is, hogy kampányokkal fog-
lalkozzunk, mint a gyógyításra. Ez nem
helyes, de nincsen annyi elkülönített
pénzünk, hogy marketinges és kommu-
nikációs szakértőket alkalmazzunk. Az
állami finanszírozás mellett elengedhe-
tetlen, hogy kampányokat, gyűjtéseket,
jótékonysági akciókat is próbáljunk 
indítani, amellyel segítjük a terápiás el-
látásunkat is. Most az 1%-os kampá-
nyunkban – amire szintén nincsen
elkülönített összeg – az egyik kuponos
oldallal működünk együtt. Akik nekünk
segítenek, azok mind pro bono próbál-
ják az Alapítvány tevékenységét támo-
gatni. 

hd

Félgömb a picik teljes egészségéért
1990-ben, személyes érintettség indította el dr. Schultheisz Juditot azon az úton, ami a iii. kerületi kis helyiségből mára
több központtal működő Alapítvánnyá nőtte ki magát. A Gézengúz Alapítvány már tíz esztendeje Budakalászon is jelen
van. Számos helyi és környékbeli kisgyerek köszönheti a Cseppek Háza dolgozóinak és áldozatos munkájuknak a teljesebb
életet. Az Alapítvány a születés körüli időszakban kialakuló vagy veleszületetten sérült csecsemők és kisgyermekek gyó-
gyítására és rehabilitációjára jött létre.



12

BudAKAláSzi Hírmondó

fo
tó

k:
 T

ok
od

i g
áb

or
.  

To
vá

bb
i f

ot
ók

 a
 fa

ce
bo

ok
.c

om
/v

kc
tv

 o
ld

al
on

Február 28-án, az utolsó téli hónap utolsó napján két máglyát is gyújtottak a városban, jelezve, hogy a télnek már nincsen
maradása. igaz, talán két kezünkön meg tudjuk számolni, hány valódi téli nap jutott idén a térségre. Ha a havat nem is,
a szürke felhőket biztosan szívesen elűzné egy időre mindenki. Az időjárás nem volt kegyes a rendezvényekhez, de a 
kitartás meghozta eredményét, március 1-én ugyanis már örülhettünk a napsugaraknak és a madarak csicsergésének is.
Ha a télűzők jól „dolgoztak”, akkor nem lesz olyan szeszélyes tavaszunk, mint a tavalyi évben. 

Télűző mulatság és busójárás  

Télűző mulatság
Tavaly a szüreti mulatságon

csatlakozott a város a „Magyaror-
szág szeretlek” programsorozat-
hoz a Mihály napi tűzgyújtással.
Akkor sokan mentek el az Omszk
parkba és jó hangulatban, közös
énekléssel telt az este. Ez adta az
ötletet, hogy a tavaszvárás idősza-
kában is rendezzenek egy új kö-
zösségi programot, ami meg-
alapozza a közelgő városi rendez-
vényeket. Az önkormányzat
abban bízik, hogy nem csak ha-
gyománnyá válik majd a télűzés a
városban, de az összetartozást
erősítő esemény is lesz belőle. 

Az időjárás már kegyesebb volt
a résztvevőkhöz, mint délután a
Kalász Sulisokhoz, de még bőven
elkelt a nagykabát. A szervezők
forralt borral, teával és pogácsával
vendégelték meg a kalásziakat, de
nagy sikere volt a lila hagymás zsí-
ros kenyérnek is. S hogy senki se
tévedjen el, fáklyákkal jelölték ki
az utat a Kahl am Main sétányon,
és messziről lehetett hallani a
máglya ropogását is.

hd
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Busójárás Kalász Suli-módra
Ijesztő maszkokban és elrettentő hangokkal próbálták a

gyerekek rávenni a telet a végső búcsúzásra. A Kalász Suli ud-
varán, egy időközben méretesre hízott pocsolyában, a délutáni
eső kellős közepén sikerült meggyújtani a máglyát, jelezvén,
hogy a busójárás megkezdődött. Az osztályok a szokások sze-
rint kiszebábot készítettek, melyre minden tanuló ráírta azo-
kat a tulajdonságait, amelyektől szabadulni szeretne.

Először a 2007/2008-as tanévben tartottak a mohácsi bu-

sójárás mintájára télűző mulatságot az iskolában. Azóta volt
már kellemes idő, szakadó hóesés, idén pedig eső. Völgyes Jó-
zsef, az iskola igazgatója csendesen jegyezte meg, reméli, hogy
nem áznak bőrig, bár a lövétei testvértelepülés lakóinak sza-
vajárását idézve: „Aki megázik, megszárad.” A résztvevők végül
egy kisebb felvonulást is tudtak tartani az iskola körüli utcák-
ban. A mostani busójárásra meghívást kaptak a leendő első
osztályosok is, akik mesét hallhattak a farsangról és közben el-
készíthették a busók maszkjaira emlékeztető fejpántjaikat is. 

hd



Az idén januártól önállóan működő Egészségklub, teljes nevén az
Egészséges Budakalászért Egyesület szezonnyitó találkozóján Dr. Gál
Katalin háziorvos, a klub szakmai vezetője beszélt alapbajainkról az ér-
deklődőknek. A klub történetének egyik legsikeresebb előadásával in-
dult az évad, a Művelődési Ház Díszteremben ugyanis aligha fértek
volna el többen.

A szervezet elnöke, Nagy Edit üdvözölte a tagságot és a doktornőt
is, éppen tőle idézve: „Köszönöm, hogy első szóra elfogadta a meghí-
vásunkat.” Dr. Gál Katalin maga is meglepődött, hogy ilyen sokan vol-
tak kíváncsiak gondolataira.  Előadásában kitért tényekre és
tévhitekre is, és útravalóként mindenki hazavihette a legfontosabb jó-
tanácsot, hogy a vízfogyasztás sok bajunkra jelenthet megoldást.

„nem ellenség!”
A téli időszakban egyik leggyakoribb alapbajunk a láz, melyről so-

káig azt hitték, hogy a legnagyobb ellenség is egyben. Ennek törté-
nelmi háttere van, hiszen a sok ember halálát okozó fertőző
betegségek fő tünete volt. Megítélése sokat változott az idők folyamán,
ma már nem tekintjük ellenségnek. A doktornő szerint 39 fok felett, il-
letve idős és krónikus betegek esetében fontos a láz mérséklése, egyéb
esetekben nem mindig szükséges. Fontos tudni, hogy mi okozza a
lázat, mert a csillapító gyógyszerek szedése akár elfedhet komoly be-
tegségeket is. A hőközpontra ható gyógyszerek mellett a hűtőfürdő is
hatásos lehet. És hogy jön képbe a víz?  Lázas állapotban fontos a fo-
lyadékpótlás, a buborékmentes vizek mellett választhatjuk a facsart
citromlével és mézzel elkészített limonádét vagy a hársfavirág és ka-
kukkfű teát. De remek ilyenkor a cékla is, vagyis ahogyan Gál Katalin
fogalmazott,  a „magyar aloe vera”.

„lyuk van a rendszerben”
Több típusát különböztetjük meg a fejfájásoknak, mindegyik ese-

tén fontos, hogy nem kell együtt élni vele. Számos ok kiválthatja: le-
vegőhiány, számítógép előtti kényszeres testtartás, stressz és
élelmiszerek is szerepelnek a listán. A legfontosabb a megelőzés, ami-
nek alapja a rendszeresség. Akinél gyakori a fejfájás, „annál lyuk van
a rendszerben”. Oda kell figyelni a mozgásra, étkezésre és az alvásra
is. A vízfogyasztás ebben az esetben is fontos, ugyanis a folyadék hiá-
nya is kiválthatja a kellemetlen fájdalmat.

„Úgy tud kitörni, mint a vulkán.”
A vulkán kitöréséhez hasonlította Dr. Gál Katalin az érzést, ami a

hányással együtt jár. Az idei télen sokan szenvedtek ettől a tünettől a
terjedő vírusok miatt. Egyszerű esetben a koplalás jelentheti az egyik
megoldást, de a folyadékpótlás itt is nagy szerepet kap. Fontos, hogy
egyszerre csak keveset igyunk, hogy ne ingereljük a gyomrot, főként a
hűtött víz esik ilyenkor jól a betegnek. Azonnal orvoshoz kell fordulni,
ha véres vagy kávézacc szerű a hányás, illetve ha erős fejfájás vagy
mellkasi fájdalom kíséri, továbbá idősek és gyerekek esetén.

„A szerelem és a hasmenés mindig váratlanul 
érkezik.”

Ezzel a mondással indította a téma feldolgozását a háziorvos. Gál
Katalin szerint nem szabad azonnal hasfogó gyógyszereket beszedni,
mert hagyni kell, hogy kitisztuljon  a szervezet. Hasmenés esetén a fo-
lyadék pótlása alapvető, óránként egy pohár vizet meg kell inni, illetve
minden WC használat után szintén egy pohárral. De a sókészletein-
ket is újra kell tölteni. Ehhez receptet is ajánlott az előadó: 4 teáska-
nál cukor, ¾ teáskanál só, 1 teáskanál szódabikarbónát ki kell keverni
egy pohár frissen facsart narancslében, utána annyi vízzel felönteni,
hogy egy liter legyen.  A hűtött italt addig kell iszogatni, amíg a has-
menés tart. Ezzel megakadályozható a legyengülés. A zsíros ételeket
szigorúan kerülni kell hasmenés idején. 

„Amikor jön az inger, meg kell oldani!”
Ha valaki sokáig visszatartja, könnyen kialakul a székrekedés, de

okozhatja a rosthiányos étrend, a mozgáshiány, a stressz és különféle
betegségek is. Azonnal orvoshoz kell fordulni, ha véres a széklet, ha
gyomorfájdalommal jár, illetve, ha hasmenéssel váltakozik. Ezek a tü-
netek ugyanis komolyabb betegségekre utalnak. Székrekedés esetén
többféle élelmiszer is a „barátunk”: zöldségek, gyümölcsök, teljes ki-
őrlésű kenyér, magvak és a lencse is. És természetesen itt is jótevőnk
a víz, de a testmozgás és a hasmasszázs is.

„A vízhiány felerősíti a tüneteket.”
És akkor álljon itt néhány figyelemfelkeltő adat a vízfogyasztásról.

Agyunk 90, izomrendszerünk 75, csontrendszerünk 22 százaléka víz.
Izületeinket, agyunk működését, a méreganyagok távozását is tudjuk
segíteni a rendszeres vízfogyasztással, valamint tápanyagot és oxigént
szállít a sejtekhez. A fokozott folyadékvesztés a csecsemők és az idő-
sek számára lehet veszélyes, a testtömegre vonatkozó víztartalom az
utóbbi esetben ugyanis már csak 55 százalék körüli. „Idős korban egy
kis folyadékhiány is sokkal nagyobb bajt tud csinálni, hiszen ha a ke-
vésből veszek el keveset, az sokszor sok!” 

még néhány jó tanács!
A folyadékbevitelen a víz értendő, tehát nem a tea, a leves, a gyü-

mölcslé. A legjobb, ha forrásvizet iszunk, a környékben több olyan ter-
mészetes forrás is van, amelynek iható és tiszta a vize. De ásványvizet
is választhatunk, ekkor azonban figyeljünk oda arra, hogy váltogas-
suk az egyes típusokat, hogy a bennük lévő ásványi anyagok miatt. És
íme egy módszer, amivel biztosíthatjuk, hogy elegendő vizet igyunk
minden nap: (Dr. Gál Katalin egyik betegétől tanulta) minden reggel
ébredéskor egyszerre hat deci vizet meg kell inni, utána háromnegyed
óráig sem enni, sem gyógyszert
bevenni nem szabad. Ez a
mennyiség segít a megfelelő
széklet fenntartásában és a
szervezet méregtelenítésében.
„Utána már csak másfél liter
marad, amit meg el lehet szo-
pogatni.”
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Alapbajaink 
– gyógyírünk a víz
Teltház az Egészségklub előadásán
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orVosI ElŐadás
az Egészségklub szervezésében

2014. március 27.  csütörtök 18.00
a faluház dísztermében

Előadó: dr. Weninger Tibor urológus
az előadás nyilvános és ingyenes.

férfi lakótársainknak különösen ajánlott!

Az Egészségklub hírei
Tisztelt Lakótársak, kedves Klubtagok!
Budakalász Város Önkormányzata a 2014. évben is támogatja
az Egészségklub által szervezett lakossági szűrővizsgálatokat.
kérjük, kísérjék figyelemmel tájékoztató anyagainkat, és jelent-
kezzenek a szűrésekre!
dr. Bakos Beáta bőrgyógyász, allergológus 3 alkalommal fo-
gadja az érdeklődőket, hogy átvizsgálja a bőrön található elvál-
tozásokat, anyajegyeket, foltokat.
időpontok: március 13., április 17., május 15. csütörtök du.
dr. Telek Tamás szülész, nőgyógyász 5 alkalommal végez szű-
rést, mely a következő vizsgálatokból áll: kolposzkópos vizsgálat,
kismedencei ultrahangos vizsgálat, citológiai mintavétel.
időpontok: április 11., június 13., július 11., szeptember 12.,
október 10. péntek délelőtt.
mindkét szűrés helyszíne az Egészségház I. emelete. Előzetes je-
lentkezés és időpont egyeztetés szükséges. lazanyi Edit fogadja
hívásukat a 06 70 456 06 05-ös telefonon.
Tárgyalást folytatunk a cEnTrum-laB kft-vel vastagbél szűrés
érdekében. Erről a későbbiekben adunk tájékoztatást.

Garami Lászlóné, a Népjóléti Biz. tagja
Nagy Endréné az Egészségklub elnöke

Könyvtári hírek
Budakalász Város Önkor-

mányzata az elmúlt esztendő-
ben is gondoskodott arról, hogy
a könyvtár állományát folya-
matosan frissíteni tudjuk.
Ennek következtében mintegy
1500 új könyvvel gyarapod-
tunk. Az évről évre növekvő
könyvtári állomány mindany-
nyiunk közös vagyona. Ennek

megóvása, védelme közös feladatunk kell, hogy legyen. A
többszöri hivatalos felszólítások ellenére elfelejtett, nem
határidőre visszahozott könyvek különös kárt okoznak
könyvtárunknak, amellyel tisztelt Olvasóink szabálysértést
követnek el.

A szabálysértési eljárás megkezdése előtt könyvtárunk
listát készít a késedelmes olvasókról, amely nyilvánosan ki-
függesztésre kerül. A listán tájékozódhatnak az önöknél
lévő vissza nem hozott könyvekről.

A hónap írója a Varjútár-Könyvtárban: Bálint Ágnes
Irodalmi kvízünk januári nyertese a Forián-Szabó csa-

lád. Gratulálunk nekik!
A Kós Károly Művelődési Ház-Varjútár Könyvtára Csa-

ládi kvízjátékra invitálja az irodalmi érdeklődésű budaka-
lásziakat. Minden hónapban honlapunkon megjelentetjük
a rejtvényt, amelyre a helyes válaszokat a könyvtárban el-
helyezett gyűjtődobozba várjuk! A megfejtéseket adott
hónap 25-ig kell eljuttatni hozzánk névvel és elérhetőség-
gel ellátva. A legjobb megfejtők díjazásban részesülnek!

Családi irodalmi Kvíz 2014. március

1. mikor indult meg Budakalászon a vasútközlekedés?
1888 1918 1878 1908
2. Bálint ágnes első folytatásokban megjelenő meseregénye:
mazsola    mi újság a futrinka utcában    Vízitündér    fánni a mo-
dern tündér
3. madách imre szerelmes verseinek ihletője:
kiss fanny    Eszterházy Ilona    Batthyányi klára    lónyay Etelka
4. madách imre Férfi és nő drámájának keletkezési ideje
1839 1848 1850 1843
5. Februárban a művelődési Ház „írók a szomszédban” prog-
ramsorozatának vendége:
cszapáry Veronika   Vámos miklós   ménes attila   kukorelly
Endre
6. Jókai mór könyvei a könyvtárban hol találhatóak?
3. sorban    6. sorban    16. sorban    9. sorban
7. Kormos istván mackó hősének, neve:
csutak    Brummogi    Vackor    csili-csala
8. Hány példánya van a könyvtárnak richard Adam: Geszte-
nye, a honalapító című kötetéből?
3 1 2 4
9. Kicsoda Gesztenye?
kisegér    oroszlán    szúnyog    nyuszi
10. A könyvtár februárban indult új szolgáltatása:
…..................................................................................................
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n Miért fontos, hogy ne csak bu-
dapesti helyszínen legyenek ilyen
beszélgetések?

Szerintem nagyon nagy az igény az
írókkal való személyes találkozásra. Az
emberek olvasási kedve nem múlt el, de
sok kortárs szerzőt nem is ismernek,
mert a könyvtárakba nem jutnak el a
könyveik. Hogy ha megismerik a szerzőt,
akkor jobban keresik a könyveit. Akik
nem tudnak elmenni a nagyvárosokba,
azokhoz mi megyünk el.

n Hány részből áll majd ez a soro-
zat?

Most indítottuk el januárban és Fel-
földi Barnabás ötlete volt az alcím: Írók
a szomszédban. Májusig terveztük egye-
lőre a sorozatot. Januárban a Kultúra
Napján Vámos Miklóssal indult, febru-
árban Ménes Attila, márciusban Czapáry
Veronika írónő lesz a vendég. Áprilisban
Kukorelly Endre, májusban pedig Ke-
resztury Tibor – aki nemrég költözött
Budakalászra Debrecenből -  lesz látható
a Művelődési Házban. Reméljük, hogy
ősszel tudjuk folytatni a sorozatot. Ke-
ressük az együttműködési lehetőségeket,
szeretnénk rendkívüli irodalomórákat is
szervezni a térségben, így várjuk a taná-
rok jelentkezését is.

írók a szomszédban
– ménes Attila

A Budakalászon
élő próza- és drá-
maíró Debrecen-
ben született,
2010-ben válasz-
totta új otthonául a
várost. Hat kötete
jelent meg, legna-
gyobb sikerét a Hi-
degdauer című regény hozta meg,
amivel tavaly bécsi ösztöndíjat nyert.
Kalambó című színművét előadták a
Gyulai Várszínházban, de a Szentendrei
Teátrum is műsorára tűzte már. Febru-
árban Ménes Attila volt a sorozat ven-
dége.

n Mekkora létjogosultsága van ön
szerint az ilyen találkozóknak?

Aktív kortárs magyar írók létformájá-
hoz tartozik az utazás. Hogyha meghív-
ják az ember vidékre, mindenki szívesen
megy. Nemcsak Budapestből áll Ma-
gyarország. Nemcsak ott kell létezni, el
kell menni kisebb városokba, falvakba.
Ez nagyon pozitív, és az írói léleknek jól
eső dolog. Nagyszerű kezdeményezés-
nek tartom.

n Négy éve él Budakalászon, ho-
gyan érzi magát itt?

Nagyon jól érzem magam, Budaka-
lász ugyan már város, de én egy rendkí-
vül bájos falunak látom. Kicsit olyan,
mint egy kondenzált, sűrített Magyaror-
szág. Van Dunája, vannak hegyecskéi,
dombocskái, rétek, nagyon szép kirán-
duló területek. Az emberek bájosak, ara-
nyosak, tündériek, nagyon kedvesek és
az ember megtalálja a helyét. A levegő
fantasztikus, a péntekeket leszámítva,
amikor avarégetés van. 

n Inspiráló egy író számára ez a
környezet?

Egyéne válogatja. Én nagyon szere-
tem a csendet, a nyugit, a természetet.
Itt semmiféle zavaró tényező nincs, itt
írok, a városba már alig-alig megyek be.
A csend és a nyugalom inspiráló. Na-
gyon jó itt élni, kellemes és szép vidék. 

n A Hidegdauer című regényről
hallhattak az érdeklődők a Iro-
dalmi Beszélgetéseken. Van sze-
mélyes indíttatása a történetnek? 

Ez nagyrészt az én saját történetem.
Egy egyedülálló anyuka nevelt fel, édes-
anyám. Meglehetősen kicsike garzonla-
kásban éltünk, egészen kisgyerek
koromtól folyamatosan alapélményem
volt a nyomor, a szűkölködés, a magány,
a szorongás, a félelem. A történeten any-
nyit csavartam, hogy a saját szerepembe
egy kislányt tettem. Egy 13 éves kislány
szemszögéből van leírva az édesanya
küszködése és küzdelme, hogy valahogy
tudjon egy férfit szerezni maga mellé.
Ennek a vállalkozásnak a kudarcai és
szomorúsága ihlette a könyvet. Tulaj-
donképpen a női sors iránt érzett kíván-
csiságom, szolidaritásom és együtt-
érzésem. A női sors sokkal nehezebb,
mint a férfi. A nők alávetettsége a társa-
dalomban, a kiszolgáltatottságuk… ezt
már az édesanyám miatt is meg kellett
írnom. Egy reális képet próbáltam meg-
mutatni, különös tekintettel a Kádári
„szunnyadó” diktatúra világáról. 

hd

Budakalászi irodalmi Beszélgetések
1997-ben alakult meg a Szépírók Társasága, 2005-ben indították el a Könyv utóélete című sorozatot, amely az írók és ol-
vasók találkozását tűzte ki célul. Budakalász eddig még nem volt érintett a programban. A térségben azonban a Társaság
sok írója él és dolgozik. Háromszázhatvan tagból tizenöten élnek a dunakanyarban. Ez indokolta, hogy itt is induljon iro-
dalmi párbeszéd az érdeklődőkkel a Szépírók és a Kós Károly művelődési Ház együttműködésében. Kéri Piroskát, a tár-
saság titkárát kérdeztük.
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életről és irodalomról
– a Könyvbarátnők Klubjában

Aki szeret olvasni, az tudja, micsoda élmény, amikor a pa-
píron látott betűk valóságos történetekké válnak képzeletünk-
ben. Azonban mindannyian más és más eszközökkel „készítjük
el” fejünkben a saját „filmünket”. A Könyvbarátnők Klubjának
találkozóin minden résztvevő elmondhatja, ő mit érzett, mit
„látott” a könyv olvasása közben. Ehhez természetesen szak-
szerű vezetést is kapnak Barcza Lászlónétól, a program irá-
nyítójától. 

Minden hónapban egy alkalommal gyűlik össze a klub a vá-
rosi könyvtárban, ahová azokat is várják, akik az éppen aktu-
ális könyvet elolvasták, és azokat is, akiknek még nem volt
alkalma kézbe venni az adott művet. Életről, irodalomról lehet
itt beszélgetni, közben pedig kilépni kicsit a mindennapok mó-
kuskerekéből. De azoknak is hasznos lehet a csatlakozás, akik
tanácstalanok, mely írók könyveit vegyék kezükbe.

Februárban Guillaume Musso, kortárs francia író Ott le-
szel? című művét elemezték a tagok. A könyvben Elliott Coo-
per, a neves San Franciscó-i sebész lehetőséget kap arra, hogy

visszatérjen a múltba, talál-
kozzon halott szerelmével és
változtasson a történetükön.
„Vajon jóváteheti-e a hibát,
amit annak idején elkövetett,
megakadályozhatja-e Ilena
halálát, újraírhatja-e kette-
jük közös történetét?” –
vetik fel a kérdést a kötet
ajánlójában. A Könyvbarát-
nők pedig beleképzelhették magukat a főhős helyzetébe, mi
lenne, ha egyszer mi magunk kapnánk egy ilyen lehetőséget?!
Akik szeretik a váratlan fordulatokkal teli történeteket, ismer-
kedjenek meg Musso írásaival! 

A Könyvbarátnők Klubjának következő találkozója március
11-én lesz. Ekkor Ljudmila Ulickaja kortárs orosz írónővel is-
merkedhetnek meg, aki úgy tartja: „Az irodalom az egyetlen
dolog, amely segít az embernek a túlélésben, abban, hogy meg-
békéljen a korával.”  A Moszkvában élő alkotót és műveit több
rangos irodalmi díjjal tüntették ki. A Könyvtárban az Életmű-
vésznők című regényének utolsó fejezetéről lesz majd szó.                                
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Jószándék 
jó koncerttel

„Február elején ismét sor kerül az év-
nyitó koncertünkre, immáron harmadik
alkalommal. A helyszín változatlan, a
fellépők még többen lettek, és már alig
várjuk, hogy egy újabb fergeteges estét
tölthessünk együtt veletek! :)” Ezekkel a
szavakkal harangozták be közösségi ol-
dalukon a koncertet a Kalász Jazz Band
tagjai. A meghívást sokan elfogadták,
teltház volt a februári esten. Ez most kü-
lönösen fontos volt, a zenészek ugyanis
egy nemes ügy mellé álltak és egy fiatal
lány, külföldi gyógykezeléséhez kértek
segítséget.

Tícia 2004-ben egy strandbalesetben
megfulladt, hosszú idő után tudták csak
újraéleszteni. Évekig éberkómában volt,

értelme kevésbé sérült, teste azonban az
izomfeszülések miatt nagyon megválto-
zott. „A világon egyedül Dr. Igor Nazarov
végez olyan jellegű - szelektív és zárt mi-
otenofasciotomiás (szövetbemetszéses) -
műtétet Barcelonai magánklinikáján,
amellyel jelentősen javítani lehet a feszes
izmok állapotán.” – olvashattuk a nagy-
terem bejáratánál elhelyezett tájékozta-
tón. Egy szépen becsomagolt cipős-
dobozba tehette bele mindenki diszkré-
ten a kislánynak szánt pénzt. A zene ki-
nyitotta a szíveket és a pénztárcákat is,
így több mint 161 ezer forint gyűlt össze.
Időközben pedig az is kiderült, hogy
ezzel az összeggel kiegészülve sikerült
összegyűjteni a műtéthez szükséges más-
fél millió forintot. „A feltétel nélküli Sze-
retet mindenre képes! Köszönöm hogy
részesülhettem belőle. A zene egy csodá-
latos eszköz erre.” – írta az egyik részt-
vevő az esemény közösségi oldalán. 

A Kalász Jazz Band ezúttal sem ön-
magában lépett fel. Rák Béla gitármű-
vész, a Zeneiskola tanára – aki a
jótékonysági koncert ötletét felvetette –
mellett elfogadta a meghívást Gyenes
Béla Budakalászon élő szaxofonművész,
és a koncertek állandó vendége Milose-
vits Mirkó jazz zongoraművész is.

És engedje meg nekem az olvasó,
hogy az objektív szemüveget most le-
vetve a saját élményeimet írjam meg.
Mint szorgos újságíró elővettem a tollat
és papírt a koncert elején, de hamar el is
tettem. Hiszen itt nem hangzanak el be-
szédek, amiket fel kellene jegyezni.
Aztán közeledve az est végéhez, újra elő-
került a papír, és azon kaptam magam,
hogy benyomásokat vések rá. Az jutott
eszembe, hogy a fergeteges hangulathoz
némi félhomály és tánctér hiányzik csak.
Aztán, hogy ez igazi örömzene, tehetsé-
ges, zenélni szerető kalászi és környék-
beli fiatalokkal. És még azt is felírtam,
hogy íme, nem kell kötelezően ezreket
kiadni egy jó koncertért, csak lesétálni a
Művelődési Házba. Aki leküzdötte a
pénteki fáradtságot, és eljött, egészen
biztosan mondhatja, érdemes volt.

Nem szégyen bevallani, hogy az
utolsó számnál már a hideg futkározott a
hátamon. Azt hiszem, ezzel az érzéssel
nem voltam egyedül. Tizennégy csillogó
szempár a színpadon és közel kétszáz a
nézőtéren. Igazi koncertélmény, a kö-
vetkezőt ne hagyják ki. Talán egyszer a
Budakalászi Sportcsarnokot is megtöltik
majd…
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Elindult a tavaszi szezon
Budakalász három csapata is az NBII-ben küzd hétről hétre

a pontokért és helyezésekért. A kézilabda szurkolók ebben a
szezonban nem lesznek annyira elkényeztetve mint ősszel,
ugyanis kevesebb mérkőzést vívnak a csapatok hazai pályán.

A legjobb eredménnyel a tavalyi évhez hasonlóan a Buda-
kalászi SC női felnőtt együttese büszkélkedhet. Magabiztosan
állnak a bajnokság második helyén. Krámerné Agócs Valéria,
a lányok edzője szerint ezt a helyet fogják tudni tartani a sze-
zon végéig. Arra ezúttal kisebb az esély, hogy címüket meg-
védve a tabella élén végezzenek, ugyanis a bajnokságot vezető
Gödi együttes különösen erős idén. A Hort ellen magas fö-
lénnyel nyertek februárban, de a Kinizsi TTK ellen csak egy
döntetlenig jutottak.

Hamarosan újabb budakalászi női rangadó lesz. Április 6-
án ugyanis a BSC játékpartnere a Budakalászi MSE lesz. A
szintén NBII-s csapat a tabella második felében áll jelenleg,
az első két fordulóban vesztettek idegenben. A Szent István II
OTP Bank 5 góllal, a Postás SE 4 találattal bizonyult jobbnak. 

A mezőny közepén játszik a bajnokságban a BSC férfi
együttese. Két vereséggel indult a tavaszi idény, A hevesi és a
solymári csapat is jobb formában kezdte a játékot a téli pihenő
után. Géber Zsolt edző szerint, a tavaszi szezonra való felké-
szülésük nem volt zökkenőmentes, ráadásul az egyik megha-
tározó játékosuk edzői munkát vállalt Kecskeméten. 
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Hazai kézilabda mérkőzések időpontjai: 

nŐi
2014. április 6. 17:00 Budakalászi sc – Budakalász msE
2014. április 13. 12:00 Budakalász msE – dorogi EsE
2014. május 4. 17:00 Budakalászi sc – dorogi EsE
2014. május 18. 14:00 Budakalászi sc – gödi sE
2014. május 4. 12:00 Budakalász msE – gödi sE

FérFi
2014. március 29. 18:00 Budakalászi sc – csömöri ksk
2014. május 3. 18:00 Budakalászi sc – pErla-X Hatvani
kszsE
2014. május 17. 18:00 Budakalászi sc – TfsE

Hajrá Budakalász!
Elmúlt a tél, ismét elkezdődik a várva várt tavaszi labdarúgó
bajnokság. A felkészülés, az alapozás minden korosztálynak
remekül sikerült. A gyerekek kisebb teremtornákon vettek
részt, a nagyobbak már a szabadban, műfüves pályán mérték
össze tudásukat. Felnőtt csapatunk téli futball kupán vett
részt, ahol szép eredményt ért el. Negyedikek lettek  tizenhat
csapat közül. Az utánpótlásgárda is folyamatosan játszotta ed-
zőmérkőzéseit, több -  kevesebb sikerrel. Pintér Sándor veze-
tőedző elégedett, és reménykedve várja a csapattal az első
bajnoki mérkőzését. A fiatalok keményen alapoztak, Laskai
Tamás edző igencsak megdolgoztatta a lurkókat, nekik nagy
esélyük van, hogy a bajnokságban remek eredményeket érje-

nek el. A felnőtt csapat álma a bajnokság megnyerése, ami
nem elképzelhetetlen, de a budakalászi szurkolók lelkesedése
nélkül nehéz lesz. Itt kérnék minden sportszerető kalászi la-
kost, jöjjenek drukkolni a csapatnak. Jöjjenek, nézzék a legki-
sebbektől az öregfiúkig valamennyi mérkőzést. Remek
hangulat, kulturált körülmények várják a nézőket, és a fiúk-
nak sem mindegy, hány néző előtt fociznak. A látogatók a be-
lépőjegyek megvásárlásával segítik a klubot. A vidéki
mérkőzésekre busszal lehet kísérni a csapatot, és ott is lehet
hazai hangulatot teremteni. Fiatal első csapatunk nagyon
hálás minden jó szóért, lelkes buzdításért. Ők a mi gyereke-
ink, saját nevelésű játékosok, megérdemlik a szeretetet, a tö-
rődést. Felújítottuk a centerpályát. Reméljük, az első hazai
mérkőzésen szép idő, és mint kértem, lelkes közönség lesz. 

Sárosi Tibor elnök 
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A „Kajakkirálynő”
Kovács Katalin háromszoros olimpiai bajnok kajakozó. 31
világbajnoki aranyérem tulajdonosa, minden idők legsike-
resebb női versenyzője ebben a sportágban. Európa-baj-
nokságokon 29 első helyet szerzett. Több éve él
Budakalászon. Jelenleg a sport egy kicsit háttérbe szorult
az életében, hiszen kisbabát vár.

Hogyan indult a pályafutásod? Miért éppen a kajakozás,
az evezés lett a nagy szerelem az életedben?

Egyszerű magyarázata van. A nővéreim kajakoztak és a szüleim
engem is levittek a vízitelepre, ahol a jó társaság miatt ott ragadtam.
Aztán szép lassan a kajakozást is megkedveltem.

Mi a vonzó ebben a számodra?
Nagyon nehéz elmondani, ezt át kell érezni. Számomra nagyon fon-

tos a mozgás. Ez az elsődleges, és ahogy az előbb már említettem a
szüleimnek köszönhetően a kajakozás lett az a mozgásforma, amit
egész életemben csináltam. Ráadásul az evezés szabadban történik,
így társul egy olyasfajta környezeti látvánnyal, ami leírhatatlan. Aki
még nem evezett a vízen és nem látta onnan a partot, annak nagyon
nehéz leírni ezt az érzést. 

Azt is szokták mondani, hogy az evezés relaxáció is egyben
azok számára, akik kedvtelésből űzik ezt a sportot. Te hogy
vagy ezzel?

Ez a versenysportban is ugyanígy van. Amikor persze versenyekre
készülünk, akkor kemény edzéseink vannak, olyankor csak arra pró-
bál az ember koncentrálni, hogy a következő feladatot, résztávot tel-
jesítse, de amikor a tavaszi vagy az őszi felkészülést elkezdjük, nagyon
sokszor evezünk hosszabb távokat, akár 30 km-t is, akkor azért az em-
bernek van ideje kikapcsolni, relaxálni, elgondolkodni az élet nagy dol-
gain, meg egyáltalán élvezni azt a fajta mozgást, amit a kajakozás
nyújt.

Volt már olyan pont a pályafutásod alatt, amikor azt gon-
doltad, hogy leteszed az evezőt, elég volt?

Szerintem minden élsportoló életében vannak ilyen időszakok.
Természetesen az én életemben is volt ilyen. Többnyire az olimpiai
ciklusok végén, amikor elég feszített tempójú időszakot élünk meg, ve-
tődött fel bennem a gondolat. De amikor meg kellett volna hozni a
döntést, hogy leteszem a lapátot, sohasem tudtam megtenni. Inkább
megijesztett maga a gondolat, hogy vége, és nem csinálhatom azt, amit
szeretek. 

A nagy világversenyeken, a hasonló képességű versenyzők
esetében mi az, ami dönt egy adott helyzetben a szellemi
vagy a fizikai felkészültség?

Ezen a szinten fizikálisan a legjobb formában kell lenni, ez alap-
vető. Az a 8-10 versenyző, aki be tud kerülni egy olimpiai döntőbe, fi-
zikailag felső határon van, ilyenkor már a mentális dolgok döntenek,
hogy mennyire vagy pihent szellemileg, mennyire tudsz kizárni min-
den mást a gondolataidból és mennyire tudsz csak arra koncentrálni,
amiért egész évben dolgoztál. A legfontosabb, hogy teljesen ki kell
zárni a környezetet, mintha csak te léteznél az egész világon. Nagyon
önzőnek kell lenni abban a néhány napban, amikor közeledik a futam,
a döntő pillanata.

Ezt a szintű, ahogy te nevezted, önzőséget, hogy tudják el-
viselni a hozzátartozóid?

Biztos nehezen, de az elmúlt több mint két évtizedben megszok-
ták, hogy ilyenkor velem még telefonon sem lehet beszélni. A felké-
szüléskor csak magamra szeretek koncentrálni, mert így vagyok képes
a csúcsteljesítményre. 

A mentális felkészülésben kaptok segítséget bárkitől is,
mondjuk az edzőktől?

Én ilyen szempontból soha nem vettem igénybe az edző segítségét.
Nekem elég volt az, hogy az edzésen tudnak engem fanatizálni, elhi-
tetni velem, hogy győzni tudok. Az tény, hogy az embernek, ahogy idő-
södik, egyre inkább szüksége van külső segítségre is. Az elmúlt évben
kezdtem el komolyabban foglalkozni a pszichológiával. Régóta izga-
tott ez a dolog, mert szerintem az élsporthoz is pluszt tud adni. 

Talán nem véletlen, hogy pont most érdeklődsz a pszicho-
lógia iránt, hiszen tavaly év végén jelentetted be, hogy
babát vársz. Mennyiben alakult át az életed, a gondolko-
dásod amióta tudod, hogy gyermeked lesz?

Nagy váltást jelent egy élsportoló életében, mindennapjaiban a ba-
bavárás. Bár a tavalyi szezon végén már sokat gondolkodtam azon,
hogy kellene valami más, valami új dolog az életembe, de akkor még
remélni sem mertem, hogy ezt a fordulatot a kisbabánk fogja meg-
hozni számomra. Az első időszakban persze megviselt, hogy felborult
az a kőkemény napirend, ami szerint addig éltem, de aztán hamar be-
állt a rend. Nagyon komoly változást éreztem. Annak ellenére, hogy
régóta szerettem volna családot, egy ponton mindig megakadtam. Azt
éreztem, hogy iszonyatosan nagy felelősségvállalás a gyermeknevelés.
Ezért volt bennem egy gát, azonban amikor kiderült, hogy áldott álla-
potban vagyok, ez a félelem azonnal szertefoszlott.  

Jelenleg mennyit sportolsz?
A sport szükséges az életemben, természetesen most is. Ez ad egy

gerincet a mindennapjaimnak, igaz már csak napi egyszer járok le ed-
zeni. November végéig mindennap eveztem, futottam, kondicionál-
tam, de ahogy haladunk előre az időben és Luca egyre nagyobb, már
több dolog kiesik, amik helyett találok újfajta kiegészítő sportágakat. 

Budapesten születtél, de már jó pár éve laksz Budakalá-
szon. Mikor költöztél ide, hogyan esett erre a városra a vá-
lasztásod?

A kétezres Olimpia után kezdtünk el azon gondolkozni a párom-
mal, hogy elköltözünk Budapestről. Mivel lakótelepen nőttem fel, ré-
góta álmom volt, hogy családi házban élhessek. Egyik edzőtársam
ajánlatára néztünk meg itt Kalászon egy telket, ami szerelem volt első
látásra. Azóta is nagyon sokszor megállapítom, milyen szerencsés va-
gyok, hogy ilyen szép helyen lakom. Szeretek itt élni és jól érzem
magam abban a környezetben, ahol élek. Budakalász nagyon csalá-
dias, otthonos környezet. Jó itt lenni, csak ezt tudom hangsúlyozni.

Vannak-e terveid arra, hogy lesz, ha megszületik Luca,
folytatod-e a kajakozást?

Természetesen szeretném folytatni az élsportot. De szerintem tel-
jesen felesleges tervezgetni előre, amúgy sem vagyok egy ilyen típus.
Az élettől megkapom majd a választ, abban a pillanatban, amikor kell.

Nagy Judit



Soós lászló így emlé-
kezik élete 90 évére:

„1924-ben szület-
tem Hatvanban.
Ott jártam elemi is-
kolába, Kiskunha-
lason pedig
gimnáziumba, ahol
egy lelkes tanárom
már első osztályos
koromban elkez-
dett gyorsírásra ta-

nítani. Negyedikes koromban országos
versenyen hibátlansági jelvényt nyertem.
Nyolcadikos koromban már beszédeket is
tudtam írni. Közben megtanultam szabályo-
san gépelni. Így lett a gyors- és gépírás életem
meghatározója – azt is mondhatom, meg-
mentője – az egyetemi évektől mind a mai
napig.
A háború alatt elvégeztem a református teo-
lógiai akadémiát és a katolikus tudomány-
egyetemet, lelkészi és tanári oklevelet
szereztem. A legnehezebb időkben, a Rákosi-
korszakban végeztem lelkészi szolgálatot egé-
szen addig, amíg nem akartak becsületen
aluli ügyekbe beszervezni. Ekkor polgári fog-
lalkozást kerestem, nem ment könnyen, mert
abban az időben lelkészt még utcaseprőnek
sem volt szabad alkalmazni. Mivel nekem
mind gyorsírásból, mind gépírásból megvolt
a legmagasabb fokú képesítésem és termé-

szetesen a tudásom is, az még ezt a tilalmat is
felülírta: először gépírónő, majd idegen
nyelvű gépíró, műszaki fordító, tanár, beszé-
díró jegyzőkönyvvezető lettem egy miniszté-
riumban, a Fővárosi Tanácsnál és végül a
parlamentben.
Közben meghívást kaptam New Yorkba, majd
Zürichbe lelkészi szolgálatra, de én inkább
Magyarországon maradtam. A hetvenes évek-
ben visszahívtak egyházi szolgálatba a Refor-
mátus Egyház legelső törvényhozó
testületébe, a Zsinatba, ahol 33 évig szolgál-
tam, és 88 éves koromban mentem végleg
nyugdíjba. Ekkor hét évtizedes egyházi szol-
gálatomat és az országgyűlésben végzett te-
vékenységemet a köztársasági elnök a magyar
érdemrend lovagkeresztjével ismerte el.
Életemnek most még Isten kegyelméből ka-
pott, hátralévő idejét könyveim írásával
igyekszem hasznossá tenni. Eddig négy köny-
vem jelent meg, most folyik a verses Biblia-
fordításom kiadása és a Kalandjaim sorozata,
amely életem és az akkori kor bemutatását
tűzte ki célul alulnézetben, élményszerűen.
Ennek most jelent meg az első kötete. Számí-
tásaim szerint legalább hatkötetes lesz,
amennyiben még hátralévő földi életem lehe-
tővé teszi.
Hatvanhét évi boldog házasság után temet-
tem el a feleségem, s ugyanabban az évben az
idősebbik fiamat is, de ha a család összejön,
így is sokan vagyunk: kisebbik fiam és lá-
nyom, tizenöt unokám a családjukkal, a ti-
zenegy dédunokával töltik meg a családi
hajlékot.” 
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Anyakönyvi hírek
Budakalászi újszülöttek: 
2014. február hónapban 6 kisfiú 
és 2 kislány született.

Házasságot kötött: 3 pár

Volt budakalászi lakosok:
Januárban elhunytak:
Fok Ferencné szül.: Steierlein Ilona 
94 éves,
Merő Lászlóné szül.: Bellon Hermina 
Erzsébet 96 éves,
Februárban elhunytak:
Csala Zsuzsanna 80 éves
Farkas László István 66 éves,
Jurinka István 91 éves,
Juhász Lajosné szül.: Hornyák Mária 
Erzsébet 65 éves,
dr. Zsupán Kornél László 85 éves,
Sárosi László 78 éves,
Beregi Miklós Dániel 57 éves,

Szépkorú lakótársaink: 
90. születésnapja alkalmából jó erőt és
egészséget kíván Rogán László polgár-
mester: Szalai Jánosné szül.: Szita Juli-
annának és Soós Lászlónak.
Február 14-én Soós Lászlót 90. szüle-
tésnapja alkalmából otthonában köszön-
tötte dr. Krepárt Tamás alpolgármester.
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Apróhirdetések

ElAdó 3.5 m3 (TÖlgy-Bükk) 
HasíToTT TűzIfa, 

szállíTással EgyüTT 
48 e ft.

06 30/932-9095

megvételre keresek Simson 
S 50- 51,  ETz 250-251-es 
típusokat, papír nem számít, 
ezekhez gyári új  ddr-es 
alkatrészeket.
1950 előtti kerékpárokat, ezekhez
alkatrészeket, leírásokat, 
megegyezés szerinti áron!
régi zománctáblákat (hirdetési 
és utcatáblák), régi olajokat 
(castrol, arol, shell stb.) 
régi magyar lemezárugyár által 
készített gyerekjátékokat.
E-mail: csekabau@invitel.hu 
06-30-950-9383

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. március 20.

Gyógyszertári ügyelet 
2014. március

Viktória Gyógyszertár 
2014. márc. 02. vasárnap 16-20 óráig  
Budakalász kőbányai út 3.
Telefon: (26) 340-232

Vörösmarty Gyógyszertár 
2014. márc. 09. vasárnap 16-20óráig
pomáz, Vörösmarty út 18-20. 
Telefon: 06-26-326 402 

istván Király Gyógyszertár 
2014. márc. 15. szombat 08-20 óráig 
pomáz, kossuth l. u. 21/a
Telefon: (26) 325-462

istván Király Gyógyszertár 
2014. márc. 16. vasárnap 16-20 óráig 
pomáz kossuth l. u. 21/a
Telefon: (26) 325-462

Kőhegy Gyógyszertár 
2014. márc. 23. vasárnap 16-20 óráig 
pomáz, jankovics gy. u. 2.
Telefon: (26) 326-240

A változtatás jogát fenntartjuk!

iii. ker. lehel utcában csillaghegy
központjában  egyben és külön-
külön is kiadó egy 63 m2-es kétszo-
bás és egy 110 m2-es 4 szobás
lakóház  közös kerttel, kocsi beálló-
val 100 000-120 000 ft/hónap +
áfa  Tel: 06-309-773-588,  438-
3827 
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