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szilárd alapokon az új költségvetés
interjú rogán lászló polgármesterrel

n 3. oldal

„... nekem ezzel kell eltöltenem az életemet”
Márciusban Hámori ildikóval beszélgetünk

 n 14. oldal

Profi előadás, amatőr színészekkel
Shrek a Telepi Óvoda előadásában

n 19. oldal



Budakalászi hírmondó Budakalászi hírmondóiX. évfolyaM n 3. száM 2015. Március 9. 

n Február 19-én megtartotta rendes 
képviselő-testületi ülését a grémium. 
Az egyik legfontosabb napirendi pont 
a 2015-ös költségvetés volt. Mit mu-
tatnak a számok, milyen éve lesz Bu-
dakalásznak?

A város költségvetésének elfogadása min
den évben nagyon fontos kérdés. Azt gon 
dolom, hogy megvalósítható költségvetés  
született. Működési többlettel terveztük 
az idei büdzsét, amire a tavalyi esztendőt 
leszámítva nem volt példa. Hatvanmillió fo
rint az az összeg, amit át tudtunk csoporto
sítani a felhalmozásiberuházási oldalra. 

A költségvetésünkben sok fejlesztés sze 
repel az idei évben is. Ezek megvalósítá
sával a budakalásziak életét segítjük majd. 
Szeretnénk idén elkezdeni a Faluház mel
letti körforgalmat elkerülő út kialakítását. 
Az útszakasz megépítése a József Attila út 
forgalmának csökkentését jelentené, ez pedig 
jelentősen mérsékelné a környező utcákra 
és az egész városra nehezedő környezeti és 
zajterhelést. A beruházás megvalósításának 
első lépése az érintett területen a közművek 
rendezése, kiváltása, ami várhatóan 80 millió  
forint körüli összegű terhet jelent. Ezen felül 
szeretnénk minél hamarább hozzákezdeni a 
Gerinc utca és a Felsővár utca csomópont
jának átalakításához és az út kiszélesítéséhez. 
Erre is biztosítottunk forrást a költségveté
sünkben. A Scholz Ferenc utca átépítését is  
szándékozunk megkezdeni tavasszal. Ezek 
azok a beruházások, melyeket elhatároz tunk a 
jövő évre. Folytatjuk és be is fejezzük a tavaly 
elkezdett munkálatokat: a Deák Ferenc utca, 
a Diófa utca és a Budai úti járda építését. 

Jutott pénz a síkosság mentesítésre, az 
árvízi védekezésre, a patakok, átereszek 
tisztítására és a zöld növényekre is. A zár

szám adás végén idén is számolunk megta
karítással, amit szintén a város fejlesztésére 
tudunk majd fordítani. 

Költségvetésünk főösszege közel 2 milli árd  
forint, ami a különböző állami támogatások 
és plusz kiadások miatt év közben változ ni 
fog. A költségvetésünk egyensúlyban van, 
a város nyugodtan kezdheti az idei évet. A 
na pi rend szavazásán tízen voltunk jelen, ki
lenc igen és egy tartózkodás mellett fogad
tuk el a költségvetési rendeletet. Ez a magas 
szava zatarány is azt mutatja, hogy alaposan 
előkészített és egyeztetett büdzsét terjesz
tettünk elő. Képviselőtársaim megismerték, 
megvitatták a rendelettervezetet, öröm szá
momra, hogy a módosító indítványaik nagy 
részét befogadtuk. Ez a konszenzus nagyon 
fontos volt a számomra, mert így minden 
képviselő a magáénak érezheti városunk 
költségvetését. 

n Született egy javaslat az új szociális 
rendelet megalkotásáról. Ez mit tar-
talmaz?

Március 1jétől változik a szociális tör
vény. Ez részben egyszerűbbé, részben kicsit 
költségesebbé teszi számunkra a szociális fe
ladatainkat. Például a felnőttkori ellátást az 
állam átveszi és a járási hivatalokhoz kerül, 
de az eddig az állam által támogatott, és a 
helyhatóság által fizetett szociális segélyeket 
teljes egészében az önkormányzathoz rendeli 
a törvényalkotó. Ez azt jelenti, hogy nekünk 
a költségvetésünkhöz és teherbíró képes
ségünkhöz képest kell megalkotnunk a szo
ciális rendeletünket. Ezentúl sokkal jobban 
figyelembe kell vennünk a rászorultság elvét. 
Semmiképpen nem szeretnénk azt, hogy 
olyan embereket segélyezzünk, akik erre 
nincsenek rászorulva. Viszont akik tényleg 
nehéz helyzetben vannak, vagy létfenntar
tási gondokkal küzdenek, azokat szeretnénk 
továbbra is támogatni. A rendeletünk ezt 
a felfogást tartalmazza, amit a képviselő
testület egyhangúan megszavazott.

n Döntött a testület a Sportcsarnok-
ban tartandó testnevelésórák megtar-
tását biztosító szerződésről is, amit 
a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központtal köt az Önkormányzat.  
Mit tartalmaz ez a javaslat?

Fontos lépés volt, amit a KLIKkel kö
zösön elértünk. A két budakalászi iskola 
diák jai eddig 530 óra erejéig használhatták  
a csarnokot, amit az önkormányzat támo
gatásként adott másfél éven keresztül. 
Megkerestük a KLIKet, hogy a tanórák fi

nanszírozásába szálljon be, mert az ő fela
data a mindennapos testnevelés biztosítása. 
Ha ezt csak egy sportcsarnokban tudja meg
oldani, annak bizony költségei vannak.

A megbeszéléseknek köszönhetően abban 
maradtunk, hogy 3070 százalékos arány
ban megosztjuk ezt a terhet. Eddig mindent 
mi fizettünk. Most már a sportcsarnok
használat 70 százalékát a KLIK finanszírozza. 
Ez éves szinten komoly megtakarítást jelent 
az önkormányzatnak. Ebben született egy 
döntés, amit a képviselőtestület támogatott. 
Miután a szerződést aláírjuk, a Kalász Suliból 
is busszal szeretnénk szállítani a gyerekeket a 
sportcsarnokba, hogy több idő jusson a hasz
nos mozgásra és az esetleges esős időjárás se 
okozzon kellemetlenséget a számukra.

n A napirend előtti beszámolóban el-
hangzottak a Szentisvántelepi Iskola 
bővítésében történt előrelépések.  
Milyen eredmények vannak?

Február közepén jártak nálam a Nemzeti 
Sportközpontok elnevezésű állami szervezet 
illetékesei, akik jelezték, hogy a tervek elké
szültek. Jelenleg az engedélyezési eljárás 
folyik, mely után egy meghívásos pályázat 
alapján áprilisban kiválasztják a kivitelezőt. 
A szerződéskötés után május végén, június 
elején, ahogy a tanévnek vége lesz, azonnal 
elkezdődhet a beruházás. A bővítést három 
hónap alatt kell befejezni a kivitelezőnek. 
A gyerekek így szeptember 1jén egy 250 
négyzet méterrel és 4 új tanteremmel kibővült 
iskolát vehetnek birtokba.

n Közeledik a jó idő, érkezik a tavasz, 
milyen munkálatok kezdődnek a tele-
pülésen?

Jönnek a tavaszi munkák, ezért arra kér
tem a kollégáimat, hogy az enyhébb idők be
köszöntével településünkön is kezdjük el a 
takarítást, a rendrakást. Városunk határain 
kívül is nagyon sok a szemét, sajnos sokan 
hulladéklerakónak használják a főutak mel
letti területeket. Ezek az utak nagyrészt a 
közútkezelőhöz és a szomszédos két település
hez, Pomázhoz és Szentendréhez tartoznak. 
Az érintett szerveket és az önkormányzato
kat már most keressük és kérjük a területek 
rendbetételét. Az idén a március 28i városta
karítás mellett csatlakozunk az országos „Te 
Szedd!” mozgalomhoz is. Kérek mindenkit, 
hogy ügyeljünk a város tisztaságára, szép 
környezetünk óvására!

                     2015. február 20.

„a költségvetés elfogadása után folytatódhat a munka”
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Új zöldhulladék égetési rend
Az előző év decemberében meg al kotott új kör

nyezetvédelmi rendelet ben a hulladék égetés rendjét 
is felülvizsgálták, a határozatot új ele mekkel bővítette 
a szakmai bizottság és a képviselőtestület. A kerti 
zöldhulladékot elsősorban komposztálni kell, égetés
sel csak a nem komposztálható növényi eredetű száraz 
hulladék ártalmatlanítható. A múltban, két időszakban 
lehetett égetni tavasszal és ősszel, a lakosság egészsé
gének és a környezet tisztaságának védelme érdekében 
a testület tovább szigorította és csökkentette az égetés 
idejét. A kerti növényi eredetű száraz hulladék 
égetése ezentúl csak április 15-e és május 15-e 
között péntekenként illetve az önkormányzat 
által megszervezett várostakarítási napokon 8 
és 17 óra között lehetséges. Az égetést csak nagy
korú, cselekvőképes személy végezheti. A biztonság és 
az esetleges viták elkerülése érdekében meghatároz
ták, hogy a szomszédos telken lévő épülettől legalább  
tíz, a kerítéstől pedig három méter távolságban vé gez
hető a hulladékégetés. Figyelembe kell továbbá venni 
azt is, hogy az intézményektől, iskoláktól, óvodáktól, 
sportpályától száz méteres távolságra nyitvatartási, 
üzemelte té si időszakban nem lehet égetni, mert az ott 
tartózkodókra fokozott légszennyeződést jelent. 

A teljes környezet és természetvédelmi rendelet 
(20/2014es számo zással) a város honlapján olvasható 
a következő helyen:

www.budakalasz.hu/onkormanyzat 2/kepviselotes
tuletirendeletek2/2014evrendeletei

Az égetés rendjét a dokumentum 34. §a tartalmazza.

Interjú rogán László polgármesterrel

Március végén ismét megkezdődik 
a „házhoz menő” zöldhulladék gyűj 
tése a városban. A szállítást kéthe ten te, 
szombati napokon végzi a szol gáltató. 

A szállítási időpontok a kö vet-
kezők: 2015. április 4., 18., má jus 
2., 16., 30.; jú ni us 13., 27. 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 
kerti zöldhulladékot a Vér tes Vidéke 
Kft. kizárólag saját, biológiailag le
bomló, zöld feliratos zsákjában szál lítja 
el. A zsákokat kérjük, hogy a szállítási 
napon reggel 7 óráig helyezzék el az 
ingatlanok előtt. A más zsákban vagy 
később kihelyezett zöld hulladékot a 

szolgáltató továbbra  
sem viszi el. A szállí
tási szer ződéssel ren
delkező budakalászi 
ingat lan tulajdonosok szá  mára 2015 
első félévére 9 db zöldhulladé kos zsá
kot biztosít térítésmentesen a szolgál
tató. Azok a lakók, akik még nem 
vették át a zsákokat 2015. már-
cius 28-tól, május 31-ig szerez-
hetik be az ingyenes men nyiséget. 

A zöld zsákok átvéte lére személyi 
iga zolvány bemuta tásával a Klinger 
Hen rik utca 1291/25 hrsz. alatti 
Hulladékgyűjtő ponton (volt Lenfonó
gyár területén) van lehetőség nyit
vatartási időben (csü törtök, péntek: 
1418, szombat: 812 óráig).

Érdeklődni telefonon a közszolgál
tató 34/600700as ügyfélszolgá lati  
számán, illetve személyesen a Hulla
dékgyűjtő ponton nyitvatartási időben 
lehet.

Zöldhulladék szállítás

Budakalász Város Önkor
mányzat Képviselőtestülete 
pályázatot hir det a 

TELEPI ÓVODA 

(Budakalász, Mály va utca 1.) 

óvoda ve zetői munka kö-
rének be töl té sé re.

A pályázat benyújtásának 
ha tár ideje: 2015. március 31. 

Részletes információk a vá
ros honlapján: www.buda
kalasz.hu/palya zatok/
allaspalyazat

Óvodavezetői 
álláspályázat



a Budakalászi óvodásokért 
Alapítvány ezúton szeretné meg
köszönni támogatóinak azt, hogy 
segítették munkánkat. Az 1%-ból be

folyt összeget játékokra, jó minőségű szakmai eszközökre 
fordítottuk, támo gattuk a rászoruló gyermekek részvé
telét a külső programokon.

Kérjük ebben az évben is segítsék alapítványunk 
céljainak megvalósítását jövedelemadójuk 1%-ának 

felajánlásával!

Adószámunk: 18690163-1-13

A Telepi Óvodásokért Alapítvány ezúton is köszöni 
Önöknek, hogy az elmúlt években személyi jövede
lemadójuk 1 % - ával és pénzbefizetésekkel segítették 
munkánkat. alapítványunk támogatni tudta az óvoda 
mindennapjait érintő tevékenységeket, programokat, 
kirándulásokat...

Kérjük, hogy idén is segítsék személyi jövedelemadójuk 
1 %-ának felajánlásával alapítványunk céljainak 

megvalósulását.

Adószámunk: 18690163-1-13
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A 2015. március 1től a járási hi-
vatal hatáskörébe kerül az „aktív ko
rúak ellátása” támogatás megállapítása, 
a kérelmek elbírálása az alábbi intéz
ményben történik:

Pest Megyei Kormányhivatal  
Szent endrei Járási Hivatal

Cím: 
2000 Szentendre, Dózsa György út 8.
(11es útról nyílik, a Ren dőr ka pi tány
ság épülete mellett található)

Telefonszám: 0626/501900

Fax: 0626/501940

Email: 
jarasihivatal@szentendre.pmkh.gov.hu 

Ügyfélfogadás rendje:

Hétfő: 8:0016:00, 
Kedd: 8:0012:00, 
Szerda: 8:0018:00, 
Csütörtök: 8:0012:00, 
Péntek: 8:0012:00

A rendszeres szociális segély 2015. 
március 1től ebben a formában nem része 
a szociális ellátó rendszernek, az átalakí
tást követően, az igénylők más ellátásokra 

válhatnak jogosulttá. Az aktív korúak ellá
tása támogatás keretében ezentúl kétféle 
ellátástípus vehető igénybe:

• a foglalkoztatást helyettesítő támogatás,
• az egészségkárosodási és gyermekfelü
gyeleti támogatás

Kérjük, hogy az ellátásokkal kapcso
latban a Járási Hivatalt keressék a fenti 
elérhetőségeken!

Budakalászi Polgármesteri Hivatal

Budakalász Város Önkormányzat  
a város szebbé tétele, egységes meg
jelenése és a lakosság nemzeti érzésé
nek erősítése érdekében nemzeti zászlót 
ajándékoz a település lakói számára.

A címeres 60×90 cm méretű nemzeti 
zászló a Polgármesteri Hivatal ügyfél
szolgálatán vehető át ügyfélfogadási 
időben hétfőn és szerdán. A lakcím

kártya bemutatását követően, belterületi  
ingatlanonként egy darab lobogó átvé
telére van lehetőség. A zászlók a készlet 
erejéig igényelhetők.

Az Önkormányzat kéri a város lakóit, 
hogy valamennyi nemzeti és városi 
ünnep idején a zászlókat az ingatlanokra 
tűzzék ki, így „öltöztetve” Budakalászt 
ünneplőbe.

Tájékoztató az „aktív korúak ellátása” támogatást érintő
2015. március 1-től hatályos változásokról

lobogózzuk fel Budakalászt!

Elindult a Budakalászi Polgármesteri 
Hivatal átszervezése. Dr. Udvarhelyi István, 
a város jegyzője egyik legfontosabb fela
datának tartja a szervezett keretek között 
működő ügyfélszolgálat és az egységes 
arculat kialakítását a Városházán. A 
jegyző kiemelte: az egyik legfőbb célja 
az átszervezésnek a gyorsabb, haté
konyabb ügyintézés. A változásoknak 
köszönhetően sokkal átláthatóbban és 
koncentráltabban folyik majd a munka. 
A Polgármesteri Hivatal eddig két épü
letben látta el feladatait, fogadta ügyfeleit, 
ezt fogják most jobban összehangolni.  
A folyamat elkezdődött, az ügyfélszolgálat 
megkezdte a működését. Ez azt jelenti, 
hogy két hivatali munkatárs folyamato
san, az ügyfélfogadási időtől függetlenül, 
fogadja majd a beérkező telefonhívá
sokat és azokat kezeli, ügyfélfogadási 
időben pedig szükség esetén kapcsolja a 
megfelelő ügyintézőhöz. Az ügyfélszol
gálaton dolgozó köztisztviselők feladat
körébe tartozik, hogy a legtöbb ügyet már 
lehetőleg a beérkezéskor  elintézzék. Ide 
tartozik az ügyfél által behozott doku
mentumok, csekkek átvétele, kiadása, 
kérelmek kezelése. Az ügyfélszolgálat fe
ladata, hogy megszűrje és kategorizálja 
a lebonyolítandó tevékenységet, annak 

érdekében, hogy mindenki a leghama
rabb megkapja a szükséges tájékoztatást 
és útbaigazítást. 

A lakosság tartózkodására az ügyféltér 
szolgál, innen kísérik majd el és az ügyek 
elintézését követően ide kíséri vissza a 
hivatalhoz fordulókat. A köztisztviselők 
egyszerre egy üggyel foglalkoznak, így 
előfordulhat, hogy a lakosoknak várniuk 
kell. Ezt mindenki megelőzheti azzal, 
hogy telefonon, emailben vagy személy
esen az ügyfélszolgálaton időpontot kér.  
A Polgármesteri Hivatal elér he tő-
ségei telefonon: (26) 340-266-os 
vagy (26) 340-514-es számon, illetve 
elektronikusan az ugyfelszolgalat 
@budakalasz.hu e-mail címen.  
Mivel bármilyen eljárás alapvetően az 
ügyfél kérelméhez kötött, kérik hogy igé
nyeiket írásban szíveskedjenek benyújtani 
az ügyfélszolgálaton vagy a megadott  
email címen.

A Petőfi tér 1. alatti Hivatal „A” épüle
tének földszintje ad otthont azoknak a  
hivatali ügyintézőknek, akik nagyobb részt 
közvetlenül a lakossággal tartják a kapcso
latot, úgymint a környezetvédelmi, adó, 
és beruházási csoport. Az első emeleten a 
gazdasági iroda vezetője és munkatársai 

látják majd el feladatukat, a telkekkel és 
az önkormányzati ingatlanokkal kapcso
latban, valamint a Polgármesteri Hivatal 
vezetői is itt kaptak elhelyezést. Az elmúlt 
hetekben megkezdődött átalakítás bútor
mozgatással és felújítással járt, amit a 
szak emberek igyekeztek úgy megoldani, 
hogy az ügyfeleknek a legkevesebb kel
lemetlenséggel járjon.

A következőkben a Petőfi tér felőli 
gépkocsibehajtó nagykapu motorizálása 
is megtörténik, így a Polgármesteri Hi
vatalba – az Önkormányzat vezetőihez, 
tehát a polgármester úrhoz és helyet
teseihez is – a továbbiakban kizárólag 
az „A” épületen keresztül csak az ügyfél
szolgálaton át lehet majd eljutni, ügyet 
intézni. Az ügyfelek ugyanis itt kapják 
meg a megfelelő tájékoztatást. A hivatal 
munkatársai igyekeznek teljes körű 
nyomon követést biztosítani a hozzájuk 
fordulóknak. Az ügyfélszolgálat minden
kit odairányít majd, ahol az adott kére
lemmel konkrétan foglalkozó személy 
található. Fontos ezért, hogy mindenki 
tájékoztassa az ügyfélszolgálaton dolgozó 
köztisztviselőket arról, milyen konkrét 
ügyben vár segítséget, közreműködést. 

A Budakalászi Önkormányzati Rendé
szet Irodája is beköltözött a Városháza 
épületébe, így hatékonyabban tud 
együttműködni a hivatal munkatársaival 
a rendészet.

Az ügyfélszolgálat átszervezésével 
összhangban kialakítják a város egyéni 
értékeit kiemelő egységes arculatát is. 
Az azonos tartalmi és grafikai elemeket  
hordozó megjelenés kiterjed majd a 
város összes nyomtatott és elektronikus 
megjelenésére a levélpapírtól kezdődően 
a városi rendezvényplakátokon át 
egészen a belső és külső irányító, infor
mációs táblákig. A városi arculat másik 
hordozó eleme a település honlapja, ami 
nemsokára szintén megújul és sokkal át
láthatóbb, informatívabb, tartalmasabb és 
modernebb lesz.

Ügyfélközpontú hivatal, egységes városi arculat
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A Budakalászi Polgármesteri Hivatal hírei

www.budakalasz.hu

Budakalász hivatalos  közösségi oldala
Információk, hírek, események, rendezvények első kézből:

facebook.com/budakalaszvaros
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Február 13án éjfél után 10 perccel 
jelentettek kéménytüzet, a Vasútsor és 
Sport utca sarkáról. Az oltási és takarí
tási munkálatokat éjjel két óráig végez
ték a kalászi önkéntes tűzoltók, személyi 
sérülés nem történt.

Ajándékba vette a két szénmonoxid  
vészjelzőt egy budakalászi férfi. Mie lőtt  
átadta volna még egy utolsó ellenőrzést 
végzett, hogy minden rendben mű kö  
dike. A készülék azonban megszó lalt.  
Hangos csipogással jelezte, hogy baj 
van. A tulajdonos elővette a másik 
ajándék készüléket, mert inkább arra  
gyanakodott, hogy téves jelzést ad, de  
a másik vészjelző is megszólalt. Ezután  
gyorsan telefonált a tűzoltóságra. A 
láng lovagok néhány perc múlva már  

meg is álltak a ház előtt, akik a szellőz
tetés ellenére majdnem 100 ppm 
szénmonoxi dot mértek. A három fel
nőttnek és két gyereknek szerencsé je 
volt. A mentők nem vittek senkit kór
házba, mert idejében jelzett a készülék. 
A TIGÁZ szakemberei a fürdőszobában 
lévő gázkészüléket leplombálták és a 
tűzoltók a használatát megtiltották. A 
tulajdonos az ajándék szénmonoxid 
vészjelzők mellé pedig saját magának is 
vásárolt készüléket. 

A Rendőrség és 
a Tűzoltóság hírei

Életet mentett a másnak vett ajándék Évente több millió forintot fordít az 
önkormányzat a megrongált, eltulajdo
nított közvagyon javítására, pótlására. 
Városszerte egész évben láthatóak a  
vandál kezek nyomai. Felgyújtott, le
sza kított szemetesek, összefirkált, tönk
retett padok, széttört útbaigazító táblák, 
félbevágott terelőoszlopok, megrongált 
játszóeszközök, letépett, tövestől kisza
kított növények, megritkított levendula 
ágyások. Szomorú, lehangoló a városon 
ejtett sebek látványa. Az önkormányzat 
legutóbb az Omszk park használhatat
lanná tett padjainak javítását kezdte 
meg. A parkban található összes, azaz 
35 pad helyreállításra szorult. A javítás 
értéke az anyagköltséggel és munkadíj
jal együtt összesen mintegy 860.000  
forintot tesz ki. Az összeg nem kevés, amit 
a város más fontos célok megvalósítására  
– utak, járdák építésére, gyerekek, 
idősek támogatására, zöldfelület fejlesz
tésére – is fordíthatott volna. Vigyáz
zunk jobban településünk értékeinkre 
a sok munkával és anyagi ráfordítással 
megteremtett rendezett környezetünkre!

A Budakalászi Hírmondó januári számában már jeleztük, hogy  
Budaka lász külterületein jelentős mértékben túlszaporodtak a  
vaddisznók. Az álla tok komoly károkat okoznak az ingatlanok kerítéseiben,  
és túrásukkal a termőterületekben. A károk elhárítása érdekében a 
Buda kalászi Önkormányzati Rendészet munkatársai létszámgyérítést  
végeznek a vad állományban.

Felhívjuk a  külterületeken kutyáikat futtatók figyelmét, hogy kutyáikat 
ne engedjék szabadon! A vaddisznók ugyan is lefialtak, és a malacaikat féltő 
kocák komoly veszélyt jelenthetnek a nyugalmukat megzavaró ebekre, így  
esetlegesen a velük lévő emberekre is.

óvjuk köztereinket!

Vigyázat vaddisznók!

            javítás után

            javítás után

Ma már nehéz azt a helyzetet elkép
zelni, milyen lehet egyik pillanatról a 
másikra egy bőröndbe becsomagolni egy 
életet. Számos budakalászi sváb emberrel 
azonban ez történt 69 esztendővel ezelőtt. 
Családokat szakítottak szét, életeket törtek 
ketté és számos embert kényszerítettek az 
újrakezdésre távol otthonától. 194546
ban, a második világháborúban győztes 
nagyhatalmak döntésének értelmében 
KözépKeletEurópa német lakosságának 
zömét kite lepítették.

Február 22én minden esztendőben 
azokra emlékezünk, akik félelemmel 
telve, legfontosabb holmijukat a kezük
ben szorongatva, szemükben könnyek
kel kénytelenek voltak felszállni a 
Bu da kalász állomáson várakozó vago

nokba. Történeteiket az 
itthon maradtak adják 
tovább, és azok is is
merkedhetnek ezzel a szo
morú eseménnyel, akik 
ellátogatnak a Svábházba.

A 69 évvel ezelőtti 
kitelepítésnek emlékmű is őrzi történe
tét a HÉVállo más nál. Szentmise után 
ide vonulnak az emlékezők, és tisz
teletüket teszik mindenki előtt, akinek 
új országban kellett otthonra találnia. 

Wágner László a megemlékezé sen  
Szent István király intelmeiből olvasta  
fel azt a részletet, melyben az egynyelvű 
ország esen dő ségére hívja fel a figyel
met. Ezt követő beszédében pedig 
hang súlyozta: „Ezeréves történelmünk 
során számtalanszor bebizonyosodott, 
hogy a nemzeti kisebbségek tagjaiban 
olyan magyar hazafiakat tisztelhetünk, 
akik közös ér té keiket, kultúrájukat, 
nyel vüket sokszínűségével egységes 
nemzetünk erejét gyarapítják.” A szó

nok hang
súlyozta, a 
XX. század 
ütötte seb 
csak akkor 
gyógyulhat 
be végleg,  
ha mi szabadságszerető magyarok 
olyan országot teremtünk, amelyben 
meg kér  dőjelezhetetlen érték az ember 
és a polgá ri jogok érvényesü lése.

A kitelepítésről a német nemzetiségi 
nyelvet oktató Kalász Suli is megemlé
kezik minden esztendőben. A diákok 
ilyenkor műsorral tisztelegnek az 
emlékműnél. Idén a 8. évfolyam tanu
lói mondták el gondolataikat Németh 
Nikolett tanárnő vezetésével. A megem
lékezés végén Völgyes József igazgató 
és Havacs Péter, a Diákönkormányzat 
vezetője koszorút helyeztek el a kitelepí
tés helyszínén.

HD

Emlékek, könnyek, virágok 
– közel hét évtizede volt a sváb kitelepítés

Piros-kék hírek

Az elmúlt hetekben jó néhány beje
lentés érkezett, – különösen az idős 
lakók kö réből – akiket idegen szemé
lyek megtévesztettek, vagy felújítási
karbantartási munkavégzést ajánlottak 
néhány száz forintért cserébe. 

Felhívjuk a város valamennyi lako
sá nak – különösen az idős lakosok –  
figyelmét, hogy amennyiben személye
sen vagy telefonon fel illetve meg ke    
resik Önöket, bármilyen áru ér té  ke
sítésével, forgalmazásával, vagy az 

ajándékozás szándékával, ingatlanjai
kba könnyelműen NE ENGEDJE-
NEK BE idegen személyeket. 

Megtörtént esetek közé tartozik, 
hogy idős embereket azzal kerestek 
meg, hogy tombolán nyertek ajándékot, 
de a szállí tási költséget ki kell fizetniük. 
Ha ilyet tapasztalnak, tegyenek beje
lentést a ren dé szet +36/703146104
es vagy a 26/340266/137as mellékű 
telefonszámain.

Ne higgyenek a kedves, megnyerő 
modornak, segítőkésznek tűnő vi
sel kedésnek, a sok esetben számító, 
haszonleső embereknek, akik külö
nösen az idős, vagy egyedülálló 
sze mélyek kiszolgáltatottságával, 
jóhiszeműségével élnek vissza! 

Ne hagyják magukat megtéveszteni, 
vigyázzanak értékeikre!

Városrendészet

Csalók járják
Budakalászt!

A felújított biciklis pihenő a Duna-parton

Kicsavart oszlop, rongált szemetes, megcsonkított fenyőfa az Omszk parkban 

Helyreállított padok az Omszk tónálElvágott, balesetveszélyessé tett terelőoszlop a Luppa szigeti úton 
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n Hogyan indult a pályája?
1985ben államvizsgáztam Kolozsvá ron,  

elméleti fizikát tanultam, fizikus lettem,  
és tanári képesítést is szerez tem. Ekkor 
még javában tombolt a Ceausescudik
tatúra. Próbáltak bennünket minél távo
labbra elküldeni a szülőföldünktől, ezzel 
párhuzamosan a román fizikata nár kollé
gákat a Székelyföldön elhelyezni, mindezt 
az erdélyi magyar közösség felhígításának 
céljából. Ennek az asszimilá ciós poli
tikának voltam én is az egyik áldo zata. 
Moldvába helyeztek ki fizikatanárnak, 
miközben szülővárosomban, Marosvásár
helyen több állás volt be töl tetlen. A kijelölt  
állást megtagadtam, inkább el mentem 
a me gyei kórházba segédmun kásnak és 
ott dolgoztam egé szen addig, amíg Ma
gyarországra át nem telepedtem. Délu tá
nonként magánórákat tartottam. Erdélyben 
akkoriban ennek hatalmas nagy tétje volt, 
hiszen abban az időben egy magyar gye
reknek egy romániai egyetemre bejutni 
nagyon nehéz volt. Sok tanítvá nyomból lett  
orvos, mérnök, fizikus tanár stb. Ezt a mun
kámat egyfajta missziónak tekintettem. 

n A politika közelében való munka 
mit jelent az Ön életében?

1989ben született meg az elhatározás,  
hogy eljövök az anyaországba – ahol remél
tem szükség lesz rám –, mivel úgy tűnt, 
otthon nem érhetek el eredményeket a 
szak mámban. Ekkor telepedtem át Magyar
országra és ‘90től gimnáziumi tanár vol
tam Budapesten.

Rövidebb ideig dolgoztam a verseny szfé
rában, majd ’98ban kerültem a Nemzeti 
Kulturális Örökség Minisztériumába. A 
min denkori kulturális tárcánál tizen négy  
éven keresztül voltam köz, és kor mány
tisztviselő. Ettől kezdve a politika közelében 
dolgoztam. 2010 és 2012 között a kultúráért 
felelős államtitkárnak, Szőcs Gézának vol
tam a kabinetfőnöke.

n Hogyan mélyült el a kapcsolata az 
Unitárius Egyházzal? 

A szüleim csecsemőkoromban unitá
rius nak kereszteltek. Azért unitáriusnak, 
mert édesapám és nagyapám is azok vol tak. 

Ez a vallás több mint egy hit, amit az 
ember a templomban gyakorol. Nagy apám 
1938 és 1940 között az Erdélyi Unitárius 
Egyháznak volt a főgondnoka, mely élete 
meghatározó időszaka volt. Ezt a szellemi
séget mentette át édesapám számomra. 

Az egyházhoz, mint intézményhez való 
közeledés 2001re datálódik. Megválasz
tottak a Magyarországi Unitárius Egyház  
fő tanácsi tagjává, majd 2005ben fő gond
nok nak. Azóta töltöm be ezt a tiszt séget. 
Idő közben 2012ben a Magyar országi 
Unitárius Egyház és az Erdélyi Unitárius 
Egyház intézménye egyesült, Magyar Uni
tárius Egyház néven.

n Milyen eredményeire a legbüsz-
kébb?

Budapest V. kerületében található leg
je lentősebb egyházi ingatlanunk. Ez egy 
több mint 5000 négyzetméteres belvárosi 
palota, ahogy mi nevezzük: templomos 
ingatlan. Ennek az ingatlannak az 51 
szá zalékát az állam a ’90es évek elején 
vissza adta unitárius közösségünknek, 
majd a kitartó és konok lobbi tevékeny
ségemnek köszönhetően 2010ben vissza 
  kaphattuk és bejegyezhettük a tulaj
don  jogunkat a fennmaradó részre is. Ez  
hatalmas eredmény. A másik, amire 
büsz ke vagyok, hogy 2012ben az erdélyi 
testvéreinkkel intézményesen újra egyesül
tünk. Ezzel a jogi aktussal, a magyar ál
lampolitikával hasonlatosan, a nemzet 
újraegyesítését céloztuk meg. Úgy érzem, 
ennek a folyamatnak az elin dításában és 
levezénylésében jelentős szerepem volt. 

n Hogyan, mikor lett Budakalász az 
otthona?

1994ben egykori tanár kollegám az 
Óbudai Gimnáziumból, Benkei István 
ajánlotta, hogy nézzek meg egy telket Bu
dakalászon. A kiparcellázott telkeket fia
tal családoknak árulták, feleségemmel mi 
is vettünk egyet. A környezet hasonlított 
Marosvásárhelynek azon részéhez, ahol 
felnőttem. Volt valami kedves benne, ami 
megtetszett. Így kerültem Budakalászra, 
idestova lassan 20 éve. 1996. augusz
tus 1jén beköltöztünk a házunkba, két 
gyermekem már itt tanult első osztály tól 

kezdődően. A település régi részén élek, is
merem minden zegétzugát. Fele ségemmel 
több időnk van mostanában sétákra, sok
szor átmegyünk Szentistvántelepre, nagyon 
szeretjük a cseresznyefavirágzás időszakát.

n A Budakalászért Közalapítvány 
elnöki posztját tölti be. Mióta dol-
gozik ebben a tisztségben?

A közalapítványt a budakalászi ön
kormányzat hozta létre. Az előző pol
gármester 2010ben keresett meg, a 
kép viselőtestület választott meg elnök
nek. A felkérésnek természetesen ele get  
tettem. Arra gondoltam, hogy a kor
mány tisztviselői munkám idején szerzett 
tapasztalatokat hasznosítani tudom a 
közalapítvány célkitűzéseinek megvalósí
tásában. Nemrég újra fel kér tek, folyamat
ban van az új kuratórium bejegyzése a 
következő négy évre. Az alapítvány jó 
ügyet szolgál, elsődleges feladata, hogy 
olyan programokat támogasson – kulturá
lis, közoktatási, ifjúsági, sport –, amelyek 
kifejezetten a telepü léshez kötődnek, Bu
dakalász identitását erősítik.

n Mivel foglalkozik mostanában?
Sok mindennel foglalkozom. Az elmúlt 

két és fél évben a régiúj főnökömmel 
a Miniszterelnökségen dol gozom, sok 
munka van. Este még ott van az egyház, a 
család és a magánélet is. Nagyon várom, 
hogy kitavaszodjon, és rendbe tegyem a 
ház körül a kertet. 

Tele vagyok tervekkel. Amikor van 
időm, akkor olvasok, zenét hallgatok. A 
pihenés nekem kifejezetten aktív pihenést 
jelent, én már nem tudom elképzelni azt 
az életmódot, hogy ne tegyek semmit. Azt 
kívánom, azért imádkozom, hogy jusson 
idő arra – olyan munkákra – amit szeret
nék elvégezni, nekem ez a pihenés.

Lévai Zsuzsa

VenDÉGÜnK elekes Botond, a Budakalászért Közalapítvány kuratóriumának elnöke

„sok mindennel foglalkozom” 
Erdélyben született, fizikusként indult, majd köztisztviselőként folytatódott 
pályája. Minisztériumi főosztályvezetőként a határon túli magyar kultúra kér-
désköreivel foglalkozott. 2004 decemberében „a minőségteremtő erdélyi ma-
gyar színjátszás támogatásában vállalt szerepéért” Szentgyörgyi István-díjjal 
jutalmazták. Szorosan kötődik az unitárius egyházhoz, mindezek mellett Buda-
kalászon is vállalt feladatot, évek óta a Budakalászért Közalapítvány elnöke.

A Budakalászi Német Nemzetiségi 
Egyesület 2015. március 16án 18 órától 
tartja éves rendes közgyűlését. Ebben az  
időpontban lesz a Német Nemzeti sé gi  
Önkormányzat Budakalász KÖZ-
MEG HALLGATÁSA is.

Lezárult a városi szlogen pályá zat be
nyújtási határideje. A pályázatra összesen 
41 ötlet, terv érkezett 14 budakalászitól.  
A javaslatot beküldőknek köszönjük a 
lelkesedést, a kreativitást, a munkát. 
A szlogen használati szempontjait fi
gyelembe véve, a zsűri a rövid, frap
páns és kifejező megoldásokat ré sze síti 
előnyben. A pályamunkák elbírálása 
és a szlogennel összehangolt logó ter
vezése jelenleg zajlik, így a végleges 
ered ményről a következő számunkban 
tudunk beszámolni.

Német Nemzetiségi 
Egyesület hírei

szlogen pályázat

A Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai 
segítséget nyújtanak a 2014-es év jövedelmeiről szóló adóbevallások,  
illetve az ehhez kapcsolódó nyilatkozatok elkészítésében munkavállalók, 
közfoglalkoztatottak számára!
A szolgáltatás ingyenes! A részletekről érdeklődjön intézményünk elérhetőségein:

Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Budakalászi Telephely 
2011 Budakalász Táncsics M. u. 19 • Tel.: 26/340-121

Ingyenes segítségnyújtás adóbevallás elkészítésében!

Egy fiatal cég a vendége márciusi 
rova tunknak, a Kalászi Sóbarlang.  
A város vérkeringésébe nemrég csatla
kozott egy olyan vállalkozás, ami február 
óta, az önkormányzattal együttműködve 

segíti az óvodás és bölcsődés korú gyer
mekek egészségének megőrzését.

Somos Balázzsal, a cég egyik veze
tő jével beszélgettünk a sóbarlang nyúj
totta egészségmegőrző lehetőségekről.  
A Kalá szi Sóbarlangban száraz só terá piát 
alkalmaznak, ami belélegezve segíti elő a  
gyógyulási folyamatokat, például az aszt
má soknál, az allergiásoknál, de a széna  
nátha tünetei is jelentősen javulnak 
egy kúraszerűen alkalmazott kezelés 
során. Fontos időben, az allergia szezont  
megelőzve elkezdeni a kúrát, hogy a pici 
sókristályokat belélegezve meg fe lelő 

védelem alakulhasson ki a kri ti kus idő
szakra. A gyermekbarát sóbarlangban 
játszva gyógyulhatnak a legkisebbek is, 
akik az intézményeken keresztül, a már 
említett megállapodás keretein belül, 
heti rendszerességgel, ingyen látogat
hatják a gyógybarlangot. A sóterápia 
mellett színterápiával is foglalkozik a 
vállalkozás, melynek jótékony hatása 
van az idegrendszerre. 

A tavasz közeledté vel minden szer
vezet nek szüksége van a fel töltő désre, 
amit akár a város közepén, a sóbarlang
ban is megtehet.

Fókuszban 
a budakalászi cégek
Egy vállalkozás az egészséges Budakalászért
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Találkozó helye: 

Hasmester Vendéglő, Budakalász

Találkozó ideje: 

2015. május 16. 14: 00 óra

Kérjük, a részvételi szándékot előre 

jelezzék az osztálybizalminál vagy a 

helyszínen.

Mindenkit szeretettel vár a 

Szervezőbizottság!

Elérhetőség:  06 1/ 3888678

Ámon József

elnök

Budakalász, 2015. május 16.

A Budakalászi Állami Általános Iskolában 

1954-55 és ‘56-ban végzett tanulói találkozót 

szerveznek!

TALÁLKOZÓ

1110

VárosTakaríTás
Budakalász város Önkormányzata

2015. március 28-ra (szombatra)
a lakosság, szervezetek és cégek 

számára
tavaszi várostakarítási akciót 

szervez.
 
Szeretettel várunk minden kicsit, na

gyot, időset és fiatalt aki úgy érzi, hogy 
van még mit tenni a város tisztaságáért.

Számítunk továbbá a környezetvédel
met szem előtt tartó civil szervezetekre, 
aktivistákra, egyesületekre és cégekre, 
akik hisznek a természet értékeiben és 
szeretetében, a környezetvédelem fon
tosságában!

Egyszóval szeretettel látunk minden
kit, akinek nem mindegy, hogyan, milyen  
környezetben él! A munkavégzés hez 
szükséges zsákot és kesztyűt az önkor

mányzat ingyenesen biztosítja. Az 
akció ra előzetes jelentkezés szükséges!

A jelentkezéseket Fetterné Ferenczy  
Beatrix környezetvédelmi referens várja  

legkésőbb 2015. március  
23-ig mun kana pokon a  
26/343360as vagy a 
70/9849833 telefonszámon, 
vagy a ferenczy.beat rix@bu
dakalasz.hu email címen.

Kérjük, hogy a je lent
ke   zésen jelöljék meg a  
hely színt, a munkakez dési  
idő pontot, a résztvevők lét
számát, a kap csolattartó sze
mély ne vét és telefonszámát!

Budakalász Város Önkormányzat Kép
vi selőtestülete a városi díjak ado- 
má nyo zásáról szóló 9/2014. (VI.04.) 
sz. rendelete értelmében az alábbi díjak 
jelöltjeire kér és vár javaslatokat, 
jelöléseket:

„BUDAKALÁSZ DÍSZPOLGÁRA” díj

adományozható annak a magyar vagy 
külföldi állampolgárnak, aki kiemelkedő 
munkájával, életművével a városon belül, 
akár határon túl is  általános elismerést 
szer zett, hozzájárult a város hírnevének öreg
bítéséhez. A díszpolgári címmel díszok levél és 
emlékplakett jár. A díj átadására az aug. 20ai 
ünnepségen kerül sor.

„BUDAKALÁSZÉRT EMLÉKÉREM” díj

adományozható azoknak a személyeknek, 
személyek csoportjának, társadalmi vagy 
gazdasági szervezeteknek, akik a város fej
lesztésében, a társadalmi, szociális, kultu
rális, gazdasági élet bármely ágazatában 
kiemelkedően hasznos munkát végeztek, 
s a település értékeit növelő, maradandó 
eredményeket értek el. Az em lékérem 
mellé díszoklevél és emlékpla kett jár. A díj 
átadására az aug. 20ai ünnep ségen kerül 
sor.

„dr. MILOSEVITS PÉTERNÉ” 
BUDAKALÁSZ KÖZOKTATÁSÁÉRT díj

annak a személynek adható, aki a város 
köz nevelése minőségi színvonalának 
emelésében elméleti vagy gyakorlati tevé
kenységével járult hozzá, vagy a budaka lászi 
köznevelés terén, egyéb módon ma radandót 
alkotott..
A kitüntetett az adományozást igazoló ok
iratot és emlékplakettet kap. A díj át adá
sára a városi Pedagógus napon kerül sor. 

„BUDAKALÁSZ KIVÁLÓ 
PEDAGÓGUSA” díj

adományozható az önkormányzati és álla mi 
fenntartásában működő, helyi nevelési, okta
tási intézményekben foglal koztatott óvoda 
vagy iskolapedagógusnak, aki kiemelkedő 
színvonalú oktatónevelő munkát végez, 
végzett és eredményesen járult hozzá a gyer
mekek, tanulók képességeinek kibontakozta
tásához.
A kitüntető címhez díszoklevél és emlék
érem jár, a díj átadására a városi Pedagógus 
napon kerül sor. 

„BUDAKALÁSZ SPORTJÁÉRT” díj

a díj adományozásának célja, hogy az Ön
kormányzat kifejezze elismerését azon sze
mélyek iránt, akik a sport terén nyújtott 
kiemelkedő teljesítményükkel Budakalász 
hírnevét öregbítik. A díjat az a személy 
kaphatja, aki Budakalász sport életében a 
helyi sportért kiemelkedő tevékenységet 
végez, vagy végzett.
Az elismeréshez díszoklevél és emlékplakett 
jár, a díj átadására a városi augusztus 20ai 
ünnepség keretében kerül sor. 

„BUDAKALÁSZI POLGÁROK
EGÉSZSÉGÉÉRT” díj

adományozható annak a személynek, aki 
Budakalászon hosszú ideje, legalább 5 éve 
az egészségmegőrzés, egészségfej lesztés, a 
megelőzés és tájékoztatás terüle tén – ide
értve a szociális ágazatot és a bölcsődei el
látást végzőket is – kifejtett munkássága 
révén elismerésre méltó tevékenységet végez 
vagy végzett. Az elismeréshez bronzplakett, 
díszok levél jár, a díj átadására a városi Sem
melweis napon kerül sor.

„KÖZTISZTVISELŐI DÍJ” 

adományozható annak a közigazgatásban 
dolgozó személynek, aki Budakalá szon  

több éven át kiemelkedő munkát végzett,  
emelve ezzel a közszolgálati tevékeny ség  
színvonalát, s mellyel általános elismerést 
vívott ki az ügyfelek és a szolgáltatást 
igény bevevők körében. A díszoklevelet a  
városi Köztisztviselői napon a Polgár mester 
adja át.

„JÓ TANULÓ, JÓ SPORTOLÓ” díj

az ifjúság testi, szellemi nevelése, fej lesz tése 
érdekében alapított díj egyenlő hangsúlyt 
fektet a gyermekek tanulmányi és sport
eredményeinek ösztönzésére. A díjat egy 
Budakalászon élő, és/vagy a város általános 
iskolájának 58. évfolyamán tanuló gyer
mek kapja, aki az aktuális tanévben élen 
járt a sportban és tanulásban egyaránt. A 
díjjal díszok levél, bronzplakett és 30.000 Ft 
értékű sportszervásárlási utalvány jár.

Az elismerések odaítélésére Budakalász 
lakosai közül bárki javaslatot tehet. 
A javaslatokat legkésőbb 2015. április 
17. napjáig, a „Jó tanuló, jó spor-
toló” díj esetében 2014/2015. tanév 
június 30. napjáig lehet személyesen 
vagy postai úton eljuttatni a Budakalászi 
Polgármesteri Hivatal (2011 Budakalász, 
Petőfi tér 1.) ügyfélszolgálatára. A javasla
tokat, ajánlá sokat írásban, a 9/2014.  
(VI. 04.) ön kormányzati rendelet 1. szá
mú,  illetve a „Jó tanuló, jó sportoló” díj 
esetében a 2.  számú mellékletét képező 
nyomtatványon kell indoklással, 
méltatással (legalább 1000 karakter) 
elkészíteni és benyújtani, úgy hogy az 
a díjátadásakor alkalmas legyen a díja
zott érdemeinek ismertetéséhez, a mél
tatásához. 
(További információ: www.budakalasz.
hu/városi díjak)

Budakalászi Polgármesteri Hivatal

Felhívás
Mondhatnánk, a tavalyi esztendő 

a nagy pakolások éve volt a könyvtár
ban. Először nyáron a leltár idejére zárt 
be az intézmény. Ekkor áttekintették a 
könyvállományt, újra rendbe szedték 
a polcokat, és kisebb újításokat is vé
geztek. Aztán novemberben ennél még 
nagyobb munka kezdődött. Az összes 
kötetet el kellett csomagolni, szétszerelni 
a polcokat, kiüríteni a helyiséget. Min
dezt azért, hogy az idei esztendő eleje 
óta megszépült környezetben és beren
dezéssel várhassa az érdeklődőket.

Több tonnát nyom az a közel 
húszezer kötet, mely a könyvtár tulaj
donában van. A felújítás előtt közel 
másfél hétig tartott az elszállításuk. Új 
polcokat és berendezéseket vásárolt az 
intézmény a korábbi, már fél évszázada 
szolgáló polcrendszer helyére, de a fala

kat is kifestették közel húsz esztendő 
után. A beruházás 23 millió forintba 
került és az a pályázat fedezte, melyet a 
Kós Károly Művelődési Ház és Könyv
tár nyert el a Nemzeti Kulturális Alap 
pályázatán. Az NKA összesen 21 könyv
tárat támogatott tavaly, érdekesség,  
hogy a maxi málisan kérhető összeget 
mindössze két intézmény kapta meg, 
köztük a budakalászi. A térségben még 
Csobánka volt eredményes a tenderen.

Van is igény a könyvtár fejleszté
sére, hiszen minden évben egyre többen 
iratkoznak be és az intézmény prog
ramjai is számos érdeklődőt vonzanak. 
Népszerűek például a Könyvbarátnők 
Klubjának összejövetelei. A felújítás 
során számos érdekesség is előkerült.  
Találtak például egy fényképet, mely 

1962ben, a könyvtár alapításakor 
készült. De megmaradt az a fotográfia is, 
amely Veres Péter író budakalászi láto
gatását örökíti meg. Sőt egy tőle érkezett 
képeslap is, melyben köszönetet mond a 
könyvtárvezetőnek a kellemes estéért, és 
azért az ajándék négy üveg sörért, amit 
csak otthon vett észre. 

Nem kétséges tehát, hogy számos 
érdekes történet, dokumentum, fénykép 
lehet még magánszemélyeknél, melyek 
a könyvtár életének egyegy pillanatát 
örökítették meg. Éppen ezért az olvasók 
segítségét kérik az intézmény munka
társai. A Varjútár Könyvtár közösségi 
oldalán is olvasható a felhívás, melynek 
célja, hogy összeállhasson egy helytörté
neti kiállítás.

HD

Az alábbiakban szeretnénk tájékoz
tatni a budakalásziakat, hogy a régi 
könyvtár épülete megújul. Az üres, rossz 
állapotú ingatlant cégünk 5 évvel ezelőtt 
vásárolta meg, hogy lehetőséget nyújtson 
a kisgyermekes családoknak a városban 
való letelepedésre egy lakópark építé
sével. Az építkezést 3 éve kezdtük meg, 
de a válság miatt a lakások értékesítése 
nehézségekbe ütközött. Az elmúlt évben 
folytattuk az építkezést. Az első ütemben 
8 lakást adunk át a nyáron. 

Az óvoda közelsége miatt Ekler Dezső  
építész tervei szerint hamarosan színes  
ruhába bújtatjuk az épület külső hom
lokzatait. Innen kapta nevét is a projekt; 
Szivárvány Társasház. A második ütem
ben ősszel újabb öt lakás és 12 gépkocsi 
beállós mélygarázs épül. Örömömre 
szolgálna, ha budakalá sziak költöznének 
be a korszerű, szép la kásokba.

Honlapunkon, a www.vipkft.hu  
oldalon részletes tájékoztatás található.

Kukoricza János ügyvezető

Új köntösben nyitott idén a Könyvtár

megújul egy régi 
épület Budakalászon
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Téltemető, tavaszváró ünnepségek Budakalászon

Cserkész Bál
Az idei évben is megrendezte hagyo

mányos Cseverésző Bálját a budakalászi 
Szent István Cserkészcsapat. A február 
14én, Faluházban megtartott esemé
nyen elsősorban cserkészvezetők, régi 
tagok és a csapattagok szülei vettek 
részt, így nagyszerű alkalomnak bi
zonyult, a régi kapcsolatok felelevení
tésére és új találkozásokra egyaránt. 

A bál megnyitóján Wettstein András, 
csapatunk vezetője tartott beszédet, 
bemutatva a csapat közösségi és anyagi 
helyzetét, valamint a jövőre vonatkozó 
terveket. Ezután a régi csapattagok 
képviseletében Mézes Péter mutatott be 
egy rövidfilmet az idei évben 20. szüle
tésnapját ünneplő cserkészcsapatunk 
múltjáról, majd következett a nyitótánc, 
Holló András koreográfiájával, mely 
a Hair című világhírű film hangulatát 
idézte. A bálon sor került tánctanításra, 
tombolára és egy érdekes totóra is, mely 
cserkészcsapatunk múltját, jelenét és 
jövőjét is érintette. A bál végén, vidám 
élményekkel gazdagodva térhettünk 
haza. A sikeres összejövetel után joggal 
remélhetem, hogy a jövő évi ünnepségen 
is legalább ugyanennyien leszünk.          

Makk János rajvezető

Farsangtemetés 
sváb módra

Trinkhoffer Sáni kisebb pihenő után 
ismét színre lépett. Ha valaki nem ismer  
né, a nevezetes személyiség a sváb közös
ség tagja, aki minden esztendőben „be
kre  pírozik”, a Szomjas Klub pedig hangos 
mulatozás közben utolsó útjára kíséri. Ezzel 
szimbolizálják a tél temetésének rítusát. A 
vidám színdarab után pedig rend szerint 
bál kezdődik, melyen idén a pilis vörösvári 
Szikvíz Trió hozta a talpalávalót.  

Több mint tíz esztendeje, a nagyböjt 
előtti utolsó estén, így temetik a telet. 
Többen maskarát is húznak ilyen kor 
a bálra. A férfiak alkotta Szomjas Klub 
pedig magvas gondolatokkal készül 
és alig várják, hogy a fiatalok is csat
lakozzanak a hagyományőrzés ezen 
módjához. Olyan magvas gondolatokat 
hallhatott Sáni temetésén a közönség, 

melyek versenybe szállnak Paulo Coelho 
könyveinek életbölcsességeivel. 

Az Olvasók mulatságára most 
idézünk néhány „gyöngyszemet” a 
Szomjas Klub előadásából: 
„A pénz nem boldogít, csak segít elvi sel
 ni a boldogtalanságot.”
„Egy perc hosszúságát az határoz za meg,  
hogy a WC ajtó melyik oldalán vára ko zunk.”
„A Föld a Naprendszer elmegyógyintézete.” 
„Holnap lesz hátralévő életed első napja.”
„Bármi, amiben egy csöpp élvezet is van, 
az vagy erkölcstelen, vagy törvénysértő 
vagy hizlal.” HD

Elkergettük a telet! 
– Busójárás 2015.

Iskolánk talán egyik legnépszerűbb 
programja a télvégi „Busójárás”.  
Kicsik és nagyok napok óta készítették 
az álarcokat, tanulták a télűző rigmu
sokat, majd előkeresték a kereplőket, 
dobokat, hogy minél nagyobb zajjal 
ijesszük el végre a telet. 

A leendő elsős tanító nénik, Anita és 
Mónika néni kézműves foglalkozással 
várták az ovisokat, hogy ők is kóstolót 
kapjanak ebből a vidám népszokásból. 
Utána közösen vettünk részt a felvonu

láson, s az iskola udvarán rakott mág
lyán elégettük az osztályok által készített 
kiszebábokat. A ropogó tűz mellett állva 
szülők és gyerekek is jól szórakoztak, 
s jólesett a finom zsíros kenyér, tea is. 
Jövőre újra találkozunk!

Szabó Lajos

Kalász Suli, 
Szülők – Nevelők 
Bálja 2015.

A Kalász Suli hagyományaihoz 
híven, az idei farsangi időszakban 
is megrendezték a SzülőkNevelők 
Bálját. A korábbi évekhez hasonlóan 
sokan érkeztek az iskola alapítványi 
zenés estjére, hogy ily módon is támo
gassák az intézményt. Volt egy külön
legessége is az idei bálnak, amikor 
az újonnan alakult tanári énekkar 
előadásában ismert dallamot, csen
dültek fel, nagy sikerrel. Egy farsangi 
mulatságról nem hiányozhat a tánc 
sem, az ízelítőt a Rozmaring szerb 
néptáncegyüttes bemutatója adata, 
amihez aztán a bálozók is csatlakoz
tak. Kezdetét vette a táncház, amivel 
elkezdődött az igazi mulatság.

Minden kedves segítőnknek és 
támogatónknak ezúton is köszönik 
a részvételt és támogatást a gyerme
keink nevében!

Kiemelt támogatóink:
Kalász Pékség, Schieszel Ven - 
dég lő és Borház, Thermál Ho  tel  
Visegrád.
További támogatóink:
Auchan, Buda kalász, Berdó Zöldség,  
Bss Oil Kft., Danae Kozme ti ka, 
Drobilits Autószervíz, Egri László  
hentes, Erste Lakástakarék Zrt., 
Fekete és Kru nity Kft., Gődény csa
lád: Mayo Chix és Via Italia Divat, 
Magyar Katolikus Rádió, Callisto  
Kft. Kokett Ékszer, Kaltner család,  
Kre párt Cukrászda, Meggyes Sza lon,  
Optic World, Optikalász, Oriflame  
Bakk Edit, Pacific Óceán Kft., 
Sipos Katalin Drogé ria, Sza bó Zol
tán fotográfus, Szeltron Iro da
tech nika és Kalász Fotó, Valódi  
Érté kek Boltja, Várszegi Ibolya,  
Cso bán  kai Értékőrző és Község
szépítő Egye sület Rozmaring Tánc
együttese, CBA Tavirózsa, Emmer 
Edit és Kovács Péter, Szabó Orsolya, 
Ochodniczki lányok, Stevanovic  
Iván/zene, Baló család, Ungvári csa
lád, Ferenczi család, Kalász Suli taná
rai és vezetői, Kós Károly Művelődési 
Ház és Könyvtár

Kalász Suli SZMK

Farsang, avagy 
alkalom a stressz oldásra

Ebben az évben ünnepli az Egész
ségklub fennállásának 10 éves év for  
 dulóját. A tagok szeretnék ezt a ju bi 
  leumi évet emlékezetessé tenni. 
Ennek szellemében február elején ki
vételesen jól sikerült farsangi maszka
bált szerveztek, melynek a Faluház 
adott otthont. A stressz oldásról a 
résztvevőkön kívül a Zseton Együttes 
és a klub oszlopos tagja, Ajtai Marika 
gondoskodott. NE

A Lenvirág Táncegyüttes is megtar
totta szokásos Alapítványi Bálját, melyre 
február 7én került sor a Faluházban. 
Délután az udvaron lehetett elűzni ma
gunkból a múlt évről rajtunk maradt 
minden rosszat a kiszebáb égetésen. 
Már ott olyan sokszínű volt a bábok fel
hozatala, hogy szinte sajnálta az ember 
tűzre vetni azokat.

Az épületben tánc
ház várta a gyere ke ket, 
majd a Lenvi rág Tánc
együttes két fel  vonásos 
műsora kö vet kezett 
melyen a házigazda 
egyesület mintegy 150 
táncosán kívül – mely
ben jelen volt kicsi és 
nagy egyaránt – a Ka
lász TE és a vajdasági 
Vackor TE is fellépett! 
Egy rendhagyó műsort 
láthatott az 500 fős 
közönség, amikor a 

nézőtéren folyt a tánc, hogy közelebb 
hozzuk a magyar néptánc „életérzését” 
az emberekhez. Az eseményen Fábián Éva 
népdalénekes és mesemondó szórakoz
tatott kicsiket és nagyokat, a talpalávalót 
pedig a Békás Zenekar szolgáltatta. A 
gömöri finálé után mindenki kipróbál
hatta tánctudását a zenekar előtt, far
sang lévén igazán kimulathatta magát! 

Természetesen nem maradhatott el 
a szokásos tombola, jelmezverseny – 
melyen népmesei alakoknak, motívu
moknak lehetett öltözni – és farsangi 
alakoskodás sem, a bál témája idén a 
népmese volt.

A résztvevők és a vendégek egybe
hangzó véleménye szerint az idei bál 
volt eddig a legjobb mind közül és hála 
Istennek minden évben ezt mondják az 
emberek!

Leidinger Dömötör

Farsang az Idős Klubban
Az elmúlt évek hagyományait nem 

szakította meg az Idős Klub, együtt mu
lattak az óvodásokkal. Kicsi és nagy is 
jól érezte magát a mulatságon volt, aki 
ver set mondott, énekelt, a végén pedig 
együtt ropták a táncot a vidám muzsika 
dallamára. A farsang nem érhet véget 
mie lőtt a farsang királyát, királynőjét 
megválasztanák, ez most is így történt.  
Az Idős Klub farsangján a szerencsé re 
bízták a döntést. A farsangi fánkba rej
tették az ügyes kezek a „kincset”, aki a leg  

szerencsésebb volt és megtalálta, az lett  
a farsang királya. Az ovisoknál Gellérté, 
az időseknél Manci nénié lett az elismerő 
cím idén. VM

Eltáncoltatták 
a telet!
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n 2014. március 15-én átvette a 
Kossuth-díjat. Mit jelent Önnek 
ez az elismerés?

Talán azt, hogy sikerült valamilyen 
nyomot hagynom ezen a területen, amit 
színháznak neveznek. Boldoggá tett, 
nagy megtiszteltetésnek érzem. 

n Már kislánykorában eldöntötte, 
hogy színésznő lesz. Mikor tetszett 
meg Önnek ez a hivatás? 

Általános iskolában volt egy csodála
tos irodalom tanárnőnk, Meláni néni 
és Ica néni az énektanárnőnk. Ők ta
lálták ki, hogy színházat csinálunk az 
iskolában. Petőfi Sándor költeményét,  
Kacsóh Pongrác daljátékát, a János 
vitézt adtuk elő. Az iskola zeneka rá
val – mert az is volt   – és énekkarával 
közösen. Én Iluska szerepét játszottam, 
énekeltem, nagy élvezettel. 

Ugyanebben az évben a televízióban 
egy gyerekválogatáson bekerültem 
tévéműsorokba, tévéfilmeket forgattam. 
Korán kezdtem verseket, színdarabokat 
olvasni. Azt gondoltam, nekem ezzel kell 
eltöltenem az életemet.

n Négy évtizede a pályán van, na-
gyon sok darabban láthatta már 
a közönség. Van-e szerepálma?

Soha nem kértem szerepet. Kollegáim 
 mesélik – akikkel ez megtörtént –, hogy 
amit nagyon szerettek volna eljátszani, 
vágytak rá, az nem lett sikeres. Azt hiszem,  
hogy egy színésznek önmagáról más az 
elképzelése, mint a vele dolgozó ren de
zőknek.

Sok szép darab talált meg, mint Szo  
p hoklész Antigonéja vagy a későbbi évek 
folyamán egy Szabó Magda szerep. Ezek 
mind az álom kategóriába tartoznak, és 
a sors megadta, hogy eljátszhattam őket.

n Melyek kedvenc szerepei?
Az Antigoné mindenképpen. Azt a sze 

 gedi Dóm téren játszottam, még a het
venes évek elején. Ez már önmagában 
egy fantasztikus élmény. Weöres Sándor 
Holdbéli csónakosa, amiben Pávaszemet 
alakítottam. Még főiskolás voltam, ezért 
kettős szereposztásban játszottuk Ven
czel Verával. Csodálatos emlékem a be
mutatóról, hogy mellettem állt Weöres 
Sándor. Megfoghattam a kezét, és Ő azt 
mondta: „Köszönöm!” Ez az érzés egész 
életemben elkísér, és mindig eszembe 
jut. Azután átszerződtem a Nemzeti 
Színházba. Emlékezetes előadás a Csík
somlyói passió, amiben Szűz Máriát 
és Évát játszottam. Végigjártuk fél 
Európát, mindenhol nagyon nagy siker
rel játszottuk. Ennyi idő távlatából talán 
mondhatom, ez igazi színháztörténeti 
esemény volt. Nagyon szerettem még 
Babits Laodameiáját amit, Ruszt József 
rendezett. Vele elég sokat dolgoztam. 
Nagyon érdekes személyisége volt a 
magyar színháznak. Sajnos már nincs 
köztünk. Szabó Magda Régimódi törté
netét is kiemelném a sorból. 

n Kik azok a művésztársak, akikkel 
meghatározó volt együtt játszani?

Férfi kollegám közül – akikkel vé
gigjátszottam az életemet és apáim, 
fér jeim, szeretőim, gyerekeim voltak – 
sajnos sokan már nincsenek köztünk. 
Sok fiatalemberrel játszom, és ez nagyon 
jó, mert nem csak ők tanulhatnak tőlem, 
hanem én is tőlük.

n Mely szerepekben láthatja Önt a 
közönség jelenleg?

Jelenleg a Magyar Színházban  
Gabriel Garcia Lorca Vérnász című  
darabjában – Horgas Ádám rendezte 
előadásában – az anyát játszom. Ezen 

kívül játszom egy Márai színdarabot 
Kaland címen az Éjszakai Színházban, 
illetve a Pinceszínházban. Ez a darab 
már régóta nagy sikerrel megy, szere
tik a nézők. Márai Sándor mondatait 
elmondani nemcsak szakmai tudást, de 
nagy affinitást is igényel a színészektől.

n Mi vonzotta Önöket Budaka-
lászra?

Tizenhat évvel ezelőtt Dóri – a lá
nyunk – ideköltözött a férjével. Meg
szü letett az első unokám. Akkor azt 
gondoltuk, hogy közelebb kellene köl
töznünk egymáshoz. Szívesen vállaltam 
a nagymama szerepet, hogy Dóri nyu
godtan dolgozhasson. Megtaláltuk azt 
a házat ahol lakunk, és valóban közel 
voltunk egymáshoz.

n Hogyan tölti szabadidejét, mi a 
kedvenc időtöltése?

A férjemmel mind a ketten ugyan
azt szeretjük. Ez nem véletlen, ha az 
ember összekerül valakivel, és vele el 
tud tölteni több mint negyven évet. 
Szeretünk utaz ni, olvasni, kirándulni, 
akár moziba, színházba járni. De én 
imádok a kertben is dolgozni, szeretem 
a virágokat, kertészkedni, és a ház körüli 
teendőkkel foglalkozni. „Szeretem meg
fogni a munka végét.” Így lehet a leg
jobban kikapcsolódni, hiszen ez egy 
egészen másfajta elfoglaltság. A kettő 
remekül kiegészíti egymást.

Budakalászon nagyon jól érezzük 
magunkat. Ez egy különleges hely. Közel 
van Budapest és a híd után már távol. 
Fantasztikus dolog, amikor messziről 
hallom a HÉV kattogását. Olyan, mint 
egy kis játékvonat, teljesen meseszerű. 
Esténként Szentendre fényeit látom, 
közben megy a HÉV, ez nagyon jó érzés
sel tölt el. 

  
Lévai Zsuzsa

KALászI HíressÉGeK: Interjú Hámori Ildikó színművésznővel

„... nekem ezzel kell eltöltenem az életemet” 
Jászai Mari-díjas színművésznő, Érdemes és Kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. A Pesti Magyar 
Színház tagja, aki tavaly Kossuth-díjat vehetett át a magyar színházművészetben betöltött szerepe és generációk számára 
meghatározó, emlékezetes alakításai elismeréseként.
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Diák napló

Rovatunkban a fiatal budakalá-
szi tehetségeket mutatjuk be.

Már ciusban Szedmák Eszterrel 
beszélgetek, aki a Kalász Suliban kezdte 
tanulmányait, jelenleg pedig a Bartók 
Béla Zeneművészeti Szakközépiskola 
és Gimnázium 12. osztályos diákja. 
Eszternek a zongora a társa a zenében, 
amit még kisgyermekként választott, 
mert nézete szerint repertoárja a legszé
lesebb és sokszínűbb a hangszerek 
között. Fiatal kora ellenére számos ran
gos zongora, orgona és csembaló verse
nyen ért el előkelő helye zést. Jelenlegi 
tanárai Csizmadia Angelika, Eckhardt 
Gábor és Szabó Balázs, mesterkurzuso
kon tanítot ták, a teljesség igénye nélkül, 
Chris ti ne Schornsheim, Fassang László, 
Christoph Bossert...

n Ki volt, aki által megszeretted a 
zenét? 

A klasszikus zenét első zon gora tanár
nőm, H. Kürtösi Mónika szerettette meg  
velem. Mindig kitartó lelkesedéssel taní
tott nemcsak zongorára, hanem szol
fézsra, összhangzattanra, zenetörténetre, 
valamint mindig teremtett alkalmat arra, 
hogy fellépjek és versenyekre járjak.

n Melyik fellépésedre vagy eddig 
a legbüszkébb, mi volt a legna-
gyobb kihívás eddig számodra és 
hol szeretnél a jövőben játszani? 

Talán a legnagyobb erőpróbát jelentő 
koncertem októberben, a Marczibányi 
Téri Művelődési Központban volt, ahol 
nemcsak zongoráztam, hanem csem
balón és virginálon is játszottam. Több 
kamaraformáció tagjaként is felléptem, 
sőt a koncert közepén egy rövid interjút is 
kellett adnom a közönségnek. Ezenkívül 
rengeteg olyan koncert van, amelyre  
szívesen emlékszem vissza, ilyen élmény  
volt például az, amikor először játszot
tam zenekarral a BMCben, vagy mikor 
a Bazilikában, illetve a Müpában orgo
náltam. Fellépni sok helyen szeretnék, 
és főként orgonákat szeretnék megis
merni. Az egyik ilyen hely például a 
lipcsei Tamástemplom, ahol nagyon 
szívesen játszanék, valamint a francia 
orgonák is nagyon vonzanak.

n Mivel foglalkozol szívesen a sza-
badidődben?

Szabadidőmben legtöbbször festeni 
szoktam. Általában tájképeket, városké
peket festek akvarellel vagy olajfes
tékkel. Többször volt már kiállítással 
egybekötött koncertem.

n  Mit tanácsolnál azoknak a 
diákoknak, akik most kezdenek 
neki a zenével való ismerkedésnek?

Azt tanácsolnám nekik, hogy még 
ha nem is lesznek zenészek a jövőben, 
mégis váljanak zeneszeretővé és lelkes 
koncertközönséggé.

n Hogy tervezed a jövőd, mit sze-
retnél üzenni a játékodon keresztül  
az embereknek?

Egyelőre csak a közeljövőre vonat
kozóan vannak konkrét terveim. Június
ban szeretnék részt venni a fertődi Régi 
Zenei Napokon, ahol Malcolm Bilson 
professzor úrnál lesz lehetőségem ta
nulni. Júliusban pedig Németországba 
tervezek kiutazni, ahol Bernhard Klap
prott professzor úr csembaló kurzusának 
résztvevője lennék. A nem szakmai kö
zönségnek mindenképpen azt szeretném  
sugallni, hogy a klasszikus zene is egy 
szerethető dolog, és rengeteg értéket 
rejt magában. A jelenkorban pedig azt is 
nagyon fontosnak tartom, hogy a zene 
valódi értékeit megőrizzük, és megsza
badítsuk a felesleges sallangoktól.

Teltházas koncertet adtak Malek 
Andrea és Barátai március 2án, a Kós 
Károly Művelődési Ház Nagytermében. 
A befolyt összeg egy szívbeteg kisfiú gyó
gyulását segíti.

Gorgyán Levente 2014. december 
óta van kórházban és vár műtétre. Az 
adományokból a szülők a családi házat 
szeretnék átalakítani, mivel a gyógyulás 
érdekében teljesen steril körülményeket 
kell biztosítani a kisfiúnak.

Malek Andrea barátait kérte föl, hogy  
egy közös énekléssel segítsenek a csalá
don. Az est házigazdája Gergely Róbert 
volt. Színpadra léptek a Szalonka utcai 
óvoda Rigó csoportja, Levente kis 

barátai, Szulák Andrea, Bolba Éva és 
a JAZZterlánc zenekar, Mérey Andra 
hegedűművész és tanítványai, Malek 
Andrea – Walter Lochman, Falusi Mari
ann, a százhalombattai Chorus Matrica
nus Nőikar és Füri Anna. Meglepetés 
vendégként fellépett Schwartz Dávid is.

A koncerten mindenki a legben ső
ségesebb dalait énekelhette, azokat, amik  
a szíve legmélyéről szóltak. A művé szek 
egyetlen hívó szóra elfogadták a felkérést 
és egy jó hangulatú estén énekeltek, egy 
nemes cél érdekében. Az összefogásnak 
köszönhetően, többszázezer forintot 
gyűjtöttek Leventééknek, a Gorgyán 
családnak. 

Anyagi támogatásra továbbra is szükség van. Felajánlás küldhető Levente édesanyja, 
Novák Katalin számlájára: Erste Bank 11600006-00000000-28322870

Fiatal tehetségek Budakalászon

az összefogás ereje



Budakalászi hírmondó Budakalászi hírmondóiX. évfolyaM n 3. száM 2015. Március 9. 



Budakalászi hírmondó Budakalászi hírmondóiX. évfolyaM n 3. száM 2015. Március 9. 

1918

n TElEpi iskola

„kis herceg”
-ösztöndíj

Harmadik éve, hogy iskolánk egy fel
ajánlásnak köszönhetően évfolyamonként 
kétkét felső tagozatos diáknak tanulmányi 
ösztöndíjat biztosít. A felajánlás évi 1 millió  
forintos összegről szól.

Külön feltétel, hogy a „Kis herceg” kura
tóriuma évről évre elbírálja, hogy vajon 
a következő tanévre is megkapjuke ezt a 
támogatást. Ez idén februárban is megtör
tént. A döntés értelmében a következő 
tanévben felsős tanulóink ismét részesül
hetnek a „Kis herceg”ösztöndíjban, ezzel 
is buzdítva mindenkit a minél mélyebb, 
több tudás elsajátítására. 

Ezúton is köszönjük ezt a lehetőséget a 
felajánlóknak.

iskolai farsang
Az elmúlt pár héten mind az alsó, mind 

a felső tagozat megrendezte a farsangi 
bált. Az alsósok két délutánra osztották  

el az osztályokat, hogy kényelmesen el
férhessenek a tornateremben. Mindegyik 
osztály színvonalas jelmezes tánccal 
készült erre a napra, amelyet előadtak az 
egybegyűlteknek.

A felsős farsangról Molnár András 8. 
osz tályos tanulónk írt beszámolót:

A Szentistvántelepi Általános Iskolában 
újból megrendezésre került a felsős far
sang. A témája „az állatok farsangja” volt, 
amire az osztályok jól fel készültek. Ta
lálkoztunk a Madagaszkár pingvinjeivel, a 
nyávogó macskákon át, a „Mentsük meg az 
embert!” kiállítással. Természetesen a tánc 
sem maradhatott ki, ahol még a tanítók is 
ropták. Idén is nagyon jót mulattunk. Most 
már jöhet a tavaszi szünet!

n kalász suli

Focicsapatunk újra 
a megyedöntőben

Bajnokként a II. korcsoportos körzeti 
diákolimpián mi képviseltük a szentendrei 
járást a megyei területi döntőn Budaörsön.

Az első meccsen 2:0ra megvertük 
Piliscsabát, majd 3: 1re Érdet. Ekkor már 
csak mi voltunk veretlenek, és következett 
a duplázás. Sikerült az utolsó fordulóban 
is pontot szerezni, hiszen Budaörs csapa
tával 1: 1t játszottunk. Ezzel Budakalász 
Kalász Suli csapata lett legjobb négy csapat  
egyike, így újra megyedöntőt játszunk.
A megyei területi győztes csapat tagjai:

Kiss Gergely 5.a, Drexler Zsolt 5.b, Tis ler  
Andor 4.b, Bózsik Tamás, Takács Botond 
3.a, Eőri Kardos Csaba, Laskai Levente, 
Szücs András 3.b, Barkóczi Benedek, 
Forgó Milán 3.c

Felsős farsang
Idén február 13án, pénteken tartottuk a 

felsősök farsangi buliját. Szerencsére ez nem 
hozott ránk balszerencsét. Az alaphangot az 
osztályok idén is változatos műsorai adták 
meg: zenéstáncos számok, meseadaptációk, 
jelmezes felvonulások, de még egy óvodás 
csoport is megelevenedett a színpadon.

A műsor után kezdődhetett a buli. 

A si keres szervezés idén is a nyolcadik 
évfo lyam érdeme. A jó zene és a büfében 
kapható finomságok mellett ezúttal a szék
foglaló játék sikerét is ki kell emelni.

alsós farsang
Farsang napjának délelőttjén az izga

lomtól már alig tudtak figyelni a kisdiákok. 
Másról sem lehetett hallani, mint hogy ki 
minek öltözik, vajon ki nyer a tombolán, 
s milyen játékok lesznek. A tanító nénik is 
hetek óta készültek erre a programra, hiszen 
szerették volna változatosan kitölteni a 
szórakozásra szánt időt.

A műsor a jelmezes felvonulással kez
dődött, Balogné Somogyi Panni néni fá
rad hatatlanul mutatta be a jelmezesek 
vé ge láthatatlan sorát a közönségnek és 
a zsűrinek. Majd a napközis tanító nénik 
játékai mozgatták meg a gyerekeket, s a 
rekord számú eladott tombolán is igen sok 
nyertes akadt! Éhségünket a finom sütiket, 
szendvicseket kínáló büfében csillapíthattuk, 
s fergeteges tánccal zártuk a mulatságot!

n zEnEiskola 

zeneiskolai
hírek
2015. február 22én, vasárnap immáron 
negyedik alkalommal adott fergeteges 
hangulatú jótékonysági koncertet az egykori 
zeneiskolásokból alakult Kalász Jazz Band. 
A jelenleg már egyetemista alapító tagok 
Kincses Dáni el (trombita), Kerekes Pál (zon
gora) és Szikora Balázs (ütő) 6 évvel ezelőtt 
egy Pest megyei kamarazenei fesztiválon 
való szereplés kedvéért „álltak össze”, majd 
az évek során kezdtek kiegészülni újabb 
és újabb tagokkal. Csatlakozott hozzájuk 
Németh Bende gúz, a fiatal tehetséges 
szólógitáros, Balázs édesapja Szikora Zoltán 
basszusgitárral vala mint az énekes Mirtse 
Korinna és KádárSzabó Bence. Évek óta 
hűséges társaik még Serfőző Lőrinc (trom
bita, harmonika) és Diriczi Dániel (harsona).

Rák Béla, a zeneiskola gitáros művésztanára 
és Milosevits Mirkó jazz zongorista (egykori 
zeneiskolásunk) a kezdetektől segítik és tá
mogatják a fiúkat, minden koncertjükön 
szívesen lépnek fel velük. Tavaly Rák Béla 
kezdeményezésére hívták meg a neves bu
dakalászi szaxofonvirtuózt, Gyenes Bélát, 
idén pedig a minden porcikájában muzsikáló 
jazz énekesnőt, Pákai Petrát. A fiatal amatőr 
zenészeknek felbecsülhetetlen értéket jelent, 
hogy professzionális muzsikusok fáradságot 
nem kímélve pártfogolják és inspirálják Őket.

Az idei közreműködők között hallhattuk még 
Mihályi András tanár urat hegedülni, Krasz
nai Saroltát és Zsófiát vokálozni, Katona Lilit 
csellózni, Garamvölgyi Dávidot és Mester 
Csabát gitározni és énekelni.

A teltház előtt zajló, forró hangulatú kon
cert nem jöhetett volna létre a Kós Károly 
Művelődési Ház támogatása és Sütő Lajos 
hangtechnikus embertpróbáló fáradozása 
nélkül. Az összegyűjtött adományokat a 
fiatalok nagylelkűen felajánlották a Kalász  
Művészeti, Nevelési Alapítvány javára,  
melyet ezúton is hálásan köszönünk Nekik!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk a Kós 
Károly Művelődési Házba 2015. március 
19én, csütörtökön 17 órakor Tavaszi nö
vendékhangversenyünkre, melyen autenti
kus népzenei számok és népzenei ihletésű 
klasszikus feldolgozások szólalnak meg.

Hermeszné Uracs Mónika

Óvodai hírek

Tizenkettedik alkalommal várták a 
közönséget mesebemutatóval a Telepi 
Óvoda pedagógusai a művelődési ház 
nagyter mében. Gyerekek, óvodai dol
gozók, apu kák, anyukák, nagymamák, 
nagypapák, testvérek és a meghívott 
vendé gek szeme előtt elevenedett meg 
a mesék világa,  ami mindig izgalomba 
hoz kicsit és nagyot egyaránt.

A legkisebbek találgatták, hogy  
milyen lesz a zord, nagy zöld Ogre, mi
lyen szép lesz Fiona, lesze csizmája és 
kalapja a kandúrnak. A nagyok azért 
izgultak, hogy minden összejöjjön, amit 
elterveztek, hogy ismét sikerüljön elfe
ledtetni mindent gondot és bajt, hogy 
átléphessenek a mese világába. Az este 
megele venedtek a klasszikus mesék 
szereplői is a történetben, így Hófe
hérke is tiszteletét tette a nagyérdemű 
előtt. Az előadásban a Telepi Ovisok 
ráismerhettek a korábban látott óvo
dai előadásokra, amik most egy törté
netben elevenedtek meg. Élményekkel 
gazdagon megtelve búcsúzott mindenki 
az idei meseelőadástól. Jövőre egy igazi 
mesebeli szám, a tizenhármas jegyében 
telik majd a mesejáték. 

shrek a vége mindennek… 
a Telepi óvodában!
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Februárban házasságot kötött 1 pár.

2015. február hónapban  1 kisleány 
és 3 kisfiú született.
Szeretettel köszöntjük őket és jó egész
séget kívánunk! 

Még januárban elhunytak:

Láng József 75 éves,
Mogyorósi Győzőné 
szül. Beke Katalin 82 éves,
Pap Jánosné 
szül. Kiss Margit Ágnes 63 éves,
Boros Károlyné 
szül. Pap Julianna Ilona 85 éves,
Marosváry Tamás Ferenc 73 éves,
Szvitek János 75 éves
Számadó József 79 éves,
Eöri Géza 69 éves

Februárban elhunytak:

Kapuvári  Rajmund József 84 éves,
Petrovics Sándor Szaniszlóné 
szül. Nagy Mária Magdolna 73 éves,
Bordás János 87 éves,
Katona László 68 éves

Budakalász Város Önkormányzata 
nevében Rogán László polgármester, 
Ercsényi Tiborné és dr. Krepárt Tamás 
alpolgármester jó egészséget kíván  
90. születésnapja alkalmából  

 Bednár Tivadarné 
szül. Pozsonyi Ilonának és
 Tatár Sándorné szül. Kocsis Annának

95. születésnapja alkalmából

 Kalocsai Ferencnek és
 Dudás Mátyásnak.

Anyakönyvi hírek

Farsang a budakalászi bölcsődékben
Lévay Erzsébet: Farsang napján

„Nagy mulatság van itt ma,
ezerféle maskara

perdülfordul, integet,
búcsúztatja a telet.” 

2015. február 6án farsangi mulatságot rendeztünk a Budai úti és 
a Mályva utcai bölcsődében. Türelmetlenül vártuk ezt a napot, a cso
portszobákat girlandokkal, álarcokkal és lufikkal díszítettük. A bölcsisek 
boldogan nevezték meg egymás jelmezét, mutogatták a kedvenc mese 
figurákat. Vidám tánccal, mókázással telt a délelőtt, majd a megterített 
asztaloknál, a szülőktől kapott sok finomság közül lehetett falatozni. 
Remél jük, hogy a jókedv, a móka és a kacagás elűzte a hosszú telet, s 
előcsalogatja a tavaszi napsu garakat!  

A bölcsőde dolgozói

n nyiTnikék óVoda

Farsangoltunk…
Álljon a bál, amíg állhat, 
nyaggassuk a citeránkat!

Körbekörbe, csak vidáman, 
maszk nélkül meg maskarában!

A farsang évszázadok óta a tél végi mula
tozások ideje. Eredetileg városi népszokás 
volt, az alakoskodók, maszkosok által vált szép 
lassan falusi szokássá.

Hazánkban a mohácsi busójárás a leghíre
sebb farsangi alakoskodás. A busók fából 
faragott álarcban – melyek szarvval lehetnek 
díszítve –, subában járnak Mohács utcáin, és 
kereplőkkel ijesztgetik a helyieket és az oda
látogatókat. Az óvodákban is megtartjuk e 
tavaszváró ünnepet. A gyerekek apraja nagyja 
jelmezbe öltözik, sőt, az óvoda dolgozói is más 

bőrébe bújnak ezen a napon.
Csoportunkban vidáman telt ez a dél előtt.  

Már a farsang napja előtti hetekben rá han
golódtunk e jeles napra, álarcokat, díszeket 
készítettünk és a csoportszobánkat, öltözőnket 
ezekkel csinosítottuk.

A jelmezbemutatón a gyerekek elmond
ták azt a verset, amit jelmezükhöz tanultak 
meg. Volt itt Elza, hegymászó, indián, rendőr, 
katica, ördög, béka, fekete macska, nindzsa, 
TRex és még sokan mások. Ilyenkor kedvelt 
tevékenységek az ügyességi játékok, evőivó 
versenyek, cukorkereső, és persze a tánc.

Idén kedveskedtünk a gyerekeknek, és 
eljátszottuk „A három kívánság” című mesét 
is. Nem maradhat el ilyenkor az eszemiszom 
sem. A szépen megterített asztaloknál igazi 
hagyományos farsangi csemegék várták a gye
rekeket, amiért külön köszönet a szülőknek!

A nap végén pedig a Télkirályt is elégettük, 
hogy végre TAVASZ legyen!

Nyitnikék Óvoda Napsugár csoport

Változott a buda-
kalászi óvodák és 
bölcsődék nyitva 
tartása!

A budakalászi óvodák és bölcsődék 
2015. március 1jétől – a Vasút sori 
óvoda kivételével – meghosszabbított 
nyitva tartással működnek, reggel 6 
órától, este 18 óráig. 

A változásról szülői kérelmek 
alap ján döntött a fenntartó, az intéz   
ményvezetőkkel közösen még január
ban. A nyitva tartás módosítása se gít
séget nyújt azoknak a szülőknek, akik  
később érnek haza a munkából, tudtuk 
meg Major Edétől az Oktatási Kulturális 
és Sport bizottság vezetőjétől.

Budakalászi Kultúr-cseppek

Öt éve működik a Budaka-
lászi Képzőművész Kör

Külüs László, Budakalászon élő 
Barcsaydíjas festőművész a mestere a 
Képzőművész Körnek. A foglalkozáso
kat valamennyien szeretik, mert oldott  
hangulatban lehet rajzolni, festeni, 
és valójában ez is a cél, ilyenkor lehet  
ugyanis a legjobban fejlődni. Számos 
diák a felvételihez készíti itt portfó
lió ját, de hobbiművészek is vannak 12 
éves kortól egészen az ötvenes éveiket 
taposókig. Az ötödik éves kiállítás be
mutatkozó anyagát a klubvezető válo
gatta össze, a rajzoktól a festményekig 
számos alkotás szerepelt, de igyekez
tek az összejövetelek hangulatát is 
meg idézni. A Kör több tagja is izgult 
a megnyitó előtt, hogy mit fog szólni 
a közönség az alkotásukhoz. A jelenleg 
legidősebb csapattag, Simon Gyula új 
festményeit mutathatta be. Az amatőr 
festő első önálló kiállítását is megcsodál
hatták az érdeklődők február folya mán 
a művelődési ház kávézójában.

Szerb hagyományőrzés 
az opankéval
Pomázon 1983ban alapították az  
Opanke Szerb Kulturális Hagyo mány
őrző Egyesületet, melynek táncosai  
többször léptek már fel Budakalászon 
is, de az ország számos pontjára kap
nak meghívást nemzetiségi feszti
válokra és rendezvényekre. A tavalyi 
évben is szépen betelt a naptáruk. 
Táncházaik pár esztendőn át szüne
teltek, ám 2014. szeptembere óta újra 
hívják az érdeklődőket. Érdemes volt 
ismét elindítani a táncoktatást, ugyan is 
sok érdeklődőt vonz a program. Az el
múlt hónapokban egyegy vasárnapi 

napon a Kós Károly Művelődési Ház
ban lehetett csatlakozni a négy órás 
táncházhoz. Gyerekek, nők és férfiak, 
sőt családok is érkeztek, hogy élvezzék 
a kellemes zenét és a mozgás örömét. 
A farsangi alkalommal egy új koreográ
fiát is bemutattak az együttes tagjai. 

rockház sztárvendégekkel
Igazi műfaji kavalkádban für dőz

hetnek a RockHáz vendégei hónapról 
hónapra. Februárban bemutatkozott a 
„faluházban” a „Zseton Pityu and the 
Cash” formáció, mely a punk zenét és a 
népművészetet ötvözi. Magukat egyéb
ként őszinte rockandroll házibuli 
zenekarnak tartják, akik főként angol 
és amerikai slágereket játszanak saját 
feldolgozásban. 

Ismét a húrok közé csapott a Kiss 
Forever Band is, akik húsz éves ju
bileumi turnéjuk harmadik állo
má saként érkeztek Budakalászra. 
Ma gyarországon alig látható a banda, 
a RockHázba azonban már második 
alkalommal sikerült elcsábítani őket, 
köszönhetően a tavalyi nagysikerű 
koncertnek. Két évtized alatt huszon
hét országban, több mint ezer alka
lommal szólaltatták meg a legendás 
zenekar slágereit. A környéken leg
közelebb október elején, a budapesti 
nagy koncerten láthatja őket a közön
ség, ahol különleges sztárvendéggel 
együtt lépnek a színpadra.

Márciusban két alkalommal is kinyit 
a RockHáz, itt lesz a negyvenedik szüli
napját ünneplő Piramis, de fellép majd 
a Bermuda Rock Band, a Junkies és az 
Explicit is.

Fergeteges jazzkoncert
Egyre népszerűbb a Kalász Jazz 

Band évadnyitó koncertje, és nem csu

pán a közönség, hanem a zenészek 
körében is. Idén már több fiatal jelezte, 
szeretne együtt muzsikálni a többiek
kel. Míg 2014ben egy beteg kislány 
műtétjére gyűjtöttek, addig az idei 
bevétellel a Kalász Művészeti Iskolát 
támogatták. A színes repertoárban szá
mos műfajt vonultattak fel a zenészek, 
így a jazz mellé pop, rock, funk és blues 
is került. Rák Béla gitárművész mellett 
ismét fellépett a fiatalokkal a budaka
lászi Gyenes Béla szaxofonművész és 
Milosevits Mirkó Milán, a jazzzongora 
mestere, valamint Pákai Petra is. A 
nagy sikerű koncerten felbuzdulva elin
dultak a tárgyalások arról, hogy évente 
akár több alkalommal is muzsikáljon a 
közönségnek a Kalász Jazz Band. 

2015. január 30
án, életének 73. 
évé ben elhunyt Ma
rosváry Tamás.

Tamás egyike volt  
annak a maréknyi 

embernek, akik bő negyedszázada 
élet re keltették Budakalászt. Ők vol
tak azok, akik megmutatták, hogy 
a civil kurázsi hegyeket képes meg
mozgatni. Tamás volt a Kalász újság 
főszerkesztője, tudósítója, grafikusa, 
motorja. Talán ő volt az utolsó pártok 
és szekértáborok fölött álló közéleti 
szereplő, akinek véleménye mindenki 
számára zsinórmértékül szolgált. A 
köz életből már régen kivonult, de keze 
nyoma kitörölhetetlenül ott maradt 
Budakalász rendszerváltozás utáni 
történetén.

Immáron Gersternkorn Bélával 
együtt tervezgetik egy égi újság aktu
ális címlapját. És biztosan nagyon 
mérges azért, mert nekrológ jelenik 
meg róla.

Mi pedig örökké hálásak leszünk jó 
sorsunknak, hogy Tamással dolgoz
hattunk a rendszerváltozás hajnalán a 
kalászi nyilvánosság megteremtésén.

a Kalász újság egykori 
szerkesztősége

Emlékét megőrizzük

Bölcsődei-Óvodai hírek
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Volosinovszky Linda ezüstérmet 
nyert az U23 Európai Körversenyen, 
amelyet február 14én rendeztek meg.  
Második és harmadik helyezést vívott 
ki magának a női tőrözők között Szi
getvári Andrea (a képen kék mele gí
tőben), és Bruckner Andrea (jobbról a 
második) január 24én a Debrecenben 
megrendezett Békessy Béla Emlék
versenyen. GRATULÁLUNK!

A téli pihenés után újra a felkészü
lésre és az edzőmérkőzésekre koncent
rálunk. Sok sportolónknak csak rövid 
pihenés jutott a folyamatos erőnléti 
edzések miatt és jó néhány tornán is 
megmutatták tudásukat játékosaink.

Nem számított a hideg, az eső, a szél,  
a hó, egymást biztatva rótták a köröket 
az Omszk tónál még az ünnepek alatt is. 
Ha jó eredményt akarunk elérni, nem 
szabad lazítani. A budakalászi sporto
lók az elmúlt években nagyon szép 
eredményeket értek el. Az ovisoktól 
a felnőttekig minden korosztály saját 
bajnokságában igen előkelő helyen  
végzett.

Elismerés illeti a szülőket is, akik pél
dát mutatnak nemcsak erkölcsileg, de 
anyagilag is támogatják csapatainkat, 
az évzárókon terüljterülj asztal várta, 
várja a gyerekeket.

A családok hétvégéken pihenés  
helyett a mérkőzésekre mennek szur  kol  
ni, buzdítani csemetéjüket. Jelenleg 
150 sportolója van futball szakosztá
lyunk nak, akiknek a zöme kalászi, vagy 
saját nevelésű játékos. Szeretik a klubot, 

hűségesek, becsületesek, igazi budaka
lásziak. A hazai mérkőzéseken remek han
gulat uralkodik, egyre több néző kíváncsi 
csapatainkra. A Puskás Ferenc Labdarúgó 
Akadémia vezetői is felfigyeltek tehetséges 

játékosainkra és egyre több srácot hívnak 
meg próbajátékra. Edzőink képzéseken 
vesznek részt Felcsúton, ahol elsajátítják 
a legújabb edzéstechnikákat, az itt meg
szerzett tapasztalatot gyermekeinknek 
adják át. Várjuk a tavaszt, a napsütést, a 
baj nokságot, hogy újra küzdhessünk a jó 
eredményekért. Fiataljaink két egymást 
követő tornát is megnyertek, ahol igen 
erős mezőny élén végeztek. Érdemes 
volt a nehéz munka, a kitartás, mert a 
gyümölcse édes volt. Az utánpótlás és 
felnőtt csapataink Pomázon szerepelnek, 
egy rangos műfüves tornán, ahol eddig 
veretlenül vezetik a csoportot. 

Mindenkit nagy szeretettel várunk 
az egyesületbe, jöjjenek sportolni, mo
zogni, mert nem győzöm mondani: 
egészség, kitartás, becsületes életmód 
és sok barát, ami mind az önöké lehet.

Sárosi Tibor BMSE elnök

Tőrvívó női trófeák

17. forduló

2015.03.07. Szombat 14:30 (1016555) Dunakeszi Kinizsi USE  Budakalászi MSE

19. forduló

2015.03.21. Szombat 15:00 (1016575) Budakalászi MSE  Szigetgyöngye SE

20. forduló

2015.03.29. Vasárnap 15:00 (1016578) Leányfalu SE  Budakalászi MSE

2015.03.29. Vasárnap 15:00 (1016585) Leányfalu SE  Budakalászi MSE

Tisztelt olvasóink!

Amikor hittanórán a harmadik parancs
ról, a vasárnapról beszélek ezt a novellát 
szoktam elmondani.

Örömváros és dologváros

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer 
egy város, amit örömvárosnak hívtak. 
Akik itt éltek sokat nevettek, beszél
gettek, és szívesen jöttek össze ünne
pelni egymást. A legszebb napjuk a 
vasárnap volt. Az emberek örömmel 
gyűltek össze a templomokban, hogy 
imádkozzanak, énekeljenek az Úrnak, 
meghallgassák papjaikat, és azután 
ugyanezzel az örömmel térjenek haza 
otthonukba. A családtagok, szülők és 
gyerekek együtt fogyasztották el vasár
napi ebédet.
Örömváros nagyon barátságos hely volt. 
Egyetlen gondjuk volt csupán, hogy 
senki nem tudott meggazdagodni!
Házaik kisebbek, utcáik rövidebbek 
voltak, mint a környező város lakóié. 
Ezért, ha városukból kitették a lábu
kat, úgy érezték, hogy szégyenkezniük 
kell. „Itt az idő, változtatni kell” – így 

döntöttek Örömváros polgárai, és meg 
is tárgyalták, hogy miként. „Töröljük el 
a vasárnapot és minden ünnepet, hogy 
több idő jusson a munkára” ez volt az 
első javaslat, amit mindnyájan megsza
vaztak. „Több munkásra lenne szükség” 
– mondták, és ezért a nőket is elküldték 
dolgozni a gyárakba. Az anyáknak viszont  
már otthon a családban is rengeteg dol
guk volt, gondot viseltek a gyerekekre 
és nagyszülőkre. Így hát város polgárai 
újabb döntést hoztak: „A gyerekek jár
janak óvodába, az öregek költözzenek 
idősek otthonába, a betegeket vigyék 
kórházba”.
Örömváros olyan lett, mint egy hatalmas 
gyár. Vállalatok sora dolgozott azon,  
hogy lerombolja a régi házakat, és újakat 
építsen.
Egyre hosszabbak és szélesebbek lettek  
az utcák! „Egyáltalán honnan ez a név,  
hogy Örömváros – kérdezte egyszer va
laki. – Mennyivel jobb lenne Dolog
városnak hívni ezt a helyet.” Az ötlet 
annyira megtetszett mindenkinek, hogy 
azonnal meg is változtatták városuk nevét. 
Dologváros mást se tett, csak növekedett: 
nagy lett, zajos unalmas és veszélyes. 
Az utcákon száguldoztak a kocsik, a 
gyalogosok meg rettegtek miattuk. 
Az emberek már nem jártak össze, 
mint egykor, sőt már meg se ismerték 
egymást, még köszönés is kiment a di
vatból. 
A vasárnap olyan lett, mint a többi 
munkanap. Egyszer a gyerekek meglá

togatták a nagyszüleiket és megkérdez
ték tőlük:
„Igaz, hogy Dologvárosnak régen Öröm
város volt a neve?” 
„Igaz” válaszolták.
„És tényleg több örömünk volt akko riban?”
„Sokkal több” – válaszolták a nagyszülők. 
„De hogy lehet akkor, hogy minden 
megváltozott” – faggatták tovább a 
nagy  szülőket.
„Azzal kezdődött minden, hogy eltö
röltük a vasárnapot és az ünnepeinket.” 
A gyerekek tágra nyílt szemmel kérdez
ték: „Ünnep? Mit jelent az, hogy ünnep?”
Ezentúl vasárnaponként zárva lesznek 
a boltok. Lehet sajnálni, de lehet élni a 
lehetőséggel, hogy ezt az időt a családra 
fordítsuk. Áldott nagyböjti készülődést.

Kálmán József

Március 27én péntek este 7kor fák
lyás keresztút lesz a templomtól a 
kálváriára.

Nagyheti szertartások, Budakalászon 
18 órakor, Szentistvántelepen 19 óra
kor kezdődnek.

Nagypénteken, április 3án 15 órakor 
közös keresztút lesz a Kálváriára.

Miserend

Vasárnap: Budakalász 8, 18 óra
Szentistvántelep: 10 óra
Hétfő 18 óra Budakalász
Kedd 18 óra Szentistvántelep
Szerda 7 óra Budakalász
Csütörtök 18 óra Szentistvántelep
Péntek 18 óra Budakalász
Szombat 18 óra Szentistvántelep

Plébánia címe: 
Budakalász 2011 Ady E. u. 1, 
Email: 
budakalasziplebania@gmail.com
Web cím: 
http://budakalasz.plebania.hu/

az Úr napját szenteld meg!Cserkész téli túra
Téli túráját 2015. február 2021. 

között Zebegény környékén tartotta 
a Szent István Cserkészcsapat. A 
gyor  san növekvő (jelenleg 200 fős) 
csapatlétszám miatt idén rendhagyó 
módon, négy kü lönálló kiránduló cso
port célozta meg az eszményi Börzsöny 
szélén fekvő telepü lést. 

A több mint 100 cserkész élvez hette 
a szokatlanul meleg, napos idő járást 
egy pazar, egész napos túra során, 
melynek célja a zebegényi általános 
iskola volt. Rajokat alkotva éjszakába 

nyúlóan ját szott minden résztvevő a 
cserkészet kia padhatatlan ötlettárából 
merítve. 

A vezetőknek pedig különösen 
hosszúra nyúlt az éjszaka, hiszen 
fontos vezetői gyűlés várt rájuk,  

melyen sok lényeges, a közösséget 
érintő kérdésben kellett dönteniük. 

Másnap reggel szentmise és nagy 
közös hadijáték következett vidám 
keretmesével körítve, melyben vissza
tért a nyári táborban megismert Géza 
fe jedelem és társai. 

A fárasztó, de örömteli téli túra 
gyermek és vezetői szemmel is 
elégedettségre adott okot, hiszen 
a cserkészcsapat újfent bebizonyí
totta, hogy közösségileg még ilyen 
nagy létszám mellett is kiválóan tud 
működni.  

Makk János rajvezető

Budakalászi hírmondó
Budakalász Város ingyenes, közérdekű tájékoztató kiadványa

megjelenik havonta 4000 példányban
Lapalapító: Budakalász Város Önkormányzata

Kiadja Budakalász Város Önkormányzatának megbízásából a Fanny Film Kft.
Felelős kiadó: Kempf Károly Ignác

Főszerkesztő: Ördöghné Vilman Melinda
Címlapfotó: Szabó Tamás

Tördelés: ali Vali
Hirdetésszervező: Ördöghné Vilman Melinda, marketing@szentendre.media.hu

Telefon: 06 (20) 574 7201
A szerkesztőség elérhetősége: hirmondo.budakalasz@gmail.com; Telefon: 06 (26) 303 287

Budakalász Önkormányzat (Budakalász, 2011 Petőfi tér 1.)
Lapbejegyzés száma: 163/0480/1/2007

Nyomtatás: Mátyus Bt., Dabas
Felelős vezető: Mátyus Gyula

A Budakalászi Hírmondó legközelebbi számának lapzártája: 2015. március 24.
Megjelenés, terjesztés: 2015. április 7-8-9.

pest megyei ii. osztályú 
bajnokság, Nyugati csoport
Tavaszi, márciusi 
menetrendje • 2014/2015.
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Budakalászi hírmondó iX. évfolyaM n 3. száM

2015. március

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

pomáz, jankovics gy. u. 2.
Telefon: (26) 326240

 
A változtatás jogát fenntartjuk!

viktória gyógyszertár  
2015. március 8. vasárnap 16-20 óráig

Budakalász, Kőbányai út 3.
Telefon: (26) 340232 

vörösmarty gyógyszertár 
2015. március 15. vasárnap 8-20 óráig

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

istván király gyógyszertár 
2015. március 22. vasárnap 8-20 óráig  

pomáz, kossuth l. u. 21/a
Telefon: (26) 325462

Kőhegy Gyógyszertár 
2015. március 29. vasárnap 8-20 óráig 

pomáz, jankovics gy. u. 2.
Telefon: (26) 326240

Gyógyszertári ügyelet


