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Hit, remény, szeretet, öröm
Adventi várakozás Budakalászon

n 17. oldal

12



2

BuDakalászi HírMonDó



n Két testületi ülés és egy közmeg-
hallgatás után vagyunk, és
mindez egyetlen hét alatt zajlott
le. Kezdjük a közmeghallgatással,
hiszen időben is ez volt legkoráb-
ban. Mik voltak a legfontosabb
témák?

A közmeghallgatáson beszámoltunk
az Önkormányzat, és a Képviselő-testü-
let elmúlt egy év alatti munkájáról. A
prezentáció során több kisfilmet is leját-
szottunk az egyes témákhoz kapcsoló-
dóan, például a Kálváriáról, az
Egészségházról, a rendőrörsünkről, a
lámpás kereszteződésről az iskolákról,
tehát az elmúlt év eseményeiről. Ezek a
kisfilmek a helyi TV csatornánk web ol-
dalán is bármikor megtekinthetőek, a
vkctv.hu-n. A prezentációt követően az
érdeklődők kérdéseket tettek fel. Több
építő hozzászólás is volt: az utak állapo-
táról, a közlekedésről és a rendőrséghez
is intéztek kérdést.

n A közlekedéssel kapcsolatban
érdekes híreket olvashattunk az
országos sajtóban, kormányren-
delet jelölheti ki az M0 északnyu-
gati szakaszának nyomvonalát,
és ebben Budakalász is érintett.
Emellett pedig folynak a tárgya-

lások az elkerülő útról is. Mik a
legfrissebb hírek?

Budakalász továbbra is ragaszkodik
az elkerülő úthoz, erről nem szeretnénk
lemondani. Úgy tűnik azonban, hogy az
M0 továbbépítése és az elkerülő építése
együtt nem fog menni. A kormányzat
szándéka az, hogy 2020-ra összekössék
a 10-es és 11-es utat. A mostani vég-
ponthoz kapcsolódva egy völgyhíd épül
majd, ami Budakalász és Budapest ha-
tárán megy be a hegybe egy 2 kilométe-
res szakasszal. Az ürömi csomópont
környékén jön majd a felszínre, ott érinti
a város területét kis mértékben. Hogy
innen mikor viszik tovább, még nem
tudni. 

Azt azonban látni kell, hogy az M0 to-
vábbvitele a Budakalászon átmenő for-
galmat nem fogja megszüntetni, de a
teherszállító autók száma vélhetően
csökkenni fog. Már ez is komoly ered-
mény lenne a budakalásziak életminősé-
gének javulásában.

Az elkerülő út megépüléséig nekünk
járó kompenzációról folyamatosan tár-
gyalunk, napirenden tartjuk a kérdést a
minisztériumban, bízom a sikerben. 

n A rendes ülésen bérlakásokról,
területrendezésről is szó volt, de
az egy nappal későbbi rendkívüli
ülésen választotta ki a testület a
jövőbeni budakalászi szennyvíz
üzemeltetőt. Miért volt szükség
újat választani, és melyik cég lett
a befutó?

A megváltozott jogszabályok alapján
az önkormányzati tulajdonú Budakalá-
szi Közmű Üzemeltető már nem tudja a
csatornahálózatot gondozni. A cég sor-
sáról még nem döntöttünk, hogy felszá-
molással vagy végelszámolással
szüntetjük meg. Az új szolgáltató kivá-
lasztásánál is több út állt előttünk: vagy
a fővároshoz, vagy a DMRV-hez, vagy

egy agglomerációs társuláshoz csatlako-
zunk. A rengeteg tárgyalás után a leg-
kedvezőbb ajánlat a DMRV felé orientál
bennünket. Január 1-től léphet hatályba
a céggel kötendő szerződés, melynek ér-
telmében a csatornahálózat marad a
város tulajdonában, egy értékbecslés
nyomán fog a DMRV bérleti díjat fizetni
a városnak a használatért. A jövő esz-
tendőtől már tőlük érkezik a számla.

n Idén ősszel is ajándékcsomag-
gal kedveskedtek a város idős la-
kóinak. Új rendszerben zajlott az
adományok átadása, hiszen sze-
mélyesen vehették át a Faluház-
ban. Bevált-e az elképzelés?

Hat teljes nap állt három hét alatt
rendelkezésre, hogy a nyugdíjasok átve-
gyék a csomagokat. 2500 csomagot ren-
deltünk az egyik helyi áruháztól, amiből
több mint 2100-at vettek át az erre jogo-
sultak. Az elmúlt években nehéz volt a
logisztikát megoldani, és sokba került a
kiszállítás. Több nyugdíjas azt is
mondta, hogy nem érzi magát rászorult-
nak, így idén mindenki szabadon dönt-
hetett arról, hogy átveszi-e az adományt
vagy sem. Akik nem tudtak eljönni,
azoknak kivisszük a csomagokat, 
december 15-ig telefonon lehet jelezni
felénk az igényt. A megmaradt csoma-
gokat a rászoruló budakalászi nagycsa-
ládosoknak fogjuk kiosztani. December
13-án pedig karácsonyi ünnepséggel is
szeretnénk kedveskedni városunk nyug-
díjasainak.

A Képviselő-testület nevében ezúton
szeretnék Budakalász valamennyi pol-
gárának békés, szép karácsonyt és meg-
hitt ünnepeket kívánni!

2013. december
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ragaszkodunk 
az elkerülő út 
megépítéséhez!

Interjú Rogán László polgármesterrel

fo
tó

: T
ok

od
i g

áb
or



zettség növekedését okozva. A szükségszerű megoldás miatt a beru-
házás megvalósítása akár százmilliárd forintos nagyságrendű költség-
gel is járhat.

A hazai közlekedéspolitika sikereként könyvelhető el, hogy
Brüsszel elfogadta a teljes M0 transzeurópai közlekedési há-
lózatba (TEN-T), azon belül is a maghálózatba emelését szor-
galmazó magyar javaslatot. A kedvező besorolás javítja a
kivitelezés uniós forrásokból való támogathatóságának esélyét.
A tervezett ütemezés szerint a munkálatok legkorábban 2017-
ben kezdődhetnének meg.

Az elmúlt évek komoly eredményeket hoztak az M0 fejlesz-
tésében. A körgyűrű részben új nyomvonalon megépített déli
szakaszának bővítése véget vetett a mindennapos forgalmi du-
góknak. Az Új Széchenyi Terv forrásaiból támogatott beruhá-
zás utolsó ütemét idén augusztusban adták át a
közlekedőknek. Az M7-M5 közötti részén jelentősen mérsék-
lődött a torlódások és a balesetek kialakulásának veszélye,
csökkent a menetidő. Az autósok így több mint 75 km hosszan,
folyamatosan haladhatnak a körgyűrű megépült, M1 és 11 sz.
főút közötti szakaszán.

(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, 
Kommunikációs Főosztály)
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Díszoklevél a budakalásziaknak
Díszoklevélben részesült városunk a szeptember 28-29-i

Szüreti felvonulás megrendezéséért. A 27 éves hagyománnyal
rendelkező eseményt az idén az „Itthon vagy! Magyarország
szeretlek!” országos programsorozat keretében szervezte az
Önkormányzat és a  Budakalászi Baráti Kör.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a kormányzati honla-
pon társadalmi véleményeztetés céljából közzétette az M0 10.
és 11. főút közti szakaszának kijelöléséről szóló kormányren-
delet tervezetét. A tárca a körgyűrű északnyugati folytatását
Budakalász, Üröm, Pilisborosjenő, Solymár és Budapest köz-
igazgatási területein haladva javasolja megépíteni.

Az M0 Magyarország legnagyobb igénybevételnek kitett gyorsfor-
galmi útja, amelyen a tranzitforgalom szinte teljes egészében áthalad,
és amelyet az országon belüli forgalom jelentős része is érint. Áteresz-
tőképességének növelése ezért meghatározó eleme lehet a közlekedési
feltételek javításának, a versenyképesség fokozásának. A 10. sz. főút
bekapcsolásával a körgyűrű minden, a fővárosba vezető főutat gyors-
forgalmi úttal kötne össze. A fejlesztéssel Óbuda és lényegében a teljes
budai oldal mentesülne a fővárost az Almásfüzitő - Esztergom – Dorog
– Pilisvörösvár vonalról érő jelentős forgalomterhelés alól.

A nyomvonalat a rendelet elfogadása után a helyi önkor-
mányzat köteles települési rendezési tervében feltüntetni, és
nem dönthet beépítésre szánt területté nyilvánításról. A terve-
zet a kijelölt területek beazonosíthatóságát a gyorsforgalmi út
tengelye pontjainak EOV és GPS koordináták szerinti meg-
adásával és egy megfelelő részletezettségű térképmelléklet köz-
zétételével segíti.

A szakasz elkészültének egyik akadálya a megfelelő nyomvonal ki-
jelölése volt. A jogerős környezetvédelmi engedély szerint a mintegy 8
kilométeres autóút több mint fele a felszín alatt vezetne. Így megold-
ható, hogy a beruházás ne érintsen lakott területeket, ne igényeljen a
természeti kincsek állapotát és a kilátást rontó felszíni műtárgyakat,
és ne zárja el a fővárost a Pilisből érkező friss levegőtől a légszennye-

kormányrendelet jelölheti ki az M0 északnyugati 
szakaszának nyomvonalát

Helyi munkaerő a helyi értékekért
November 1-jétől ismét közmunka program indult Budaka-

lászon. A program keretében jelenleg mintegy húsz budakalá-
szi tevékenykedik helyben városunk szépítése, építése
érdekében. A közmunka programban dolgozók rendbe tették,
kitisztították a Sportcsarnok parkolóját, elhordták a mintegy
100 tonna követ a Barát patak medréből, mellyel a júniusi
dunai ár idején erősítették a patak gátját, valamint számos he-
lyen szépítették a budakalászi parkokat közterületeket. A dip-
lomások a Polgármesteri Hivatalban és a Művelődési Házban
segítenek az évi végi programok szervezésében, tevékenységek
ellátásában. A közmunkások két hónap városi munkát köve-
tően négy hónap központi képzésben részesülnek majd.   K. A.

A Barát patak medréből mintegy 100 tonna követ emeltek ki 
és pakoltak teherautóra a közmunkások
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Idén augusztusban adta át a
megújult budakalászi rendelőinté-
zetet a város Önkormányzata,
ezzel egy újabb modern és kor-
szerű intézményt állítva Budaka-
lász lakóinak szolgálatába.

Akinek az épületben volt már
módja körülnézni, elégedetten
szemlélheti a jó kialakítású, új és
modern épületet, a kiváló felsze-
reltséget, az Egészségház mellett
gyakorlatilag újjászületett teret és
a Klisovác utca érintett szakaszá-
nak új útburkolatát. Az Egészségház egyértelműen sikertörté-
net onnantól kezdve, hogy bravúrosan sikerült előteremteni
az épület költségeihez szükséges pénzforrást, majd egy alapos
és az Egészségházban dolgozó orvosok folyamatos bevonásá-
val végbement tervezés során egy korszerű épületet tudtunk
megálmodni, majd megalkotni.

Természetesen fontos volt arra is odafigyelnie a munkála-
tokat irányító önkormányzati vezetésnek, hogy egy új létesít-
mény létrehozásának nem az átadó ünnepségen történő
szalagátvágás az elsődleges célja, hanem a létesítmény műkö-
dését is biztosítani kell, az anyagi alapok kiszámíthatóvá tétele
révén.

Az Önkormányzat ezért úgy határozott, hogy az Egészség-
házba a háziorvosok, fogorvosok, gyermekorvosok mellett
olyan vállalkozásokat enged be, amelyek bérleti díjfizetés
révén segítik az új létesítmény számláinak kifizetését. A terve-
zés és a kivitelezés során olyan bérelhető helyiségek jöttek
létre, amelyekben az Egészségház jellegéhez illeszkedő, gyó-
gyító, megelőző, egészségvédelmi és más egyéb tevékenységek
végzői bérleti díjat fizetnek azért, hogy szolgáltatást nyújthas-
sanak a városlakóknak.

Természetesen az arányos költségek viseléséből az Egész-
ségházat használók közül senki sem maradhat ki, ezért került
sor arra, hogy a háziorvosok, a gyermekorvosok és a fogorvosok

is hozzájárulnak a létesítmény
költségeihez, ez azonban a város-
vezetés döntése nyomán egy rop-
pant nagyvonalú gesztussal
tényleg csupán jelképes összegnek,
jelképes hozzájárulásnak tekint-
hető a működési költségek teljes
vertikumát tekintve. Budakalász
Önkormányzata, mint az Egész-
ségházat a város polgárai nevében
kezelő szerv ezzel hitet tett amel-
lett, hogy a közérdek biztosítása,
esetünkben az orvosi feladatok el-

látása, és a város anyagi biztonságának fenntartása igenis össz-
hangba hozható, méltányossági alapon. A város egyértelmű
célja, hogy az orvosoktól befolyó, nagyon méltányos összegű
díjak, valamint a bérbe adható helyiségek után realizálható,
piaci alapon meghatározott összegű bérleti díjak egyvelegéből
az Egészségház üzemeltetése további adóforint-ráfordításokat
ne tegyen szükségessé.

Az Egészségházban – többek között – működik majd  aku-
punktúrás kezeléssel foglalkozó természetgyógyász, talp- és
gyógymasszázst végző szakember, és a Szentendrei Egészség-
ügyi Intézet kihelyezett pszichiátriai és reumatológiai rende-
lést ad.                                                                                           UIG

Egészségház – egészséges kompromisszumokkal

Gyógyszertári ügyelet 
2013. december, 2014. január

Viktória Gyógyszertár  
2013. dec. 8.  
vasárnap 16-20 óráig  
Budakalász, kőbányai út 3.
Telefon: (26) 340-232

Vörösmarty Gyógyszertár 
2013. dec. 15. 
vasárnap 16-20 óráig
pomáz, Vörösmarty út 18-20. 
Telefon: (26) 326-402 

istván király Gyógyszertár 
2013. dec. 22. 
vasárnap 16-20 óráig 
pomáz, kossuth l. u. 21/A
Telefon: (26) 325-462

Vörösmarty Gyógyszertár 
2013. dec. 24., 25., 26. 
karácsony 08-20 óráig
pomáz, Vörösmarty út 18-20. 
Telefon: (26) 326-402 

istván király Gyógyszertár 
2013. dec. 29. 
vasárnap 16-20 óráig 
pomáz, kossuth l. u. 21/A
Telefon: (26) 325-462
kőhegy Gyógyszertár 
2014. jan. 1.  08-20 óráig 
pomáz, jankovics gy. u. 2.
Telefon: (26) 326-240

az emberi méltóságért!
2013. december 2-től  az Otthonvédelmi Tanács (OVT)

segélyszolgálatot indít.
Mindenkit szeretettel várunk, akinek devizahitel vagy forinthi-

tel problémája, vagy ezek miatt kialakult jogi, esetleg egzisztenciá-
lis gondja van. Kérjük a banki szerződéseket hozza magával.

Hétfőnként 16.00–18.00 óra között, a Budakalászi Polgármes-
teri Hivatal 103-as szobájában várjuk az érdeklődőket. Az Otthon-
védelmi Tanács azért alakult, mert állampolgári kötelességünknek
érezzük, hogy kiálljunk és cselekedjünk az emberi méltóságért, a
törvényességért és az igazságért.

Örömünkre szolgál, hogy Budakalász város vezetése szimpatizál
nézetünkkel és rendelkezésünkre bocsájt egy helyiséget a hivatal-
ban.

Várjuk szeretettel, jöjjön, érdeklődjön, keressünk megoldást
erre a súlyos problémára!

Kerékgyártó Katalin  titkár, Otthonvédelmi Tanács

lopások az Egészségházban
Sajnálatos módon az utóbbi hetekben több kisebb tárgy is

eltűnt új, közös erővel létrehozott Egészségházunkból.
Tisztelettel kérjük, hogy figyeljenek a közösségi pénzből

megépített  új, esztétikus és praktikus épület épségének és
használhatóságának megóvására!  Védjük, óvjuk közös érté-
keinket, hogy minden Budakalászi lakótársunk egyforma
örömmel és megelégedéssel használhassa!

Budakalászi Polgármesteri Hivatal

dr. kiss edina háziorvos telefonszáma megváltozott.
Az új szám: 26/340-075

A változtatás jogát fenntartjuk!



Hulladékszállítás az ünnepek alatt
Ezúton értesítjük Önöket, hogy az közelgő ünnepnapok (Karácsony, Újév)

nem befolyásolják a hulladékszállítás rendjét, tehát a hulladék elszállítása 
a megszokott ütemezés szerit történik. A Hulladékszállító munkavégzését a
munkanapok és pihenőnapok áthelyezése sem befolyásolja.

Kérjük a Tisztelt lakosokat, hogy időben (reggel 6 órára) helyezzék ki a gyűj-
tőedényeiket, annak érdekében, hogy a járat mielőbb be tudja fejezni a gyűjtést.

A később kihelyezett hulladék nem
kerül elszállításra.

A fenyőfák elszállítása folya-
matosan a kommunális hulladékkal
együtt történik, tehát a hulladék-
gyűjtő edények ürítési napján kell ki-
helyezni az edény mellé a fát. Extra
méretű fák nem kerülnek elszállí-
tásra. A fenyőfák elszállításának
végső határideje január 31.
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A Budakalászi Polgármesteri Hivatal hírei

Őstermelők figyelmébe!
Szentendre Város Önkormányzata Szen-

tendrén, a HÉV-végállomás mellett, a Vas-
úti villasor mentén húzódó területen
vásárcsarnok jellegű kiskereskedelmi léte-
sítmény létrehozását tervezi, amely a kis-
térség őstermelői részére termelői piacnak
is helyt adna. Mindehhez az Önkormányzat
előzetes felmérést végez, hogy Budakalász
település tekintetében mely őstermelők le-
hetnek érintettek. A felméréshez szükséges
adatok: 
• őstermelő neve, profilja, telefonszáma
• jellemző árukínálat 

• igényelt árusító felület (m2) 
• árusítás intenzitása (nap/napszak megje-
lölése)

Minden kedves érdeklődő, potenciális
eladó jelentkezését várjuk 2013. decem-
ber 20-ig a 06-26-340-266/ 130 melléken
vagy a polghiv@budakalasz.hu e-mail
címen!

Év végi ügyfélfogadási rend 
a Polgármesteri Hivatalban
2013. december 6-án pénteken 8-tól  12 óráig van ügyfélfogadás

2013. december 7-én szombaton nincs ügyfélfogadás

2013. december 20-án pénteken 8 és 11  
valamint 13 és 16 óra között van ügyfélfogadás

2013.  december 21-én szombaton nincs ügyfélfogadás

2013. december 23-án igazgatási szünet

2013. december 30, 31-én hétfőn, kedden igazgatási szünet 

Ötezer fő alatti településeknek jár 
a tűzifa támogatás

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakossá-
got, hogy a Belügyminisztérium 
rendelete értelmében szociális célú
tűzifa vásárlására  csak az 5000 fő
alatti települések jogosultak támoga-
tási igényt benyújtani. Ennek alapján
településünk számára nem biztosított
a központi költségvetési forrás tűzifa
vásárlásra.

környezetvédelmi beszámoló
Budakalász környezetvédelmi helyzetéről szóló 2013. évi beszámolót Budakalász

Város Önkormányzata a novemberi Képviselő-testületi ülésen elfogadta. A beszá-
moló a város honlapján valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megte-
kinthető.

nyugdíjas 
ajándékcsomagok

Kérjük azokat a budakalászi nyugdí-
jasokat, akik nem tudták átvenni az
Önkormányzat karácsonyi ajándékcso-
magját, mindenképpen hívják az alábbi
telefonszámok valamelyikét, hogy az
ajándékcsomag kiszállításáról gondos-
kodhassunk!

Telefon:
26/340-266 vagy 70/331-8653
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    advent Budakalászon

Diótörő – mákos gubával
Az ünnep első hétvégéjén, november 30-án ünnepi 

fogadtatásban és remek programokban volt része sok 
gyereknek, szülőnek és nagyszülőnek a budakalászi műve-
lődési házban. A látogatók  koszorút készítettek, gyertyát
mártottak, angyalkákat varrtak a kézművesek segítségével,
majd pihenésként a Nektár Színház varázslatos Diótörő
előadását nézték meg. Aki megéhezett, hagyományos 
ünnepi mákos gubát és „adventi ostyát” ehetett, amit illatos
„gyerek punccsal” öblíthetett le.

Az adventi időszak következő rendezvénye Luca napján,
december 13-án,16 órakor kezdődik. Ekkor is színes prog-
ramok várják a látogatókat: feleleveníthetik a Luca napi
szokásokat, lesz tűzzsonglőr, karácsonyfa- és ajtódísz ké-
szítés, mézeskalács és sült alma kóstoló, táncház, kézmű-
ves vásár és sok más „boszorkányság”, meglepetés! Sok
szeretettel várjuk a kisebb és nagyobb gyerekeket, a csalá-
dokat!

Gyertyagyújtás
A Kárpátok őre szobornál állították fel a város adventi

koszorúját. Szép fehér gyertyáit lámpások őrzik, biztonsá-
gukról pedig egy-egy angyal gondoskodik. A korábbi évek-
hez hasonlóan idén is közös gyertyagyújtásra várják a város
lakóit minden hétvégén. Az első lángot Rogán László 
polgármester lobbantotta fel, az ünnepi hangulatról pedig
a Nyitnikék Óvoda apróságai gondoskodtak. A találkozó
végén a szervezők forró teával, illatos kürtőskaláccsal és
szaloncukorral vendégelték meg a mintegy százötven vá-
roslakót.

remény, küzdelem, imádság
Éppen egy évvel ezelőtt, adventkor tartott előadást Böjte

Csaba, Ferences-rendi szerzetes Budakalászon. Idén, 
december első napján, ismét ellátogatott a városba, hogy
találkozzon a környékbeliekkel. A Művelődési Ház nagy-
terme ezúttal is zsúfolásig megtelt. Az első adventi gyertya
meggyújtásának napján Böjte Csaba a várakozásról, a jé-
zusi lelkületről beszélt. Felhívta a hallgatóság figyelmét
arra, fontos, hogy megőrizzük gyermeki lelkesedésünket és
próbáljunk örülni az apró dolgoknak, még a nehéz idősza-
kokban is. „Az embernek mindig vannak sebei, korlátai, de
az adventben hinnünk kell, hogy a korlátokat át tudjuk
törni. Ilyenkor remélünk, küzdünk, imádkozunk, sebeinket
gyógyítgatjuk.” Az  előadás után Böjte atya tartotta a szent-
misét a budakalászi katolikus templomban.
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n tElEPi oVi

karácsony a csoportban

Mi a Katica csoportban nagy izgalommal
és lelkesedéssel várjuk az ünnepeket. Mivel
kiscsoportosok vagyunk, az nem is kérdés
számunkra, hogy a  Mikulás jönni fog és put-
tonyában sok meglepetést hoz. A rajzos leve-
leket már feladta ki-ki a Mikulásnak, de azért
tennivaló akad bőven az érkezéséig. Az egész
csoport már egy hete ünnepi lázban ég.  A
csoportszobát együtt öltöztettük téli kön-
tösbe, a hópelyhek az ablaküvegen, a kisváros
a terepasztalon, az adventi koszorú , a sok sok
téli színező mind mind része az ünnepünk-
nek. A Mikulás-várást követi a Karácsony,
amely oly bensőséges ünnep, melyet már
minden csoport nagyon vár. 

Hogyan is készülődünk az ünnepre?
Dalok, versek teszik a mindennapjainkat ün-
nepivé, miközben szebbnél szebb ajándéko-
kat készítünk, mert bár öröm kapni, de
milyen jó adni, és ezt már a három- éves kis-
gyermekek is jól tudják. Természetesen egyik
csoportban sem maradhat el a mézeskalács
sütése, amelynek illata az óvoda zárásáig át-
itatja a falakat. Persze mindannyiunk szá-
mára nagy kihívás, hogy az elkészült
sütemények karácsonyig érintetlenek marad-
janak, de általában a szülők és a családtagok
is megláthatják, hogy mivel foglalatoskodunk
az óvodában. A Telepi óvodában már-már ha-
gyománnyá vált, hogy a gyerekeknek az óvo-
dapedagógusok egy karácsonyi mesét adnak
elő. Itt minden kisgyerek feszülten várja,
vajon milyen szerepben tündököl az óvó né-
nije/ óvó bácsija. A másik hagyomány, hogy
bár a csoport karácsonykor sok új játékot kap,
ezen a napon minden kisgyermek kap egy
ajándékot, amelyet a csoportban dolgozó fel-
nőttek készítenek. A gyerekek talán ennek az
ajándéknak örülnek a legjobban, általában
még évek múlva is nagy becsben tartják. Az
óvodában minden felnőtt arra törekszik, hogy
meghitt ünnepi előkészületeket és ünnepeket
varázsoljon minden kis apróság számára.
Szeretnénk ezúton is minden kedves olvasó-
nak áldott Karácsonyt kívánni!

Lovas Katalin

n nyitnikÉk oVi 

advent

Várakozás. Valójában a karácsony előtti
négy hét – testi, lelki felkészülés. Elcsendese-
dik a természet, a gazdaember betakarítja az
évi termést, istállóba, ólba tereli jószágait és
„vár”... Mi, emberek a lakásainkba húzódunk,
de ennek köszönhetően több időt tölthet
együtt a család, jobban odafigyelhetünk egy-
másra. A pulyák nem a kertben rajcsúroznak,
hanem a kályhában pattogó tűz duruzsolása
mellett anya karjaiban hallgathatják a mesét,
mely lelkükben valósággá válik, s megélik a
kerekerdő, s az Óperenciás tenger csodáit is.

A természethez közel élő ember még nap-
jainkban is megéli az évkörös változás szép-
ségét és nehézségeit is. A természetről való
tudása hozzásegíti, hogy hagyományait is
megtartsa, ápolja és továbbörökítse az újabb
generációkra. Minden cselekedetében átéli az
ünnep mélységét, mert nem csak környeze-
tét, de lelkét is ünneplőbe öltözteti, hogy ami-
kor eljő a nagy nap, részese lehessen a
lélekben megszülető Fénynek.

Mi, akik távolabbról próbáljuk megköze-
líteni az ünnepre való felkészülést mit tehe-
tünk advent időszakában? 

Mi is végiggondoljuk: mit adhatunk át a
gyermekeinknek? Az óvodában, ahol sok kis-
gyermek van együtt, nehezebb az elcsendese-
dés, ott inkább az ünnep cselekvő része kap
hangsúlyt. Az óvoda díszítése, csoportszoba
dekorálása, adventi koszorú készítése, az ün-
nepre hangolódás segítése. 

Az elcsendesedés, meghitt beszélgetések a
családban válhatnak valóra. Ezért is fontos,
hogy ne a plázákban való tülekedés, vásárlás,
hamis csillogás érvényesüljön ezekben a na-
pokban (sem). Az otthonokban ne a televízió
és a mindennapos „rutinok” kapják a hang-
súlyt, hanem a tartalmas beszélgetések,
együtt mesélés, zenehallgatás.

Oly gazdag a világ szépségben, mindany-
nyiunk lelkében ott szunnyad az a belső fény,
mely világítani óhajt, engedjük felszínre, s
áramoltassuk mindenki felé szeretetünket,
mert így a közösségünkben mi is megkaphat-
juk a magunk adventjének koronáját decem-
ber 24-én!

A Vasútsori Óvoda Pingvin csoportjának
gyermekei sok szeretettel készülnek a  gyer-
tyagyújtásra a város adventi koszorúján, ezzel
kívánva boldog békés ünnepeket mindenki-
nek.

Tóth Krisztina 
és Pálvölgyiné Kuklis Henriett 

óvónők

Óvodai hírek / Diákhírek

n szEntstVántElEPi iskola 

nyílt napok és iskolakezdést segítő programok 

Az iskolakezdéshez hasonlóan jelentős mérföldkő gyermekeink életében a tagozatváltás.
Annak érdekében, hogy az idén még a tanító nénik és a tanító bácsi „tyúkanyós-tyúkapós”
gondoskodásához szokott negyedikes gyermekek számára a lehető legtermészetesebb 
legyen a tagozatváltás, idén harmadik alkalommal szerveztünk nyílt napot a felső tagoza-
ton. Mostani negyedikes tanulóink és szüleik november 14-én számos tanóra közül 
választva nyerhettek betekintést a felső tagozat munkájába. A látogatók matematika, 
magyar, angol, német, természetismeret, testnevelés, tanulásmódszertan és komplex
módon szervezett történelem-technika-rajz-dráma órák közül választhattak. 

Az előző két év nyílt napjain kapott visszajelzések azt a meggyőződésünket erősítették,
hogy a szülők szívesen veszik, ha iskolánk kapuit szélesre tárjuk, így november 25-én a 
hatodik évfolyamra járó gyermekek szülei számára is szerveztünk nyílt napot.  A két napon
az érdeklődő szülők összesen huszonnégy órát látogathattak. Az első nyílt napon tizenhá-
rom, a másodikon kilenc kolléga tartott nyilvános foglalkozást. A legnépszerűbb nyílt óra
idén is a komplex óra volt harmincegy látogatóval. A negyedikesek számára szervezett nyílt
napon kétszáz óralátogatás történt, egy órán átlagosan tizenöt látogató vett részt.

A két nap megszervezése és kivitelezése nem kis erőfeszítést igényelt, ezért nem csak az
órákat látogató szülőknek tartozom köszönettel érdeklődésükért, hanem pedagógus kollé-
gáimnak is az órák megtartásáért és a nap megszervezéséért. Hiszem és tudom, hogy a
munkánkba fektetett idő és energia sokszorosan megtérül, hiszen ezek a nyílt napok is az
iskola és a szülői ház közötti szálakat és a kommunikáció hatékonyságát erősítik.

Kovács Kristóf Áron
igazgató
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Diákhírek
n zEnEiskola 

Hauser adrienne mesterkurzusa

Az idei tanévtől iskolánk abban a szerencsés helyzetben
van, hogy tanárai között tudhatja Hauser Adrienne zongora-
művésznőt. November 19-én délelőtt tehetséges zongora sza-
kos diákjaink (Drobilits Kinga Zsófia, Hegyi Botond, Pluhár
Zsófia, Rozenberszki Zsófia, Somlói Julia, Somlói Kinga, Szi-
lágyi Zsófia) és egy vendég diák (Fenyves Krisztián, az eszter-
gomi zeneiskolából) igyekeztek is élni a lehetőséggel, hogy a
művésznő tanácsaival gazdagodva fejlődjenek tovább műso-
raikban. A gyerekek és tanáraik (Dankovics Valéria, Her-
meszné Uracs Mónika, H. Kürtösi Mónika, Lovas László
Esztergomból) örömmel fogadták az észrevételeket. Remé-
nyeink szerint a második félévben több iskola bevonásával is-
métlődhet meg a kurzus. 

koncertek decemberben és januárban

A Kalász Suli és Zeneiskola diákjainak Újévköszöntő kon-
certje 2014. január 11-én, szombaton 17 órakor lesz a Faluház
Báltermében. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

n kalász suli

Márton-nap a kalász suliban

Idén már 6. alkalommal rendezte meg a német munkakö-
zösség november 11-én Márton-napi programját. Hetek óta
folyt a készülődés a németes csoportokban: lampiont készí-
tettünk, dalokat tanultunk, felelevenítettük a Szent Mártonról
szóló történeteket, rajzokat
és faliújságokat készítettünk. 

Végül eljött a várva-várt
nap, amikor délután a torna-
teremben kezdődtek a prog-
ramok. Három osztály
készült előadással: a 4. b
osztály(felkészítő tanáruk:
Szilágyiné Dér Barbara)
Szent Mártonról szóló énekével indult a műsor, ezt a  3. a osz-
tály német nyelvű színi előadása követte: a híres köpenyosztási
jelenet. Végül a 3. b osztály hangulatos lampionos-tánca zárta
a műsort (felkészítő tanáruk: Giay Anikó). 

Az udvaron meggyújtottuk a lampionokat és elindultunk
énekelve a templomba, ahol idén feladatlapot kaptak a gyere-
kek, a helyesen kitöltők pedig édességet cserébe. Mire kijöt-
tünk a templomból, addigra koromsötét lett, siettünk vissza
az iskolába, ahol forró tea és a szülők által beküldött sütemé-
nyek várták a gyerekeket. Reméljük, találkozunk jövőre is!                

Német munkaközösség

ritmikus gimnasztika
2013. november 23-án a

Magyar Torna Szövetség
Ritmikus Gimnasztika Sza-
kága által megrendezett Or-
szágos Bajnokság Együttes
kéziszer-csapatverseny
Gyermek 2A kategóriájában
Mészáros Mandula Virág
(3.b),  az Óbuda-Kalász RG TC csapattal I. helyezett lett.

Gratulálunk a nagyszerű eredményhez!
A csapat tagjai: Bánki Borka, Bondor Léna, Mészáros Man-

dula Virág, Nagy Gvendolin, Szentes Hanna. 
Edzőjük: Erőss Brigitta.

DÖk eskütétel

Szeptember 27-én, pénteken sort kerítettünk az idei DÖK-
képviselők és az új diákpolgármester avatására. A nagyszünet
végén, az udvari színpadon rendezett eseményen a diákok le-
tették esküjüket, mely szerint társaik képviseletében, maga-
tartásukkal is példát mutatva dolgoznak az év során.

Az eskü szövegét maga Rogán László polgármester olvasta
fel. Ezután a polgármester úr, Ercsényi Tiborné alpolgármes-
ter, és Völgyes József igazgató úr átadta a gyerekeknek igazol-
ványaikat, akik így hivatalosan is beavatásra kerültek.
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1952-ben születettem Biharkeresztesen. A
szüleimnek 1956 után el kellett hagyniuk a
falut, akkor költöztünk Budapestre. Minde-
nünk Biharkeresztesen maradt, kisajátították
a házunkat, amit 11 év eltelte után fizettek
csak ki. Addig társbérletben laktunk a fővá-
rosban. Az új budapesti környezet még na-
gyobb küzdelemre ösztönözte a szüleimet.
Utólag visszagondolva ezek a nehézségek erő-
sítettek meg minket. 

n Hogy alakult az élete Budapesten?
A Lónyai utcai általánosba jártam, utána

vendéglátó iskolába jelentkeztem, ahová a
szüleim 56-os múltja miatt nem vettek fel. Így
a véletlennek köszönhetően egy festőmester
mellé kerültem tanulónak. Ennek a lehető-
ségnek nagyon örültem, mert anyai ágon
minden rokonom az építőiparban dolgozott,
így ez a szakma közel állt hozzám. Olyan ma-
gánvállalkozónál végeztem a gyakorlati évei-
met, aki templomfestéssel foglalkozott és
„kölcsön adott” nagyobb festőknek is. Úgy
éreztem magam ott, mintha Michelangelo
mellett moshattam volna az ecsetet. Jó érzé-
kem volt a szakmához, ezért szívesen vették,
hogy segítek. Sokszor dolgoztam tovább, 12
óráztam is ha kellett, és a hétvégéimet sem
sajnáltam gyakorlással tölteni. Később önálló
vállalkozó lettem és egy olasz festőgyárba
mentem el dolgozni, ahol megtanultam a fes-
tékkeverés tudományát. Olaszországban, Ve-
lence környékén megismerkedtem egy
restaurátor csoporttal, ők tanítottak meg a
klasszikus márványozásra. A mai napig ápo-
lom ezt a kapcsolatot, mert nagyon sokat kö-
szönhetek nekik. Azóta is folyamatosan
tanulok és fejlesztem magam ebben a szak-
mában. 

Közben a restaurálás mellett megszeret-
tem a kerámiát is, hiszen Olaszország erről is
híres. Ezt a szakmát most már a fiaim viszik
tovább, de jól esik, ha néha még kikérik a ta-
nácsaimat, véleményemet. Arra tanítottam
őket, hogy mindig legyenek becsületesek, tisz-
tességesen dolgozzanak, illetve hogy szeres-
sék az embereket, bízzanak bennük és
segítsenek mindenkinek. Büszke vagyok
rájuk.

n Mely munkáira a legbüszkébb?
Egész fiatalon, tizenkilenc éves koromban

az Országgyűlési Könyvtár felújításában vet-
tem részt, mint kezdő vállalkozó. Amire na-

gyon büszke vagyok, öt éve volt egy felújítás a
Nemzeti Bankban és akkor láttam, hogy a
hátsó részen lévő márványozások, a faután-
zású bevonások, melyeket még én csináltam
harminc évvel ezelőtt, ugyanúgy ott állnak.

Mi az, ami megragadta Önt a restau-
rátor, illetve a kerámia szakmában?
Csupán munkáról van szó, vagy ez
már valamiféle szerelem?

Ez már szerelem. Sokszor az ember nem is
a pénzért csinálja, hanem mert örömét leli
benne. Kiélheti kreativitását, feltöltődhet a si-
kerélményből. Örültem, ha véleményemmel
segíthettem a Kálvári-domb rekonstrukcióját
és boldog vagyok, hogy olyasmit alkotott a
város, amiben talán még az utódaink is gyö-
nyörködhetnek majd.

A felmenői között volt valaki, akitől örö-
kölhette ezt a művészi vénát?

Talán az egyik nagyapámtól, aki ács-kő-
műves volt, de télen az asztalos műhelyében
fával dolgozott, gyönyörű bútorokat készített.
A hobbija pedig az volt, hogy hegedűket fara-
gott. 

n Mióta él Budakalászon, miért éppen
ide költözött a fővárosból?

Amikor épült az Omszk-tó partján a lakó-
park sokat jártam erre, mert a cégünk is be-
szállító volt. Nagyon megtetszett a környezet
és vettem itt egy lakást. Ideköltöztem és las-
san megismerkedtem a környék lakóival.
Sokat jártam meccsekre a BMSE pályájára,
majd az egyesület tagja lettem. Örömömre
szolgált, hogy segíthetem a munkájukat.
Egyik nagy álmom, hogy legyen egy grund a
tizenéves fiatalok számára, ahová bármikor
mehetnek rúgni a bőrt. Fontos, hogy a gyere-
kek jó társaságba járjanak, itt legyenek a kö-
zelben, sportoljanak és a jövő közösségét
építsék.

n A rengeteg munka mellett jut ideje a
kikapcsolódásra? Van-e valami hob-
bija?

A kikapcsolódást számomra most az öt
hónapos lányom jelenti. Élmény ennyi év
után újra apának lenni. Folyamatosan büsz-
kélkedek vele mindenhol, mert nem tudok
betelni az érzéssel. Éppen ma fordult meg ön-
állóan egyik oldaláról a másikra! 

Régebben még rendszeresen sportoltam.
Körülbelül tíz évvel ezelőtt a barátaim rábe-

széltek, hogy kezdjek el teniszezni. Jó pár éve
már, hogy a Balatonon nyaranta tornát is tar-
tunk, ami három napig tart. Ilyenkor tízen-ti-
zenöten összejövünk, teniszezünk,
beszélgetünk Szabadi-Sóstón, ahol egy na-
gyon kedves barátunk lát vendégül minket. 

n Mik az aktuális feladatok, célok?
A képviselői feladataim közül most a Duna

parti utcák felújítási munkálatainak a fel-
ügyelete a legfontosabb. Szívügyem a körze-
tem, szeretném, ha sikerülne élhetőbbé tenni
a város ezen részét.

A munkám és az önkormányzati feladato-
kon kívül most természetesen minden sza-
badidőmet a karácsonyi karitatív feladatok
töltik ki. Idén újra 220 gyermek megajándé-
kozására készülünk, miközben közreműkö-
döm mindenben, ami a város ünnepi
pompáját, adventi hangulatát jelenti. Szere-
tem ezeket a feladatokat, mert kiélhetem 
kreativitásomat, szervezőkészségemet. Sike-
rélmény, ha látom, hogy az emberek megáll-
nak, hogy megcsodálják a város karácsonyi
díszeit vagy rácsodálkoznak a Faluházban az
újonnan készített Mézeskalács házikóra. Bol-
dog vagyok, ha arra gondolok, hogy jövőre
már a lányom is tudatos csodálója lesz ezek-
nek a szépségeknek.

Természetesen az élet januárban sem áll
meg, már most is, több kevesebb sikerél-
ménnyel, tüzelni való fát gyűjtünk az arra rá-
szorulóknak. Az Auchan és a Metró áruháztól
már kaptunk raklapokat. Ezek fuvarozása,
darabolása, majd házhozszállítása is a válla-
lásaim részét képezik.

Köszönet mindazoknak, akik eddig is tá-
mogatták munkámat. Bízom benne, hogy az
idei lendületem jövőre még több embert fog
megmozgatni!

„otthonra leltem”
Máté istván Budakalász i. választókörzetének önkormányzati képviselője. idén
januártól a Budakalászi Baráti kör jelöltjeként az időközi választás eredménye-
képpen lett a testület tagja. kilenc éve él családjával a városban, amit azóta ott-
honának is érez.

VenDégünk: Máté István önkormányzati képviselő
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rockHáz – Budakalászon ünnepelte
30. születésnapját az auróra

Új klub, új program. A Művelődési Házban ősszel alakult meg a
Kós Károly Ifjúsági Klub, és nem kisebb vállalkozásba fogott, mint
hogy egy helyen adjon otthont a rockzenét kedvelőket. A Művelődési
Ház munkatársai remélik, hogy a széles programkínálat segít abban,
a városban élő fiatalok ne csellengéssel, hanem jó helyen, jó progra-
mokkal töltsék el idejüket.

A RockHáz első fellépője és egyben házigazdája a C. A. F. B. zene-
kar. A budakalászi kötődésű együttes nevét – ha valaki nem ismeri
őket – nem könnyű megfejteni, ők a Cirkuszi Akrobaták Fergeteges
Bemutatója. Nem hiába a cilinder, a csíkos póló és a cirkuszi po-
rondmestereket idéző zakó a fiúkon. Több mint húsz esztendeje léte-
zik a zenekar. Sütő Lajos énekes, vagy ahogyan rock-körökben hívják,
Süti, azt hangsúlyozta, fontos, hogy egy Művelődési Ház a műfaj mellé
áll, a mai zenei kultúrában ugyanis egyre jobban háttérbe szorítják
ezt a stílust. Abban bíznak, hogy egyre több „művház” folytatja a kez-
deményezésüket.

Amíg a budakalásziak bemelegítették a közönséget, addig volt idő
néhány szóra elcsípni az Auróra együttes két tagját. A zenekar idén
ünnepelte harmincadik évfordulóját.  1983-ban alakultak, ahogyan
ők tartják, a magyar punkrobbanás csúcspontján. Az alapítók azt
mondják, nehéz szembesülni azzal, hogy már több korosztály is követi
őket. Van olyan család, akik három generációval járnak a koncertje-
ikre. Az idei éve roppant sűrű az Aurórának, akkusztikus és elektro-
nikus koncertek váltják egymást december végéig. Esszencia néven
jelent meg az együttes jubileumi albuma. Ezen a kezdetektől napja-
inkig született dalok válogatása hallható. 

December 14-én lesz legközelebb RockHáz, akkor a Rocken Dogs
és Hollywood Rose szórakoztatja majd a közönséget. Mindegyik ze-
nekar egy kicsit mást gondolt a zenéről, egyedi stílusjegyeket hordoz,
de egyben egyet értenek: ÉLJEN A ROCK!

kóló és örömünnep – 
ii. Folk-Fest Budakalászon

Ismerős dallamok, mozdulatok, hangulat.
Vastaps búcsúztatta a második szerb Folk-Fest
fellépőit a Művelődési Házban. A fesztivál ta-

valy indult útjára, sikerén felbuzdulva szer-
vezték meg a novemberi találkozót is. Krunity
Péter, a Budakalászi Szerb Nemzetiségi Ön-
kormányzat vezetőségi tagja szerint, ha anyagi
lehetőségeik engedik, hagyomány válhat a ren-
dezvényből. A szervezésben a Pest Megyei
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat is részt vett.

Szeptember a szerb kultúra hónapja volt
Magyarországon, most a budakalászi fesztivá-
lon legalább olyan sikere volt a tánccsoportok-
nak, mint az országos rendezvényeken.
Minden évben más és más fellépőket hívnak
meg, ebben komoly szerepe van a Tabán veze-
tőjének, Vukovits Dusannak, aki koreográfusi
múltjának köszönhetően széles kapcsolat-
rendszerrel bír. 

Két hazai, ismert együttes lépett a Művelő-
dési Ház színpadára. A Tabán és a Rozmaring
Táncegyüttes repertoárját már sokan ismerik,
ezt frissítik fel a külföldről érkező együttesek.
Idén Montenegróból és Szerbiából jött el egy-
egy csoport, így Bar és Belgrád környékéről is
láthattak táncokat az érdeklődők.

Azt, hogy nem csak a nézőknek tetszett a
műsor, bizonyítja a vendégek visszajelzése is,
akiket lenyűgözött a főváros, majd Budaka-
lász. A nagyszerű hangulatnak köszönhetően
pedig bíznak abban, hogy ott lesznek a jövő
évi fesztivál meghívottjai között is.

hd

VkC televízió már az interneten is
2005 óta minden héten hírekkel, beszélgetésekkel, közéleti,

kulturális- és sporteseményekkel várja a VKC Televízió a né-
zőket. Van, ami nem változik, hiszen a kezdetek óta pénteken
este 18 órától láthatók a műsorok a képernyőn. Aki azonban
más előfizetést választott, az sem marad le adásunkról, hiszen
november eleje óta a www.vkctv.hu oldalon bármikor meg-
nézheti műsorainkat. 

A weboldalon
megtalálják a
hosszú idő után
új külsővel je-
lentkező Heti
Krónikát, mely-
ben sokszínű be-
s z á m o l ó k a t
láthatnak a

város életéből a képviselő-testület munkájától  a kultúrán át a
sportig. De a Fogadóóra és a Köztér vendégeivel készített be-
szélgetésekre is rákattinthatnak.  Újdonság, hogy friss híreket
is olvashatnak a honlapon, és követhetik a televíziót a Face-
bookon is. 

a VkC tV elérhetőségei: 06-26/303-287
info@vkctv.hu, www.vkctv.hu, www.facebook.com/vkctv

Mobilfilm pályázat Budakalászon
A Kós Károly Művelődési Ház pályázatot hirdet mobiltele-

fonnal készült kisfilmekre. Az első budakalászi Mobilmozit a
Magyar Kultúra Napján, 2014. január 22-én rendezik, és
ekkor vetítik le a nyertes filmet. Az 1-5 perces filmeket néma-
film és hangosfilm kategóriában várják irodalmi idézetekhez
kapcsolódó témában, 2014. január 10-ig. A pályaműveket csak
budakalászi lakosoktól várják, korhatár nincs. További rész-
letek és információ: Felföldi Barnabás, 06-30-377-0338.



Budakalászi bajnok 
tőrvívók

Ismét szép trófeákkal gazdagodtak a budakalászi sportolók
a november  24-én Szolnokon megrendezett felnőtt vidékbaj-
nokságon. A Fénylakk  Budakalász Vívó Sport Egyesület férfi
tőrvívó csapata Böröcz András,  Nikodém Gábor, Örsi Dániel
és Sághy Ervin összeállításban az összes  ellenfelet legyőzve
megnyerte az országos versenyt. A női tőrcsapat  tagjai egyé-
niben taroltak: Szigetvári Andrea 1. helyezést, Orosházi  Csilla
pedig 3. helyezést ért el. Sérülés miatt csapatban ezúttal nem
tudtak elindulni, holott tavaly ők nyerték a bajnokságot. A fiúk
is  bizonyítottak egyéniben: Örsi Dániel a 2., Böröcz András a
3. helyen  végzett a versenyben. A három éve alakult Budaka-
lász Fénylakk Vívó  Sport Egyesület tagjai az MTK Rákospa-
tak-Csömöri úti telepén edzenek  Szelei István olimpiai
ezüstérmes vezetésével. Az egyesületet  szponzorálja a Buda-
kalászon működő Fénylakk Kft., a LambériaHáz Kft.,  valamint
az X. Meditor Kft. GRATULÁLUNK!
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aDJunk Mosolyt 
karáCsonyra!

Tavaly az Önök nagylelkű támogatásának kö-
szönhetően sikerült 220 budakalászi szegény
sorsú gyerek arcára mosolyt varázsolnunk a ka-

rácsonyi csomagokkal. 
A közelgő ünnepre tekintettel ismét kérjük minden jó szán-
dékú, segíteni tudó ember, vállalkozás segítségét.
Fogjunk össze, hogy minél több nélkülöző, gyereknek, idős-
nek rászorultnak tudjuk boldogabbá tenni a szeretet ünne-
pét.
Tárgyi adományt (tartós élelmiszer, jó állapotban lévő
játék, könyv, ruhanemű) is köszönettel fogadunk.
Pénzbeli támogatásukat a Viola Egyesület Pilisvörösvár és
Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 65700079-11210911
számú bankszámlájára várjuk.
Tárgyi adományokat a Lenfonó gyár területén létrehozott
boltunkban fogadjuk.
Nyitva tartás: 
hétfőtől-péntekig 
10.00-13.00  és 16.00-18.00 
szombat: 09.00-12.00
Kapcsolattartó: Dajka Lászlóné Erzsike (06-26-341-100)
Kiss Jánosné Marika (06-30-847-9224)
Segítségüket előre is megköszönve boldog, békés kará-
csonyt kíván a Viola Egyesület minden tagja.
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XiV. német kultúrgála 
a sportcsarnokban…

November 10-én több mint 800-an érkeztek a környékbeli
falvakból és városokból, hogy részt vegyenek a Sportcsarnok-
ban megrendezett XIV. ÉMNÖSZ Gálaműsoron.

Az ÉMNÖSZ, vagyis az Észak-Magyarországi Német 
Önkormányzatok Szövetsége 59 Pest, Heves és Nógrád megyei
német önkormányzatot összefogó egyesület. Tevékenységébe
a hazai németség érdekképviselete mellett beletartozik a
német nemzetiségi oktatás-nevelés, továbbképzések, táborok
támogatása éppúgy, mint a hagyományok ápolása és továbbö-
rökítése. A szövetség legrangosabb programja a 2000 óta min-
den évben megrendezett Regionális Német Nemzetiségi
Kulturális Gála, melynek helyszíne idén városunk  Sportcsar-
noka volt.

A műsorban az északi régió területén működő kiváló német
nemzetiségi csoportok, énekkarok, táncegyüttesek és zeneka-
rok léptek fel, amellett, hogy a „Für das Ungarndeutschtum der
Region Nord”, az Északi régió németségéért” díjat  is itt adták át.

Az ÉMNÖSZ által képviselt három megye – Heves, Nógrád
és Pest – küldötteit már délután két órától táncmuzsika 
fogadta a rendezvény helyszínén, a Kamp János zenekar 
jóvoltából, majd három órától kezdődhetett az estig tartó
műsor. A gálaműsor házigazdája a Német Nemzetiségi Egye-
sület és a Német Nemzetiségi Önkormányzat volt. 

A magyar és a magyarországi németek himnuszai után a
budakalászi Lustige Schwaben énekkar mutatkozott be Tóth
András vezényletével. Rogán László polgármester köszöntötte
a jelenlévőket, majd a Kamp János fúvószenekart hallhattuk
ismét. A Kalász Suli diákjai egy-egy prózai művet, illetve 
verset adtak elő. A Vecsési Radler zenekar műsora után  
Ritter Imre az ÉMNÖSZ elnöke tájékoztatott a jövő évi nem-
zetiségi választásról. A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Fú-
vószenekar után a szigetcsépiek fergeteges előadását 
láthattuk és hallhattuk.

A sikeres rendezvény lebonyolítását sok szervezési feladat
előzte meg.  A visszajelzések után úgy gondoljuk, hogy Buda-
kalász és a budakalászi németség hírnevét is öregbítettük e
rendezvénnyel. 

Wágnerné Klupp Katalin
egyesületi elnök
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ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYT ÉS BOLDOG 
ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES 

LÁTOGATÓNKNAK ÉS EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNERÜNKNEK!

A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói

Ünnepi 
hangulatban

Ezúton is tájékoztatjuk
kedves Olvasóinkat, hogy a
könyvtár utolsó kölcsönzési
napja december 20-a péntek.

Első kölcsönzési napunk
az új esztendőben 2014. ja-
nuár 6-a hétfő a megszokott
nyitvatartási rend szerint.
Kérünk ezért mindenkit,
hogy a kölcsönzési határidő-
ről ne felejtkezzenek meg. A
401-069 -es telefonszámon
egy alkalommal kérhetnek
hosszabbítást.

Fazekas Bori
könyvtárvezető
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Elindult egy nagyszerű folyamat, lét-
rejött a várva várt szerződés a Budakalá-
szi Munkás Sportegyesület és a Puskás
Ferenc Labdarúgó Akadémia között! A
két egyesület vezetősége Budakalászon
aláírta a klub történetében nagy siker-
nek számító dokumentációt. Azért 
tartom ezt nagyon fontosnak, mert így az
egyesületben sportoló gyerekeknek van
lehetőségük feljebb kerülni a ranglétrán.
Eddig ugyanis a környező focisulik 
elvitték a tehetségesebb lurkókat azt
ígérve, hogy majd ott kiemelkednek a
szürkeségből és bajnokok lesznek. Per-
sze Önök is tudják, ez nem egészen így
működik. 

Az aláírt szerződés biztosítja focistái-
nak, hogy Felcsúton, a meghirdetett 
kiválasztón bizonyítsanak és megmutat-
hassák tehetségüket. Az akadémián
remek munka folyik, és mint tapasztal-
tuk, nagyon komolyan veszik az után-
pótlás nevelését. Ennek gyümölcsére
még várni kell, hisz a lemaradásunk 
évtizedes. A  kiválasztón a mi gyerekeink

nem vallottak szégyent, sőt olykor már
profi módon fociztak. Több edző figyelte
a srácokat, reméljük tavasszal budakalá-
sziak is szerepelnek majd a tehetségek
között. A szülők nagyon boldogok vol-
tak, mert látták, hogy milyen nagyszerű
körülmények várják a gyerekeket. Ha 
sikerül bejutni az akadémiára, ingyenes
tanulási és sportolási lehetőséget 
kapnak a fiatalok. Természetesen a 
nevelőegyesület is kap támogatást az
akadémiától. Edzőink rendszeresen 
mehetnek továbbképzésre, csapataink
edzőmérkőzésekre, és természetesen

negyedévente a gyerekeknek kivá-
lasztó tornát rendeznek. Buszt küldenek
Budakalászra, hogy a szülőket is elvigyék
Felcsútra, bemutatni a létesítményt.
Most már Budakalászon sportoló gyere-
keknek is van lehetőségük kiemelkedni
és élsportolóvá válni. 

Természetesen a mi feladatunk igazá-
ból nem ez. Nekünk az a célunk, hogy
minél több kalászi és környékbeli fiatalt
foglalkoztassunk, segítsük őket az egész-

séges életmód elsajátításában. Felcsút
egy állomás, egy álom, van miért dol-
gozni és tanulni, hiszen a tanulmányi
eredmény is számít a  felvételnél. A na-
pokban tettük ki a közös molinót az 
öltöző oldalára. Aki belép a létesítmény
területére, mindjárt látja, és remélem jó
érzések fogják el, hiszen valami kicsit
Budakalász is kapott a nagyszerű focis-
tától, Puskás Öcsi bácsitól.

Nagyszerű hír, hogy egyre több srác
talál vissza hozzánk, nem csak az akadé-
mia miatt, de azért is, mert rájöttek,
hogy a szeretet, a megbecsülés és az ed-
zési körülmények Budakalászon példa-
mutatóak. 

Köszönet ezért a város lakóinak, a
vállalkozóknak, a Polgármesteri Hiva-
talnak, a képviselő-testületnek és nem
utolsósorban Rogán László polgármes-
ternek.

Nagy tisztelettel:  
Sárosi Tibor

elnök,  BMSE 

Puskás Öcsi bácsi nyomdokaiban

anyakönyvi hírek
Budakalászi újszülöttek: 
novemberben 4 kislány és  5 kisfiú született.

Házasságot kötött: két pár

Volt budakalászi lakosok:

Októberben elhunytak:
Szabó János 86 éves,
Tóth Tibor Imréné szül.: Turai Terézia 79 éves,

Novemberben elhunytak:
Nebranek Lászlóné szül.: Illyés Tekla 79 éves,
Dzsudzsák Gyuláné szül.: Krisztik Ilona 74 éves

Szépkorúak:
November 19-én Király Jánost  90. születésnapja alkalmá-
ból otthonában köszöntötte Ercsényi Tiborné alpolgár-
mester.
János bácsi Balmazújvárosban született, de kisgyermek ko-
rában a család Budapestre költözött. A Mechanikai és
Elektromos Ipari Szakiskola öt évfolyamának elvégzése
után első munkahelye a Magyar Optikai Művek volt. 1943-
ban kezdte katonai szolgálatát, Hamburgba, Dániába, majd
német területen angol fogságba került, ahonnan 1946-ban
térhetett haza. 1947-ben a Danubia Műveknél, majd a
GAMMA Műveknél helyezkezdett el, ahonnan 60 éves 
korában ment nyugdíjba, de még nyugdíjasként tíz évig

dolgozott a vállalatnál. 1947-ben nősült, néhai felesége 
Babincz Edit. Két gyermekük született, négy unokája és két
dédunokája van még. Felesége halála után, 1994. óta él Bu-
dakalászon lányával és két unokájával. János bácsi a mai
napig jó egészségnek övend.

90. születésnapja alkalmából jó erőt és egészséget kíván
Rogán László polgármester:
Márk Jánosné szül.: Kovács Vilmának,
dr. Aigner József Andorné szül.: Kónya Erzsébet Lujzának

95. születésnapja alkalmából jó erőt és egészséget kíván
Rogán László polgármester:
Szombati Józsefné szül. Baranyi Erzsébetnek,
Jankovics Endre Antalnak

100. születésnapja alkalmából jó erőt és egészséget kíván
Rogán László polgármester: Tihanyi Lászlóné szül.: Takács
Rozáliának



Eléggé leromlott állapotban volt a
csarnok, amikor 2012 novemberében át-
vettük. Az öt squash-pálya padlózata, ol-
dalfalai elhasználódtak. A konditerem
gépei elavultak voltak, a női-férfi zu-
hanyzó nagyon rossz állapotban volt, a
csarnokról és az öltözőkről nem is be-
szélve. Az átvétel után jelentős felújítást
végeztünk a csarnokban. A squash-pá-
lyákat továbbadtuk üzemeltetésre, ez a
cég tette rendbe a területet. Közel 16-17
millió forintból felújítottuk az öltözőket,
a zuhanyzókat, a szaunát, a konditermet
megnagyobbítottuk, a gépparkot kissé
megújítottuk.

n Régóta szeretnék, hogy a sport-
pálya és az öltözők is megújulja-
nak. Terv erre is van. Mikor
válhat valóra?

Maga a csarnok lassan kezd használ-
hatatlanná válni. Nagyon sok kézilabda-
edzés van itt, három klub használja a
pályát. Közel 3-400 gyerek kézilabdázik
a csarnokban nap, mint nap. A talaj oly
mértékben elhasználódott, hogy most
már balesetveszélyes. Az ehhez kapcso-
lódó csapatöltözők is nagyon rossz álla-
potban vannak. A Szentendrei Kézilabda
Klub az előző sportévben pályázott a
csarnok felújítására, el is nyertünk 160
millió forintot. Márciusban kaptuk meg
a határozatot, és júniusig kellett volna a

felújítást befejezni, de nem tudtuk fel-
tölteni társasági adóval ennyi idő alatt a
keretet. Ám az örömteli, hogy megkap-
tuk a hosszabbítást, mely szerint 2014.
június 30-ig kell a felújítást elvégezni. A
törvény szerint a 160 millió forintos ke-
retet ennek a gazdasági évnek a végéig
kell feltölteni. Nagyon reménykedünk,
hogy meg tudjuk csinálni, és így el tud-
juk végezni azokat a felújításokat, ami-
ket a csarnokban terveztünk. A nagy
csarnok teljes felújítását, ebben benne
van minden: a kapuk, a védőhálók és
természetesen a gépészet, ami sarkala-
tos pontja a terveknek. 

n Mi a tapasztalat, többen hasz-
nálják az utóbbi időben már a
csarnokot?

A csarnok lehetőségeihez képest telt
házzal működik. Délelőtt a két budaka-

lászi iskola tanulói használják, délután
pedig elkezdődnek az edzések. A kondi-
terem működése is optimális, nagyon
sokan használják a gépeket, és miután a
szaunát is felújítottuk, már ez is vonzó az
idejáróknak. A squash pálya olyan 70%-
os kihasználtsággal működik. Szomorú,
de ennek ellenére veszteséges a csarnok,
ezt a következő évben szeretnénk meg-
szüntetni. 

n Hogyan tudják ezt majd elérni?
Kőkeményen dolgozunk majd, hogy

minél több reklámot és szponzort hoz-
zunk be a csarnokba. Több rendezvényt
már nem tudunk fogadni, mert nincs
hely. Sajnos a nyár mindig holtidőszak a
csarnok működésében, amikor szünet
van, a családok nyaralni mennek, le-
csökken a forgalom.  

n Három kézilabda klub edz és
játszik mérkőzéseket a csarnok-
ban, hogy alakul a nézőszám, a
szurkolói tábor?

Örömmel mondom, meg szomorúan
is, hogy Budakalászon sokkal nagyobb a
nézőszám, mint Szentendrén. Ezért van
az, hogy mi is átvisszük néha az NB I/B-
s meccseinket Budakalászra, ahol 300-
350 néző van egy mérkőzésen. 

Nagy Judit
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CsErkÉsz korCsolyaPálya 
– majd, ha fagy… –

Budakalászon a Lenfonó HÉV-megállónál, a pékség mögött
található Cserkészház kertjében cserkészcsapatunk újra meg-
próbál jeget készí-
teni, ahogy az két
évvel ezelőtt 3
héten keresztül si-
került. A kivilági-
tott 500 nm-es
korcsolyapálya az
időjárástól függően
fog működni. A ki-
világított jégpálya
mellett rendelke-
zése áll vizes blokk,

fűtött melegedő helyiség, valamint forró tea, zsíros kenyér a
kísérők számára is. 

Mindenkit szeretettel hívunk, hogy együtt örülhessünk a 
fagyos napokon a tél örömeinek! A jégpálya nem műjég, ön-
kéntes társadalmi munka keretében hozzák létre cserkészcsa-
patunk fiataljai, így ennek megfelelően próbálunk minél jobb,
sportolásnak megfelelő jeget készíteni. Bármely segítséget, 
önkéntes munkavállalást a jégkészítésben, valamint anyagi 
támogatást a további fejlesztések céljából köszönettel fogad
alapítványunk, a Szentistvántelepi Cserkész Alapítvány az
alábbi bankszámlaszámra: 

OTP 11703006-20063315, valamint adó 1% felajánlásokat,
adószámunk: 18672844-1-13.      

További információ: 30 305 7 305 telefonszámon, valamint
honlapunkon: www.cserkeszek.hu

A kemény, fagyos tél reményében, jeges üdvözlettel: 
Dr Wettstein András

Szentistvántelepi Cserkész Alapítvány kuratóriumi elnök

tapasztalatok a Budakalászi sportcsarnok 
üzemeltetéséről
Már több mint egy éve a szentendrei kézilabda Club létesítmény-üzemeltető cége végzi a Budakalászi sportcsarnok mű-
ködtetését. az elmúlt egy év tapasztalatairól, feladatairól Hajdu Gáborral, a cég ügyvezetőjével beszélgettünk.
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síFElszErElÉsEk
ElaDás – kÖlCsÖnzÉs – szErViz

Használt és új sífelszerelések kedvező áron!
Cím: Budakalász, táncsics M. u. 16.

tel: 06 20 4 850 740, info@pingvinsport.hu

sílécek, sícipők, síbotok. nyitva tartás:
sapkák, zoknik. Telefonos  
sí- szerszámok, vaxok, korcsolyák.  egyeztetés.
Bukósisakok, szemüvegek. alapján

ÉrszűkÜlEt 
gyógyítása, 

teljes érrendszer tisztítása 
kardiológus vezetésével

Budapest, III. ker. 
Szépvölgyi úti HÉV-megállónál

Tel.: 06-1/220-4641
06-20/349-4277

apróhirdetések
Motorolajok nagykereskedelmi
áron, 15 000 ft felett ingyen
szállítással. www.motorolaj.org

állás
Megváltozott munkaképes-
ségű munkatársakat keresünk
különböző pozíciókba 
Budakalászra, részmunkaidőbe. 
Bővebb információ, 
jelentkezés: 
www.produkteam.hu

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: 
roland Favorit nyomda,

felelős vezető: Hegedűs Gyula, 
telefon: 06 (20) 421 4010

a Budakalászi Hírmondó
legközelebbi

számának lapzártája:
2014. január 8. 

HitElkiVáltás, ha elégedetlen hitelének kamataival!
a törlesztő részlete, akár 10-30%-kal csökken havonta és a futamidő

változatlan marad! Most érdemes váltani,mert alacsony az alapkamat!
FaPaDos Hiteliroda +36 209 443 165

Kellemes karácsonyi 
ünnepeket 

és eredményekben gazdag
új esztendőt kíván 

minden kedves olvasójának 

a Budakalászi Hírmondó
szerkesztősége!
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BudAkAlász, ciklámen utcában
felújított, 133 m2-es, ötszobás, 

kertes, garázsos sorház csendes
parkosított környezetben eladó.

Irányár: 37,8 M ft. 
06-1-438-3827, 06-309-773-588

eladó 3.5 m3 (Tölgy-Bükk) 
hasított tűzifa, 

szállítással együtt.
06 30/932-9095


