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„Az idei esztendőt 
büszkén vállalhatjuk.”

rogán lászló polgármester évértékelése
n 2-3. oldal

Ünnepi hangulatban Budakalászon
Betekintés a város ünnepi készülődésébe

 n 12-13. oldal

„Sok szép és jó dolog történt
az életemben”

Decemberi vendégünk: Wettstein Etelka
n 10. oldal

Januári számunkban ajándék falinaptárral
kedveskedünk Önöknek.

Minden kedves
Olvasónknak áldott, 
békés ünnepeket kívánunk!



n Az alakuló és a rendkívüli testületi 
ülések után az első rendes ülését is 
megtartotta a képviselő-testület no-
vember végén. Elsőként pénzügyeket 
érintő ügyekben döntöttek, például 
az adórendelet módosításáról. Mit 
tartalmaz az új szabályozás?

Évek óta nem nyúltunk hozzá ehhez a 
rendelethez, ezért úgy éreztük, aktualizálni 
kell, erre mondott igent a képviselő-testület. 
A vál tozások nem érintik a magánszemélye-
ket, a cégeket, a Luppa-szigetet viszont igen.  
A cégek esetében építmény- és telekadó 
tekintetében négyzetméter alapon kellett 
fizetni eddig is a vállalkozásoknak. Ennek 
oka, hogy az adó mértékében 3 éve nem tör-
tént még csak inflációkövetés sem. A jelenlegi 
változás is csak a budakalászi nagyvállalkozá-
sokat érinti, az összes cég mindegy 10%-át, 

ez így is a környező települések szintje alatt 
marad. A szigeten pedig a kommunális adó  
összege változik. Fontos tudni, hogy a 
szigeten kép  ződött adót teljes mértékében 
arra a terület re fordítjuk, eddig ez a befolyt 
összeg 70%-a volt. A Luppa Egyesület pedig 
kérte, inkább fizetnek többet, csak ők gaz-
dálkodhassanak az adóval. Így viszont pél-
dául a platánsor permetezését már nem az 
önkormányzat, hanem a szigetiek fogják elvé-
geztetni. Az ülésen is hangsúlyoztam, hogy a 
magánszemélyek éves kommunális adója  
változatlan marad, ez összesen mintegy 
17.000 Ft-ot jelent, ami havi szinten nem 
tekinthető jelentősnek. A környező települé-
seken ez az összeg ingatlantól függően, 40-80 
ezer Ft-os nagyságrendet jelent éves szinten.

n Az alakuló ülésen négy bizottságot 
hozott létre a grémium. Zárt ülésen 
szavaztak a külsős tagokról is. Kik 
dolgoznak majd a bizottságokban 
a képviselők mellett a következő öt 
esztendőben?

Azért kellett zárt ülést tartani a napi-
rendb en, mert személyi kérdéseket érintett 
a szavazás. Az alakuló ülésen változtattunk  
a Szervezeti és Működési Szabályzaton, 
ennek értelmében nem három, hanem 
négy bizottság lesz a következő években.   

A Népjóléti Bizottságban Kárász Jánosné és 
Garami Lászlóné dolgozik majd. Az Oktatási 
Bizottság tagja lett Pártai Lucia és Kompak-
tor Jánosné. A Településfejlesztési Bizott-
ság munkáját Kroó József, Siklósi József és 
Kárpáti György segíti majd, míg a Pénzügyi  
Bizottságot Kosznovszki Gábor és Varga 
Gábor. A megválasztott külsős tagok decem-
ber folyamán az esküjüket is leteszik. 

n A környezetvédelmi beszámolót is 
meghallgatta és elfogadta a kép vi-
selőtestület a novemberi ülésen. Mit 
tartalmazott?

Ez egy zöld beszámoló a 2014-es aktuális 
helyzetről. Nagyon sok energiát fordítunk 
arra, hogy látszódjon, van gazdája ennek a 
területnek. A beszámoló pozitív irányt mutat, 
de rengeteg még a teendő. Az illegális sze-
métlerakók újra és újra megjelennek, sajnos  
az emberek sokszor felelőtlenül viselkednek.  
Próbálunk úrrá lenni a problémákon. 2016-
ban közel 600 komposztáló konténert kap 
majd a város, amit a lakosság számára fog  
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kiosztani, hamarosan elfogadjuk az új kör-
nye zetvédelmi rendeletet, mely az égetés 
rendjét is tartalmazza.

n Közmeghallgatást tartott a képvise-
lő testület novemberben. Milyen prob-
lémákat vetett fel a lakosság?

Próbálunk afelé menni, hogy valóban köz-
meghallgatás és ne egyéni sérelmek fó ruma 
legyen. Idén is prezentációval indult az ülés, 
ahol tájékoztatjuk a lakosságot az évben tör-
tént fejlesztésekről, eseményekről. Felmerült 
az égetés és a komposztálás témája, de a 
vízelvezetők rácsainak tisztán tartása is. Több 
kérdés érkezett a közlekedéssel és az útkiala-
kításokkal kapcsolatban is. Úgy érzem, objek-
tív válaszokat adtunk mindenkinek.

n Mik lesznek a következő pár hét leg-
fontosabb eseményei a városban?

Decemberben fel  - 
gyor sulnak az ese mé-
nyek Budakalá szon. 
Ké szü lünk már a kará-
csonyra. A Kárpátok 
őre szobornál áll a 
város ünnepi fenyője, 
a betlehemmel és az 
adventi koszo rúval. 
Minden szombaton 
együtt gyújtjuk meg  
a gyertyákat, mű sor-
ral és szeretetven-
dégséggel várunk 
min denkit. Megtar-
tottuk az Idősek ka -
rácsonyát, a rá szo  ruló 
budakalá szi gyere-
keket is fo gad tuk,  

több koncert és kézműves-fog lal kozás várta 
és várja a város lakóit.

n   Az esztendő utolsó heteiben járunk 
már, ezért egy kis számvetésre szeret-
nénk kérni. Hogy látja, milyen volt a 
2014-es esztendő Budakalászon?

Januárban, amikor aláírtuk a szerződést 
a GOMÉP Kft-vel a bölcsőde beruházásról, 
nagy reményekkel tekintettünk a jövő elé. 
Februárban kezdődött a kivitelezés, augusz-
tusban át is adtuk az Aprók Házát, mely szép,  
új intézménye a városnak. Közben meg kez - 
 dődtek a költségvetésben elhatározott be-
ruházások: rendeteg út- és járdafelújítás tör-
tént, mind a Berdó, mind Szentistvántelep 
terüle tén. A nyár folyamán virágosítottuk a 
várost és kishíd is épült az Egészségháznál. 
Év köze pén, a zárszámadáskor derült ki, hogy 
a pénzmaradványunk még sok mindenre ad 
fedezetet, így több beruházás indulhatott. 
Ennek köszönhető például a Budai úti járda 
felújítása. Próbáltuk fejleszteni az intéz-
ményeinket, most például megújul a Telepi 
Óvoda udvara, de az iskolákat sem hagytuk 
magukra, mindkét intézményben a harma-
dik első osztály beindításában segítettünk.  
Támogattuk a civil egyesületeket, köztük a 
Cserkész Alapítványt és az Egészségklubot is.  

Közben három választás is lezajlott, amire 
a Polgármesteri Hivatalnak is sokat kellett 
készülnie. A képviselőtestületi munka is za-
var talanul működött. Ismerkedünk az új 
képviselőkkel, a régiektől pedig úgy tudtunk 
elválni, hogy emberileg tiszteletben tudjuk 
egymást tartani. Bízom benne, az új testület-
tel is hasonló lesz a kapcsolat. Azt gondo lom,  
az idei évnek szellemi és materiális eredmé-
nyei is voltak. Ahogy emlí tettem, az év végén 
készülünk az adventi, karácsonyi időszakra is, 
kerek évet szeretnénk zárni. Az idei esztendőt 
– azt gondolom – büszkén vállalhatjuk. 

n   Miket tart a 2015-ös, előttünk álló 
esztendő legfontosabb feladatainak?

Nagy terveik vannak. Szeretnénk a Berdó-
csatornázás ügyét sikerre vinni. A város által 

benyújtott pályázatot kiemelt projektté nyil-
vánították, erről meg is jelent a határozat a 
Magyar Közlönyben. A Mályva utcai óvoda 
megújulását is tervezzük, itt a homlokzat, a 
teljes energetikai rendszer és a tető felújí-
tása is fontos lenne. Folyamatosan figyeljük 
majd a megjelenő pályázati lehetőségeket is. 
Semmiképpen nem mondunk le az állammal 
kötött szerződésünkről, melyet az elkerülő 
út kompenzációjáról kötött a város. Azon 
fogunk dolgozni, hogy Budakalász megkap-
hassa, ami neki jár.  Olyan utakat szeretnénk 
építeni, amik csökkenthetik a város átmenő 
forgalmát, ezzel pedig javítják a budakalá-
sziak életminőségét. 

n   Mit kívánna a budakalásziaknak az 
ünnepek előtt?

Év végére mindenkinek egy kis pihenést 
kívánok és azt, amit magamnak is kívánnék: 
erőt, egészséget, hogy a város tovább tudjon 
szépülni. Azt, hogy a budakalásziak élvezzék, 
hogy itt lakhatnak, és ezt úgy tudjuk elérni, ha 
velük karöltve az életüket pozitívan befolyá-
soló fejlesztéseket tudunk végrehajtani. Áldott 
ünnepeket és boldog újesztendőt kívánok! 

2014. november 28.
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Az új bölcsődében 48 új férőhely biztosított

Új közösségi terek épültek 

Elkészült a kis híd az Egészségháznál

Kivirágoztak a város közterületei

Korszerűvé válik a Telepi Óvoda udvara
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A Budakalászi Polgármesteri Hivatal hírei

Környezettudatos 
lakosság

Budakalász önkormányzata elköte le  zett  
a környezetvédelem mellett, ezért is hir det 
minden esztendőben veszélyes hulla dék-
gyűjtési akciót. Fetterné Ferenczy Beatrix 
szerint – aki a hivatal környezetvédelmi 
referense – sokan egész évben gyűjtögetik 
azokat a hulladékokat, melye ket nem lehet 
a kommunális hulladék közé tenni. 

A Klinger Henrik utcai Hulladékudvar-
ban térítésmentesen, ellenőrzött körül-
mények között teheti le a lakosság a 
veszélyes-hulladékot, melyek közé tartozik 
az akkumulátor, szárazelem, elektronikai 
hulladék, étolaj, festékmaradékok, gyógy-
szer, növényvédőszer, fáradt olaj is. A cél az 
lenne, hogy minél több hulladékot lehes-
sen újrahasznosítani, vagy ha erre nincsen 
lehetőség, akkor a megfelelő módon ártal-
matlanítani. Novemberben sokan használ-
ták ki az  ingyenes lehetőséget.

Aki Budakalászról és a Dunakanyar  
irányából a pesti oldalra szeretne át jut ni, 
annak már csak egyetlen le he tő  sége van, 
hogy feljusson a Megyeri-hídra, be kell 
állnia a körforgalomhoz vezető sorba. A 
reggeli és a délutáni órákban biztosan 
hamarabb kell elindulni otthonról, ha 
időre megyünk valahova, mert hosszabb  
lett a várakozási idő Budakalásznál. A 
cso mópont kezelője, a Magyar Közút 
már dolgozik a megoldáson – tájékoz-
tatta a Budakalászi Hírmondót Pécsi 
Norbert, a társaság kommunikációs 
vezetője.

A problémát jól ismeri a Közút, hiszen  
Pest megyei igazgatója és szóvivője is a  
térség lakója, akik saját bőrükön is ta-
pasz talják a változást. Kisebb volt a 
dugó, amíg lehetősége volt az autósok-
nak Békásmegyer határában legálisan 
megfordulni. Mióta azonban új bejá-
ra tot nyitottak Budapest határában, 
megszűnt ez a lehetőség. Valamint be-
tonelválasztó falat is építettek a felül-
járó után, ugyanis több autós a dupla 
záróvonalon fordult rá a Megyeri-hídra, 
számos veszélyes hely zetet teremtve 
ezzel. Tovább növelte a kocsisort a kör-
forgalom egy sávosra való redukálása is. 
Pécsi Norbert elmondta, közlekedésbiz-
tonsági okokból szűkítették le a csomó-
pontot, a legtöbb autós ugyanis nem 
tudta rendeltetésszerűen használni a 
körforgalmat, ami sokszor balesetekhez  
vezetett. Annyi bizonyos, az ország egyik 
leg forgalmasabb csomópontja a 11-es 

főút és az M0-s autópálya találkozása. 
A Közút adatai szerint, mintegy 50 ezer  
autós közlekedik mind a két ágon napon-
 ta. Idén egyszer már tesztnek vetették 
alá a körforgalmat. Akkor arra keresték 
a választ, hogy milyen hatással lenne a 
forgalomra egy jelzőlámpás csomópont. 
Az eredmény az lett, hogy a Duna kanyar 
felől gyorsult a közlekedés, a Megyeri-
hídon azonban jelentős volt a torlódás. 

„Kiemelt projektként kezeljük a cso
mó pont problémájának megoldá sát –  
hangsúlyozta Pécsi Norbert. Társa sá  
gunk számára is ismert az a tény, hogy  
a Szentendre, Pomáz felől ér ke zőknek 
jóval nagyobb menetidővel kell számol
niuk. Az is bizonyossá vált, hogy építé si 
beruházás nélkül, forgalomtechnikai  
elemek az alkalmazásával sajnos már  
nem bővíthető a csomópont kapacitása, 
tehát mindenképpen be avat  kozásra van 
szükség. Többféle terven is dolgoznak 
jelenleg szakembereink.”

A kommunikációs vezető hozzátette, 
arra törekednek, hogy a két forgalmi ág  
között kiegyensúlyozottabb legyen a 
köz lekedés. Megoldást jelenthetne a 
kiala kult helyzetre egy úgynevezett 
kollek tor ág építése, ami közvetlen 
kapcsolódást jelentene Budakalász felől 
a hídra, ennek költsége azonban milli-
árdos nagyságrendű is lehet. A másik 
mentsvár az lehet, ha tovább viszik az 
M0 autópályát, ennek terveiben ugyanis 
a budakalászi csomópont teljes átépítése 
szerepel.                                                         hd

dugó, torlódás, türelmetlenség 

2014. november 24-i ülésén a Kép vi-
selő-testület Településfejlesztési és Kör-
nyezetvédelmi Bizottsága megtárgyal ta 
az előzetesen véleményezésre közzé tett  
helyi környezet és természet védelméről 
szóló rendelet tervezetet, melyhez több  
módosítási javaslatot tettek. A módosí-
tá sokkal egységes szer ke zetbe foglalt  

ren delet tervezet, Buda kalász Város hi-
vatalos honlapján ( www.budakalasz.hu),  
valamint nyomtatott formában a 
Pol gármesteri Hivatal előterében 
megtekinthető. A Képviselő-testület 
várhatóan decemberi rendes ülésén tár-
gyalja, a helyi környezet és természet 
védelméről szóló rendelet tervezetet.

Budakalász környezetvédelmi hely-
zetéről szóló 2014. évi beszámolót 
Bu dakalász Város Önkormányzata a 
novemberi Képviselő-testületi ülésen 

elfogadta. A beszámoló a város honlap-
ján, valamint a Polgármesteri Hivatal 
hirdetőtábláján megtekinthető.

helyi környezet és természet 
védelméről szóló rendelet tervezet

környezetvédelmi Beszámoló

hulladékszállítás 
az ünnepek alatt

Ezúton értesítjük Önöket, hogy a  
közelgő ünnepnapok (Karácsony, Újév)  
nem befolyásolják a hulladékszállítás 
rendjét, tehát a hulladék elszál  lítása a 
megszokott ütemezés sze rint történik. 
A Hulladékszállító munka végzését a 
munkanapok és pi he nő napok áthelye-
zése sem befolyásolja.

Kérjük, hogy időben (reggel 6 órá ra)  
helyezzék ki a gyűjtőedényeiket annak  
érdekében, hogy a járat mielőbb be  
tudja fejezni a gyűjtést. A később ki he-
lye zett hulladékot nem szállítják el.

A fenyőfák elszállítása folyamatosan 
a kommunális hulladékkal együtt tör-
ténik, tehát a hulladékgyűjtő edények  
ürítési napján kell kihelyezni az edény 
mellé a fát. Extra méretű fák nem ke-
rülnek elszállításra. A fenyőfák elszál-
lításának végső határideje január 31.
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modern közvilágítás a 
Barát-patak mentén

A Lenfonó HÉV-megálló és a tóparti lakópark közötti kerékpáru-
tat sok biciklis és gyalogos is használja. 3,3 millió forintból úgyneve-
zett szolár lámpákat telepített ide az önkormányzat, hogy a hiányzó 
közvilágítást pótolják.

Nyolc kandelábert helyeztek el az érintett töltésszakaszon, melyek  
napelemmel működnek,  18 Watt fogyasztású led fényforrások 
bizto sítják a megfelelő látást sötétben is. A napelemhez egy akku-
mulátor is tartozik, amely még borongós időben is folyamato-
san töltődik. A lámpák emellett 
mozgásérzékelővel felszereltek, így 
ha nem jár arra senki, akkor csök-
kentett üzemmódban világítanak.

Az önkormányzat saját forrá-
sából finanszírozza a beruházást. 
Máté István, a Pénzügyi Bizottság 
elnöke, a körzet önkormányzati 
képviselője azt mondja, jó alterna-
tívát nyújthat ez a lehetőség azok-
ban az utcákban is, ahol nincsen  
közvilágítás. A Barát-patak tölté-
sére a jogszabályok miatt nem 
lehet hagyományos oszlopokat 
és lámpasort telepíteni, többek 
között ezért döntöttek az új típusú 
megoldás mellett. Ráadásul ennyi-
vel is kevesebb lesz a város elektro-
mos költsége.

Decemberben is 
folytatódik az útépítés

A 2014-es esztendőben több út és járda újul-
hatott meg, mint ahány beruházást az önkor-
mányzat az idei évi költségvetésében tervezett. 
A 2013-as évi pénzmaradvány és az adósságkon-
szolidáció tette lehetővé a további fejlesztéseket. 
Elkészült a közelmúltban a Szentistvántelepi  
Általános Isko lát körülölelő három utca 
felújítása, valamint a Berdóban a Zöldfa és a 
Szérűskert utca is. 

Mikulás és karácsony között sem állnak le az 
útépítési munkák a városban. Decemberben a 
Diófa utca felújításán dolgoznak. A Berdó három 
utcájának kivitelezésére mintegy negyven millió  
forintot költ a város. A könnyebb javíthatóság 
miatt itt is térkővel burkolják az utakat. A terüle-
ten fekvőrendőröket is elhelyeztek, és 25 km/h lett 
a sebességhatár. Eközben folyik a Budai úti járda 
mintegy 800 méteres szakaszának felújítása. 

Ha az idő engedi, még idén elkezdődik a Deák 
Ferenc utca burkolása is. Itt új technológiával, 
speciális géppel teszik majd le a térköveket 205 
mé ter hosszan. A beruházás értéke közel 14 millió 
forint, mely a vízelvezetést is magában foglalja. 

2014-ben közel két kilométernyi utat és egy ki-
lométernyi járdát épített az önkormányzat saját 
forrá sából. A jövő esztendőben tervezik a Bem, a 
Scholz Ferenc és a Kilátó utca felújítását is. 

Erről tájékoztatták az önkormány-
zatot a Nemzeti Sportközpontok kép-
viselői a város vezetőivel folytatott 
meg beszélésen. A Szentistvántelepi 
Ál ta lános Iskolában négy új terem épí-
tését tervezték, melyeknek már a szep-
temberi tanévkezdésre el kellett volna 
készülniük. Most úgy tűnik, a jövő esz-
tendőben már senki sem szorul mobil 
tantermekbe az iskola udvarán.

A beruházást az állam által megbízott 
Nemzeti Sportközpontok koordinálja, 
bruttó 116 millió forintból négy termet 

alakítanak ki a mostani ebédlő tete-
jén, melyből hármat osztályteremként, 
egyet igazgatói irodaként és titkárság-
ként használnak majd. Összesen 250 
négyzetméterrel lesz nagyobb az intéz-
mény. A bővítést nem lehet tovább halo-
gatni, ugyanis jövő év szeptemberében 
is több mint 150 budakalászi kisgyermek 
számára kell az iskolákban férőhelyet 
biztosítani – hangsúlyozta Ercsényi  
Tiborné. Az alpolgármester hozzátette, 
mivel az állam kiemelt beruházássá nyil-
vánította az iskola bővítését, gyorsabban 
zajlik majd az engedélyezési eljárás.

A Nemzeti Sportközpontokkal folyta-
tott tárgyaláson kérték az önkormányzat 
segítségét a tervező kiválasztásában. 
Siklósi József Ybl-díjas építészt kérték 
fel a feladatra, aki Turi Attila városi fő-
épí tészhez hasonlóan, Makovecz Imre 
munkásságának folytatója. Budakalá-

szon eddig két épület tervezésében vett  
részt, 1997-ben a régi iskolaépület hom-
lokzat-felújítását és tetőtér beépítését 
készítette el. A Szentistvántelepi Álta-
lá nos Iskola bővítésének terveit is ő 
készítette korábban, amely jó alap lehet a  
mostani munkához Ercsényi Tiborné 
szerint. 

A kivitelező kiválasztásába is bele-
szó lása van az önkormányzatnak, mint 
tulajdonosnak. Mivel 150 millió forint  
alatti a beruházás, ezért három cég 
meghívásos közbeszerzésén dől el, 
ki végezheti el az épület bővítését. 
Az önkor mányzat a GOMÉP Kft-t ja-
vasolta az NSK képviselőinek. Ez a 
vállalkozás építette a Nívó-díjas E                                    
gészségházat és a város új bölcsődéjét is. 
A tervek szerint, 2015. szeptember 1-én 
már az új tantermeket is belakhatják a 
gyerekek.

Megvan az iskolabővítés fedezete!
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Háromszázezer forinttal támogatta a 
Budakalászi Önkormányzat a Szentend-
rei Rendőrkapitányságot. Az adomány-
ból két kondícionáló gépet vásároltak 
Kovács László rendőrkapitány javas-
la tára. Az elliptikus trénert és a multi-
funkciós, minden testrészt átmoz gató 
padot Rogán László adta át Szentend-
rén. A polgármester hangsúlyozta, 
pél   daértékű a város és a helyi rendőr-
kapitányság együttműködése. 

A rendőrségnek ugyan volt egy 
konditeremnek kialakított helyisége 
az emeleten, de ezidáig üresen állt.  
„A gépek tényleges értéke azt gon
dolom sokkal több, mint amennyibe 

kerültek – mondta Kovács László. 
Az állomány legtöbb tagja feljár és 
rendszeresen használja a gépeket. 
Tovább erősödött a csapatszellem, 
mert mindenki, aki talált olyan esz
közt, ami hasznos lehet és kiegészí
theti a konditermet, azt behozta.” 
A kapitány hozzátette, a rendőrök 
munkája alapvetően szellemi, rengeteg 
adminisztrációs munkával jár, ezért 
is különösen fontos, hogy fizikailag is 
elfáradjanak egy stresszes nap után. 
A konditermi edzés után könnyebb 
lesz az alvás és a megfelelő pihenés is, 
ráadásul kulturált környezetben rend-
szeresen tudnak sportolni.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
illetékességi területén 2014. január 1. 
és szeptember 30. közötti időszakban 
bekövetkezett személyi sérüléses köz-
lekedési balesetek jelentős hányada 
a relatív gyorshajtás következménye. 
A járművezetők nem az út- és látási 
viszonyoknak megfelelően választották 
meg a járművük sebességét. 

Nézzük, mit is jelent ez pontosabban. 

Nem az útviszonyoknak megfelelő 
közlekedés

Példaként vehetjük azt az esetet, 
amikor lakott területen kívüli útsza-
kaszon közlekedünk, ahol a megenge-
dett maximális sebesség a 90 km/h. 
Jogilag ennyivel is lehet közlekedni, ám 
pl. bukkanó, rossz minőségű útburkolat, 
beláthatatlan útkanyarulat, stb. miatt 
a 90 km/h helyett a 60, vagy 70 km/h 
lenne a biztonságos sebesség.

Nem a látásviszonyoknak meg fe
lelő közlekedés

Ismerjük azt az útszakaszt, ahol köz-
lekedünk. Tudjuk hol, milyen kanyar 
van, milyen az aszfalt minősége, ezért a 
megszokott sebességgel haladunk. Egy 
dolgot azonban elfelejtünk: köd, sűrű 
eső, szmog, szürkület, stb. miatt a látó-

távolság csökkent, később vesszük észre 
a veszélyt. Az egyetlen megoldás az, 
hogy a sebességet – függetlenül attól, 
hogy jogilag közlekedhetünk az adott 
útszakaszra megengedett sebességgel 
– csökkentjük, így a reakcióidő alatt 
megtett út csökken, tehát a féktávolság 
is csökken.

A sebességkorlátozó jelzőtáblákon 
látható számok nem a kötelező sebessé-
get mutatják. Ahogy a defenzív veze-

tés rövid, tömör megfogalmazása 
tartalmazza: A tilosat sohasem; a 
kötelezőt mindig; olykor még a 
megengedettet SEM.

Figyeljünk környezetünkre, mindig  
az út- és látási viszonyoknak meg fe-
lelően közlekedjünk!

Pest Megyei Baleset-
megelőzési Bizottság

Kék hírek

Adomány a rendőrségnek

Őszi-téli átállás – Közlekedésbiztonsági tippsorozat
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Aki gyakran kerekezik a Dunapart 
felé, vagy arra szeret futni, jól ismer-
heti a Gálfi Béla Gyógyító és Rehabili-
tációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság Pszichiátriai Osztályának 
épületeit. De azok is tudják, hol van 
az intézmény, akik az árvizek idején 
segítettek, rendszeresen védeni kellett 
ugyanis a kórházat. Olyan betegek élnek 
itt, akik pszichiátriai betegségekkel küz-
denek. Van, aki csak pár hónapot, de 
olyan is, aki éveket lakik itt.

A közelmúltban hat használt kerék-
párt adományozott a Csillaghegyen 
működő Rokon Sport vezetője, Halász  
László az intézménynek, mely új le he-
tőséget nyitott a gyógyulás felé vezető 
úton. A pszichiátria lakói engedéllyel 
használhatják a bicikliket, van, aki csak 
a kórház kertjében kerekezhet, de olyan 
is, aki elmehet az áruházakig vásárolni, 
sőt túrákat is szerveztek már a környező 
hegyekbe. Dr. Végh Miklós pszichotera-

peuta szakorvos személyes ismeretsé-
gének köszönhető az adomány, mely 
jelentőségét azok, akik nem az intéz-
ményben élnek, nem is értik igazán. 

Az átadó ünnepségen egy nagy kör-
ben ültek a kórház dolgozói, Halász 
László és az érintettek. Többen is fel-
szólaltak és megköszönték a bicikliket, 
történeteket meséltek a túrákról és arról 
is, mennyit javult a közérzetük a rend-
szeres sportolástól. Nagy lépés ez egy 
olyan embernek, aki  képes  egész nap 
az ágyban feküdni és nincs aki vagy ami 
kimozdítsa az apátiából.

Az intézmény a gyógyszeres kezelésen 
túl munkaterápiával próbál újra reményt  
adni az embereknek és visszaterelni 
életüket a normális keretek közé. Fon-
tos feladatokat kapnak és csekély fizetést 
is. Az úgynevezett „Tollazó” helyiségben 
csomagolják évek óta a betegek az egyik 
neves írószergyártó cég termékeit, míg 
a „Dobozolóban” kismamák számára 
állítanak össze csomagokat, melyeket  
a szülés után kapnak ajándékba a kór-
házakban az ország számos pontján. Napi 
150-160 ajándékbőrönd készül Budaka-
lászon, melyet hetente több alka lommal 
szállítanak Budapesttől Miskolcig.

Aki járt már a budakalászi pszichi-
átrián, láthatta, milyen szerény körül-
mények között dolgoznak és élnek itt. 
Potyogó vakolat, neonfény, köpenyekbe 
burkolózott betegek, nem túl szívderítő 

látvány. Viszont számos érdekes tör-
ténettel és mégis szívet melengető él-
ménnyel lehet gazdagabb az ember, 
ha ilyen különleges helyen jár. Óriási 
türelemmel, megértéssel és szeretettel 
találkozik. Végh doktor, aki pszichotera-
peutaként végzett néhány esztendeje, 
eredetileg plasztikai sebész. Azt mesélte,  
a kése alatt megforduló emberek nagy 
részének is tulajdonképpen a lelkével 
kellett foglalkozni, így fordult a tudo-
mány ezen ága felé. De érdemes lenne 
elbeszélgetni hosszabban a minket 
kí sérő gondnokkal is, aki korábban 
autópályákon volt építésvezető, most 
pedig kedves szavakkal válaszol az itt 
élők kérdéseire. És ott a betegek között 
például egy költő is, akinek a Fészek 
klubban volt éppen irodalmi estje. 

Közeleg az ünnep, melyet kórussal  
és együttléttel ünnepelnek majd az in-
téz ményben. Többnyire egymás közt, 
ugyanis a tapasztalatok szerint a család 
előbb vagy utóbb kihátrál a pszichi-
átriai betegek mögül. Halász László 
megígérte, további meglepetéssel készül 
karácsony ra. Talán lesznek mások is, akik 
követik a példáját és segítenek, amivel 
tudnak. Akár néhány használt számító-
géppel vagy egy kiselejtezett televízióval. 
Ami így nem az elektronikai hulladékok 
közé kerül, hanem újabb lehetőségeket 
nyit a bezárkózott világban élőknek.  

hd

Budakalász bevezetői útjain már 
nemcsak magyarul, hanem németül 
is olvasható a helység neve. A város 
vezetőit a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat kereste meg, miután a város 
egyik kitelepített lakója, Trendl Ferenc 
ezzel a kéréssel fordult hozzájuk. A 
Nemzetiségi Önkormányzat határozatot 
hozott a kérdésben és kérte a várost, 
hogy a Pomázi úton, a Szentendrei 
úton, a 11-es főúton valamint a Budai 
és Ürömi út budakalászi szakaszának 
elején helyezzen el Kalasch feliratú táb-
lákat is. 

A településen az 1800-as évek óta 
élnek svábok, a városban működő 
egyesületnek köszönhetően 10 esz ten-
dővel ezelőtt tájház is létrejött, mely őrzi 
a nemzetiségiek hagyományait és tárgyi 
emlékeit és mely az idei esztendőben ün-
nepelte születésnapját.  Az 1946-os sváb 
kitelepítés sok budakalászi családot is 
érintett, február 22-én emlékeznek a 
szomorú évfordulóra. Számos kisgyerek 
tanulhatja azonban a nyelvet ma is a  
Kalász Suliban, ahol a legtöbb osztály él 
is a lehetőséggel.

kerékpárok, melyek utat nyitnak a világra

Budakalász – Kalasch
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Óvodai hírek / Diákhírek
n nyiTnikék óVoda

Adventi várakozás a 
Vasútsori óvodában

Advent kezdete, a Karácsony előtti ne-
gyedik vasárnap, a vége, december huszon-
ötödike. Ez a négy hét kiemelt fontosságú 
időszak nálunk, a Vasútsori Óvodában is.

Kis közösség lévén ezt az ünnepi vára-
kozást családias légkörben, meghitten éljük 
meg. Kiemelten fontosnak tartjuk a csalá-
dokkal közös készülődést, ráhangolódást 
az ünnepekre. Minden évben az ünnepi 
időszak kezdetén, adventi kézműves délu-
tánt tartunk, melyre szívesen várjuk a 
szülőket, testvéreket is. Az idén mézeskalács 

sütés a program. Ilyenkor lehetőség nyílik 
beszélgetni, megismerni egymást, miközben 
finom „karácsony illat” lengi be az óvodát.

Ebben az időszakban minden tevékeny-
ségünk célja az összetartozás érzésének 
erősítése, a szeretet, a ragaszkodás kife-
jezése. Annak érdekében, hogy ez még jobban 
megvalósulhasson,  a két csoport közösen is 
készül. A feldíszített tornaszobában hétről-
hétre együtt gyújtjuk meg az adventi ko-
szorúnkon a gyertyákat. Ilyenkor közösen 
énekelünk, verset mondunk, elmeséljük a 
gyerekeknek Advent hagyományát, az ün-
nepekhez kötődő történetekkel gazdagítjuk 
ismereteiket. Játékbontással és ünnepi ebéd-
del zárul az óvodai ünnepi várakozás.

Mindenkinek békés, áldott ünnepeket 
kíván: A Nyuszi csoport!

A Szentistvántelepi 
általános iskola hírei

Novemberben ismét szülői bált szervez-
tünk, sikerült megtöltenünk résztvevőkkel 
a tornatermet. A hangulatos este másik 
hozadéka sem elhanyagolandó: a bál bevé-
tele teljes egészében vágyunk támogatására 
fordítható, a villaudvar műfüves borítására. 
Az összefogás eredményeképpen eddig, 
400.000 forint jött össze, amit nagyon 
köszönünk! Reméljük, a hiányzó összeget is 
sikerül összegyűjtenünk, és tavasszal diák-
jaink már kedvükre használhatják az udvart.  

Bolyai körzeti csapatversenyeken vettünk 
részt az elmúlt időszakban. Évfo lyamonként 
a legjobb eredmények a következők voltak:

Matematikából:
4. évfolyamon: 13. helyezés – 4. a csapata
6. évfolyamon: 43. helyezés – 6. a csapata
7. évfolyamon: 34. helyezés – 7. a és b csapata
8. évfolyamon: 10. helyezés – 8. a csapata

Magyarból:
3. évfolyamon: 3.   helyezés – 3. b csapata
4. évfolyamon: 3.   helyezés – 4. a csapata
5. évfolyamon: 29. helyezés – 5. a csapata
6. évfolyamon: 53. helyezés – 6. a csapata
8. évfolyamon: 11. helyezés – 8. b csapata

n TElEPi óVoda

mikulás
Végre eljött a nagy nap, és már kora 

reg geltől izgatottan vártuk a Mikulást. A 
gyerekek kíváncsiak voltak, hogy vajon a 
Mikulás elvitte-e a lerajzolt kívánságokat 

és teljesíti-e azokat. Az apró kezek segítsé-
gével kicsinosítottuk a csoportszobánkat.

Aznap reggel az egyik csöppség felkiál-
tott „Itt a Mikulás!” Mikulás bácsi! – kia-
báltak ki az ablakban álldogáló gyerekek. 
Lelkesedé süket az sem zavarta, hogy au-
tóval és gyalog jött, nem rénszarvas szánon. 

Énekelgetve és egyre iz gatottabban vár-
tuk: nyis son be az ajtón! Végre be top pant!  

Dalokkal, ver sekkel köszön-
töttük a nagy szakállút. Ju-
tal  mul min denki kapott 
a ján  dé kot. Boldogan nézeget-
ték a csillogó, piros csoma-
gokat. 

Elköszönve a Mikulás tól  
a gyerekek már arról be szél-
gettek, hogy hamarosan újra 
egy gyönyörű ünnep lesz: 
karácsony. A legfonto sabb 
most már az, addig vajon  
hányat kell aludni?

Kívánunk mindenkinek 
előre is áldott, békés kará-
csonyt! De addig is örömteli 
várakozást, készülődést!

köszönjük
A Szentisvántelepi Ál talános Is ko la  

4. a osztályának, hogy Mi ku lás mű sorral 
lepte meg gyer me keinket. Köszönjük a 
lelkes készülődést, a nagyszerű előadást, 
mellyel megörven deztették az ovisokat. 
A gyerekek csak úgy tátották a szájukat, 
figyelték a nagyokat. Köszönjük Nek-
tek iskolá sok, hogy törődtök velünk és 
eljöttetek hozzánk. Jövőre is várunk 
Titeket!

Első órák a szentendrei 
Móricz Zsigmond Gimnázium 
korszerű labo ratóriu mában

Befejeződött a „A természettudományos 
oktatás komplex megújítása a Móricz Zsig-
mond Gimnáziumban” elnevezésű projekt, 
melynek keretében több százmillió forint-
ból újult meg a gimnázium laboratóriuma. 
A forrást a Magyar Állam és az Európai 
Unió közösen biztosította a megvalósu-
láshoz. Az iskola diákjain kívül 3 szentend-
rei és a környező településekről további  
7 intézmény tanulói használhatják a labo-
rokat. A Szentistvántelepi Iskola diákjai 
már végeztek kísérleteket az intézmény-
ben, melyről Simon Laura írt összefoglalót, 
amiből egy részlet következik most. 

„Kémia órához köpenyt vettünk fel, és 
az égést vizsgáltuk. Megpróbáltuk például 
meggyújtani az ecetet, de ez persze nem 
sike rült. Egy másik üvegbe benzint kaptunk, 
az viszont nagyon könnyen lángra lobbant, 
hiszen tudjuk mennyire gyúlékony! Érdekes 
órákon vettünk részt, ezért nagyon szeret
nénk máskor is ellátogatni a gimnáziumba, 
kísérleteket végezni!„

A teljes beszámolót a www.vkctv.hu 
olda lon olvashatják.
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A Mustármag Keresztény Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium  
(1038 Budapest, Templom u. 5.) várja az ÓVODÁBA, ÁLTALÁNOS 
ISKOLÁBA és GIMNÁZIUMBA készülő gyermekeket, fiatalokat 
a 2015/16-os tanévre. Információk az intézményről és a felvételi 
jelentkezésekről honlapján olvashatók: www.mustarmag.net

Diákhírek
n kaláSz Suli

márton-napi 
lampionos 
felvonulás

Iskolánkban már több éve hagyo mány  
a Márton-napi lampionos felvonulás.  
A németes csoportokban, ebben az 
időszakban nagy a készülődés: daltanu-
lással, lampionkészítéssel foglalkoznak a 
kisebbek, a nagyobbak pedig megismer-
kednek a Szent Mártonról szóló történe-
tekkel és felkészülnek az egyik színpadi 
előadására. Idén a 3.c osztály adta elő a 
„Köpenyosztás” történetét, a 3.a és 3.b osz-
tályok pedig Márton életéről szóló dalok 
éneklésében jeleskedtek.

A műsor után szokás szerint meggyúj-
tottuk a lámpásokat és énekelve átmentünk 
a katolikus templom kertjébe, ahol Józsi 

atya várta a gyerekeket feladatokkal, vala-
mint a megoldásért járó édességgel. Az 
iskolába visszatérve megörültünk a szülők 
által készített sok finomságnak, s bár nem 
volt túl hideg, mégis jólesett a forró tea 
is! Örülünk, hogy ilyen sokan eljöttek és 
jövőre is várunk mindenkit! 

Németes munkaközösség

Bolyai anyanyelvi 
csapatverseny

Felső tagozatos diákjaink 2014. novem-
ber 7-én részt vettek az országos Bolyai 
anyanyelvi csapatversenyen. Tizennégy 
négyfős csapatunk indult a Veres Péter 
Gimnáziumban rendezett megmérette-
tésen. Iskolánk tanulói közül a 6. év-
folyamosok, „Betűbetyárok” csapata érte 
el a legelőkelőbb helyezést: 95 csapat-
ból a 13.-ak lettek. A szintén hatodikos 
„Nyelvtanmanók”, a 21. helyezést érték el. 
A nyolcadikos „Szemfényvesztők”, 71 csa-
patból a 15. helyen végeztek.

Az ötödikes évfolyam “Angyalok” csapa-
tának 88 induló közül a 28. hely jutott, de 
a többi csapat is az erős középmezőnyben 
végzett. Az elért eredményeknél fontosabb 
azonban, hogy jó hangulatú, jól szervezett 
versenyen vehettünk részt, egyöntetű 
vélemény volt: „Jövünk jövőre is!”

Olvasóink a Kalász Suli Magellánprog
ramban való részvételéről, valamit a 
többi eseményről a  www.vktv.hu oldalon 
az okta tás menüpontban olvashatnak.

Tájékoztató 
a Bursa Hungarica 2015. évi 
felső ok tatási önkormányzati 
ösz tön díj pályázat ered mé-
nyéről

A Bursa Hungarica pályázat elbírálá-
sára a Budakalász Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete által létrehozott Ad Hoc  
Bizottság 2014. november 27-én értékelte 
a benyújtott pályázatokat és döntéséről az 
alábbi tájékoztatást nyújtja:

A Polgármesteri Hivatalba benyúj tott 
pályázati kérelmek száma összesen: 5 db 
„A” típusú pályázat, „B” típusú pályá zat 
nem érkezett.

     
  
Érvényes, és támogatott pályázatok 
száma összesen: 5 db.

Elutasított és/vagy érvénytelen pá
lyázatok száma összesen:  0 db.

A támogatás átlagos mértéke: 
5.400 Ft/fő/hó, a legmagasabb összegű tá-
mogatás 6.500 Ft/fő/hó, a legalacsonyabb 
támogatás 4.000 Ft/fő/hó.

Az önkormányzati ösztöndíjrész havi 
összegének folyósítása „A” típusú pályázat 
esetében várhatóan 2015. április. A pályá-
zatok eredményéről minden pályázó inter-
neten kap értesítést. 

Budakalász, 2014. december 03.

n zEnEiSkola 

November 14-én a bu   - 
dapesti Tóth Aladár Ze
neiskola Referencia intéz-
ményi Napján jártunk. 
A számos érdekes prog  ram, 
előadás között megismerked-
hettünk új szemléletű oktatási módszerekkel 
nemcsak a hegedű- és zongo ratanítás terén,  
hanem a zenei munkaképesség-gondozás 
szakte rületén is, kiváló előadók közvetíté-
sével. A délutáni workshopok alkal mával ta-
nulhattunk az IKTV eszközök használatáról  
a zeneiskolai szolfézs és zene történet okta-
tásban, valamint Eckhardt Gábor zon go-
ra művész Bartók művek tanítását célzó  
mesterkurzusán Hegyi Botond András  
(tanára H. Kürtösi Mónika) előképző  
osztályos növendék is képviselte iskolánkat.

November 20-án iskolánk egyik leg-
ré gebbi növendéke, a tíz éve itt tanuló  
Bouchelaghem Sarah tartott hangver-
senyt, melyen az elmúlt évek repertoárjából 
számára legkedvesebb darabokat szólaltatta 
meg. Sarah Krisztánovics Vera tanárnőnél 
kezdett fuvolázni, majd Menyhárt Mária 
tanárnővel folytatta tanulmányait, aki je-
lenleg is tanítja. Az első számban tanárával 
közösen adtak elő egy két fuvolára írott 
versenymű tételt, melyben iskolánk tanárai 
(Takácsné Nagy Gabriella – hegedű, Hidasi 
Orsolya – gordonka, Lovas Bettina – zon-
gora) és diákja (Kerekes Borbála – hegedű) 
is közreműködtek. Az est hátralévő részében 
Lovas Bettina korrepetitor tanárnő működött 
közre a számok zongorakíséretében, valamint 
az utolsó számban Sarah egy barátja, Dudás 
Bálint kísérte őt. Büszkék vagyunk Sarah-ra 
és tanáraira, a színes és rendkívül színvonalas 
műsor létrejöttéért!

A székesfehérvári, Hermann László 
Zene művészeti Szakközépiskola negyedik 
alkalommal rendezte meg, az Országos 
Gregor József Énekversenyt november  
21. és 23. között. Iskolánkat Schiffer  
Ádám – tanára Tóth Orsika – 4. évfolyamos 
tanulónk képviselte, aki váratlan nehézségek-
kel szembenézve is kivívta a döntőbe jutást 
a színvonalas mezőnyben. Ez egy nagyszerű 
csapatmunka szép eredménye, melyben a 
nehéz repertoár kihívásainak leküzdésében  
az alapos és magas szintű tanári felkészítés, 
valamint az elszántságban és karakterben 
a szólistával összeillő korrepetítori munka 
példás összefogása segítette tehetséges 
diákunkat. Zongorakísérője, Lovas Bettina 
tanárnő. Mindhármójuknak szívből gratu-
lálunk!

A Kalász Suli Általános Iskola és Alapfo kú 
Művészeti Iskola hagyományos Újévi Hang-
versenyére 2015. január 10-én, vasár
nap, 17 órai kezdettel kerül sor a Kós 
Károly Művelődési Ház Báltermében. Szere-
tettel várjuk az érdeklődőket!
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n Budakalászon telepedtek le a 
férjével, hosszú évekkel ezelőtt, 
miért pont ezt a helyet választot-
ták a családalapításra?
Első gyermekünk születésekor még 
Budapesten, egy nagyon pici lakásban 
laktunk. Nagyon szerettünk volna ker-
tet, ezért elcseréltük ezt a lakást egy 
budakalászi félkész házra. A második 
gyermekünk már ide született Szentist-
vántelepre, aztán sorba jöttek a gyere-
kek. Amikor ide költöztünk, az volt a 
férjemmel közös álmunk, hogy a gyer-
mekeinknek közösséget teremtsünk. 
Akkor ugyanis még nem volt lehetőség 
arra, hogy a fiatal anyukák találkozhas-
sanak, ma ez már nincs így. Először 
mini klubot rendeztem, aztán az egy-
házközségben éneket kezdtem tanítani 
a hittanosoknak Horváth Sándor atya 
mellett. Akkoriban a templomban is 
nagyon kevés fiatal volt. A hittanosok-
kal elmentünk táborozni is, ők lettek a 
cserkészcsapatunk első őrsvezetői. 

n Nagycsaládban nőtt fel, négy 
testvére van, mennyire határozta 
meg ez az életét?

Kicsi lakásban laktunk, szerényebb 
anyagi körülmények között, de nekem 
mindig nagyon fontosak voltak a testvé-
reim meg a család, ahogy a férjemnek is. 
Arról beszélgettünk, hogy három gyer-
mekünk lesz, aztán úgy alakult, hogy 
kicsit több lett.

n Biológia és kémia szakos ta-
nár ként végzett, egyértelmű volt 
annak idején a pályaválasztás? 
Biztos volt, hogy tanár lesz? 

Nagyon nehéz döntés volt: először 
állatorvos akartam lenni, előkészítőre 
jártam az Állatorvosi Egyetemre, jól 
ment a biológia és a kémia is. Aztán 
az apukám könyörgött, hogy menjek el 
pályaválasztási tanácsadásra, egyébként 
tőle kaptam a természetszeretetemet. 
Elmentem a kedvéért és ott egy csodála-
tos pszichológussal találkoztam, aki a 
beszélgetésünk után azt mondta, lehet, 
hogy jobb lenne, ha emberekkel fo-
glalkoznék inkább. Gondoltam, engem 
nem lehet eltántorítani, aztán egy 
éjszaka megvilágosodott, hogy tanítónő 
szeretnék lenni. Visszakértük a felvételi 
lapot és beadtuk a tanítóképzőbe. Aztán 
mindenki mondta, hogyha így tudod 
a biológiát meg a kémiát, akkor menj 
inkább tanárképzőbe. És akkor végül ezt 
választottam.

n Jó választás volt?
Nem teljesen. Egészen 17 éves ko-

romtól színdarabokat írtam és rendez-
tem. A hatodik gyermekem születése 
után tanultam drámapedagógiát, így 
most drámapedagógus és kémiatanár 
vagyok.

n Éppen ez lett volna a következő 
kérdésem, hogy hogyan jött a reál 
terület mellé a humán vonal?
Amikor még bent laktunk Pesten, egy 
énekkart vezettem, mentünk mindig tá-
borozni is. Éreztem, hogy a színjátszás 
milyen jót tesz a gyerekeknek. Elkezd-
tem angolból szkeccseket fordítani, me-
lyek egyértelmű utcaszínházi darabok 
alapvetően. Nagyon élvezték a gyer-
ekek, ezt a munkát a cserkészcsapatban 
folytattam. Nagyon sok színdarabot is 
írtam, aztán később musicalt is Pipó 
József barátunkkal.

n  Minden esztendőben a cser-
készcsapattal is készítenek dara-
bot Mikulás napjára. Mit jelent 
Önnek, hogy gyerekekkel fog-
lalkozhat, taníthat akár színját-
szást, akár kémiát?

Ez a lényeg, nagyon szeretek gyere-
kekkel foglalkozni. A saját gyermekeim 
nevelése során is sokat tanultam. Sokat 
báboztunk otthon, például, itt láttam, 
hogy milyen hatalmas lehetőségek van-
nak a bábozásban. Az ötödik osztályosok 
drámaóráján fél éven keresztül ezzel 
foglalkozunk. A végére oda jutnak el a 
gyerekek, hogy egy kis bábszíndarabot 
előadnak, amit legtöbbször ők írnak, 
vagy ők készítették bábokat, a díszletet. 
Nagyon sok önálló munka van benne. 
Hihetetlen szép és mély értelmű me-
séket tudnak kitalálni. És van, amikor 
olyan vicces, hogy sírunk a nevetéstől. A 
báb után jönnek a maszkok és a görög 
színház. Eljátszunk részleteket a mitoló-
giai történetekből. Érdekes feladat szá-
momra, hogy minden osztálynak olyan 
részletet találjak, amely nekik való.

n Karitatív munkát is végez a vá-
rosban, miért fontos Önnek má-
sok segítése?

Főként a Cserkészcsapatban dolgo-
zom, a pulzusán tartom a kezemet. A 
gyerekekkel való foglalkozásban nyil-
vánul meg a tevékenységem. Nagyon jó 
érzés, amikor átveszik azt a hagyományt,  
amit meg tudtunk alapozni. A színját-
szókörrel például októberben voltunk 
a Dévai Szent Ferenc Alapítvány gyer-
mekotthonában Nagyszalontán, ahol a 
gyerekek megtapasztalhatták, mi is tu-
dunk olyat adni, amire másoknak nagy 
szüksége van. Nagyon nagy élmény volt 
ez a találkozás. 

n Hat gyermeke van, azt hiszem 
érdekes lehet mások számára is, 
hogy hogyan készülődnek az ün-
nepekre?

VenDégünK: Wettstein Andrásné, „Etelka néni”

„Sok szép és jó dolog történt az életemben, 
köszönhetően a családomnak és elsősorban
az Úristennek”
Rovatunk decemberi vendégét talán nem kell bemutatni a budakalásziaknak, hiszen nevét nagyon sokan ismerik. A Szen-
tistvántelepi Általános Iskola tanára - ahol színjátszókört is vezet - és az 1111. Szent István Cserkészcsapat alapító tagja. 
De ismerik-e alaposan Wettstein Andrásné „Etelka nénit”? Most itt a lehetőség!
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Általában összefonódik nálunk a kará-
csonyra való készülődés a cserkészcsapat 
és az egyházközség életével, mert a gyer-
mekeink is részt vesznek a programok-
ban. December 24-én van mindig egy  
misztériumjáték, melyre ők is készülnek. 
Az ovis hittanon ilyenkor megpróbáljuk 
a jóságot gyűjteni a gyerekekkel. Most 
már ők is tudják, hogy adventkor kicsit 
elcsendesedünk. Elgondolkodunk azon, 
hogy mi az, amivel jobbá tudjuk tenni a 
környezetünket, a családunk életét.

n Szép kerek évfordulót ünnepel-
hetett idén – az életkorról nem 
beszélünk természetesen hölgyek 
esetén – talán ez egy kis számve-
tésre is készteti az embert.
Nekem nagy vágyam volt – egy évvel 
voltam ezelőtt az évforduló előtt – a 
csend. Nagyon nagy pörgés volt, sok 
szép és jó dolog történt az életem-
ben köszönhetően a családomnak és 
elsősorban az Úristennek. A vágyam 
úgy fogalmazódott meg, hogy szeret-
nék egy hétig csendben lenni, a csalá-

dom biztosította nekem ezt. Nagyon 
aranyos ünnepet rendeztek, meseerdőt 
készítettek. Ez azt jelenti, hogy van egy 
kedvenc helyem, ahol szívesen állok, 
elbújtak a közelben a családom tagjai, 
a cserkészcsapatból és a tanítványaim 
közül többen. Sötét volt már, apró gyer-
tyák világítottak, és eljátszottak egy-egy 
részletet a színdarabjaimból. Nagyon 
megható volt. Aztán pedig jött a csend. 

Lévai Zsuzsa-Huszár Diána

Római Katolikus Egyházkö
zös ség

Adventben reggel 6 órakor roráté  
szentmiséket mondunk Buda ka- 
 lá szon hétfőn, szerdán, pénte ken,  
Szentistvántelepen ked den, csü-
törtö kön, szombaton 

Pásztorjáték december 24-én 
Szent istvántelepen 16 órakor,  
Budakalászon 17 órakor lesz.

Karácsony éjféli mise decem-
ber 24-én Szenteste:
Szentistvántelepen 10 órakor,
Budakalászon 12 órakor lesz.

December 25-én és 26-án va-
sárnapi miserendet tartunk.

Budakalászon 8 és 18 órakor

Szentistvántelepen 10 órakor 
lesz szentmise.

„a világba ugyan testi valóságában 
egyszer jött el, de hozzánk Jézus 
– ha mi meg nem akadályozzuk 
– minden órában és minden 
percben szívesen eljön, hogy 
szellemi módon lakjék a lelkünk-
ben kegyelmének bőségével.”  
Borromeo Szent Károly

Áldott Adventi készületet és Bol-
dog Jézus várást kívánok minden 
olvasónak!

A Budakalászi Református 
Gyülekezet (Kereszt u. 7.)
ünnepi istentiszteleti rendje:

dec. 24. 15 óra: 
Gyülekezeti karácsony
dec. 25.  9 óra: 
Ünnepi istentisztelet
dec. 26.  9 óra: 
Ünnepi istentisztelet
jan. 1.  18 óra: 
Újévi istentisztelet

A fentieken kívül, minden vasárnap  
9 órakor tartunk istentiszteletet.
Mindenkit szeretettel várunk!

„Dicsőség a magasságban Istennek,  
és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat”

A Budakalászi Szerb Egyház-
közösség ünnepi miserendje
 
2015. január 6.
16:00 óra Vecsernye
22:00  Éjféli mise
2015. január 7. 
10:00 Karácsonyi mise

Görögkatolikus liturgiák 
karácsonykor

dec. 24. 15.00
Nagy Szt. Bazil Liturgiája
dec. 25. 9.00 Ünnepi Szent Liturgia
Helyszín: Karitász Ház kápolnája
Pomáz, Szent Miklós tér 1.

Kapcsolat: 06-30-3166345
http://pomaz.gorogkatolikus.hu/

Budakalász testvértelepülése Ada, a  
Moholi Sportcsarnok avatására meg hív- 
 ta a budakalászi táncosokat egy bemutat-
kozó fellépésre.Vendéglátónk a  Midnight  
táncegyüttes már több alkalommal bemu-
tatkozott Budakalászon, ezért személye-
sen keres tek bennünket e kéréssel. 

Hosszas szervezés után a Kalász Tánc-
együttes vállalta, hogy november 8-án,  
a Sportcsarnok avatására rende zett 
gálán bemutatkozik. A Kalász Tánc-
együttes részéről 10 fő indult a Vajda-
sági Moholra. Vendéglátóink nagy 
szeretettel vártak bennünket, bemutat-
ták városukat, szerveztek egy hosszas 
lovas hintós kocsikázást, majd éjszakába 
nyúló ismerkedés következett.

Az esti programban 3 tánccal ké szül -
tek, mely óriási sikert jelentett, le nyű-
gözte a nézőket és hosszú taps és ováció 
kísérte csapatunkat. 

Méltón vitték Budakalász hírnevét, 
amire őszintén nagyon büszkék voltunk.  
Köszönet a Polgármester Úrnak, mivel az 
utazás költségeit vállalta, ezzel le hetővé 
téve a Kalász Táncegyüttes fellépését. 

Weitzinger Zsuzsa

Ünnepi Istentiszteletek 
a Budakalászi felekezeteknél

Kalászi táncosok 
a Vajdaságban
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Dávid Jánosnénak, Budakalász szép-
korú lakójának kérése volt ez az idei  
Idősek Karácsonyán, ahová közel kilenc-
száz nyugdíjas fogadta el a város invi-
tálását. Idén már negyedik alka lommal 
adott otthont a rendezvénynek a Kalászi  
Sportcsarnok. Rogán László polgár mes ter 
hangsúlyozta, fontos a város számára az 
idősek támogatása, ennek egyik for mája, 
hogy minden esztendőben lehe tőséget 
biztosítanak számukra, hogy rég nem lá-
tott ismerősökkel találkozzanak, emellett 
pedig próbálják szebbé tenni az ünnepet 
azok számára is, akik egyedül élnek.

Műsorral készültek a szervezők, ahol 
fellépett Koós János és Dékány Sarolta, 
valamint az Operettszínház színészei a 
Budakalászon élő Szendy Szilvia és Pel-
ler Károly is. Az est háziasszonya Kudlik 
Júlia volt. Finom falatokat, teát és forralt  

bort is kínáltak a vendégeknek és tom-
bola is várta az időseket. 

Az Önkormányzat saját forrásából 
900 ezer forintot biztosított a rendez-
vényre, de számos támogatót is maguk 
mellé állítottak. Közel másfél millió fo-
rint gyűlt össze, melyből a tombolatár-
gyak értéke fél millió forintra rúgott. 
Az Önkormányzat köszöni a támogatók 
felajánlásait.

„kívánj igazi ünnepet, kívánj igazabb életet,
/ Békés karácsonyt mindenkinek!”
1977-ben énekelte először ezeket a sorokat a Piramis együttes. Gondolataik a mai napig aktuálisak és megfontolandók a 
karácsony közeledtével. Ilyenkor talán könnyebben kinyitjuk a szívünket és figyelünk a valódi értékekre. Budakalászon 
évek óta több rendezvénnyel készülnek a Szeretet ünnepére. Köszöntik a rászoruló családok gyermekeit, együtt ünne-
pelnek az idősekkel és a négy adventi hétvégén közösen gyújtják meg az adventi koszorú gyertyáit a budakalásziakkal.

„A Jóistent kérem, hogy még jövőre is itt legyek!” 
– Idősek Karácsonya Budakalászon

Nagy sikert aratott a művészházaspár

Tombolahúzás Kudlik Júliával

 Szendy Szilvia és Peller Károly
operettslágerekkel varázsoltak

fantasztikus hangulatot

Csaknem 900 vendég érkezett a rendezvényre
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A város adventi koszorúját és kará  - 
csonyfáját idén is a Lenfonó HÉV-meg-
állónál állították fel. Szombatonként a 
Kárpátok őre szoborhoz várják a buda-
kalásziakat.

Idén már harmadik esztendeje 
készül lélekben az ünnepekre Budaka-
lász lako saival együtt. A hagyomány 
szerint ilyenkor a városi intézményekbe 
járó diákok adnak műsort. A Nyitnikék 
Óvoda, a Szentistvántelepi Általános Is-
kola, a Lenvirág Táncegyüttes és a Telepi 
Óvoda készült dalokkal, versekkel, tán-
cokkal. A meghitt ünnepségen Kálmán 
József gyújtotta meg a gyertyák lángját. 
A plébános a fény misztériu máról beszélt 
a második gyertyagyújtáson.

„Vannak olyan igazi fények, melyek 
a jó helyre, az igazi helyre mutatnak, 
vagy az Istennek a fényét adják vissza. 
Aztán vannak olyanok is, amelyeket 
a kereskedők állítanak fel, és amelyek  
egy kicsit megcsalnak bennünket. 
Amikor most meggyújtjuk a második 
gyertyát a koszorún, akkor annak a 
halvány gyer tyának a fénye éljen a 
szívünkben, és keressük az igazi fényt, 
ami önmagához vonz, és ami szeretné a 
saját életünket is átalakítani.”

Az utolsó adventi gyertyát december 
20-án 16 órakor gyújtják meg a Kárpá-
tok őre szobornál, melyre szeretettel 
várnak mindenkit!

Adventi gyertyagyújtás Tartós élelmiszer
az időseknek

A Budakalászi Önkormányzat 
min den tél elején élelmiszerekkel tá-
mogatja a város nyugdíjas lakosait.  
Korábban krumplit és hagymát 
szállítottak ki a nyugdíjasoknak, de 
már a tavalyi esztendőben is tartós 
élelmiszerekből állítottak össze cso-
magot a számukra. Idén is ebben a for-
mában kapták a támogatást, melyet  
a Kós Károly Művelődési Házban  
vehettek át december elején.  

Az ajándékcsomagra való jogo-
sultságot a személyi igazolvány, a  
bu dakalászi állandó lakcímet tar -
tal  mazó lakcímkártya, és a nyug díj-
iga zolvány együttes felmuta tásával 
kellett igazolni. Azok, akik egészségi 
állapotuk miatt nem tudták személy-
esen átvenni a csomagokat, kérhettek 
házhoz szállítást. 

A csomagokban rizs, tészta, olaj, 
liszt, cukor és ételízesítő is helyet 
kapott. 2500 nyugdíjas kapott az 
adományból, melyre öt millió forin-
tot különített el a költségvetésében 
a képviselő-testület. A visszajelzések 
pozitívak, az idősek nagy része szép 
gesztusnak tartja az önkormányzat 
ajándékát. Többen is azt mondták, a 
csomag tartalma bőven kitart még az 
ünnepek utánra is. 

Több olyan nyugdíjas is van a vá-
rosban, aki megengedheti ma gának, 
hogy nem veszi át az ajándékot. Az 
így megmaradt csomagokat, a város-
ban élő rászoruló családok között 
osztják ki. 

A város minden nyugdíjasa számára
jár az ajándékcsomag

Rogán László polgármester
ünnepi beszéde

József Atya meggyújtja az adventi koszorú fényeit

A Szentistvántelepi Iskola műsora a második hétvégén 

Az első gyertyagyújtáson az 
ünnepi műsort a Nyitnikék Óvoda 
kis növendékei adták
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n Hogyan indult a pályafutása?
A pályafutásom úgy kezdődött, hogy 

1958-ben férjhez mentem és akkor kerül-
tem Budakalászra. Közben 1961-ben el-
mentem a rádió tánczenei stúdiójába, 
ahol tehetségeket kerestek. 1962-ben 
sikeresen vizsgáztam  itt és attól kezdve 
hivatásos énekesnő vagyok. Elkezdtük 
járni az országot, de akkoriban még 
nagyon másként működtek a dolgok. 
Tíz esztendő után kipróbáltam magam 
külföldön is. Kiutaztam Németországba, 
Svédországba, Svájcba és magam meg-
kerestem az impresszáriókat egy kazet-
tával és egy 8 mm-es kisfilmmel. Szinte 
hihetetlen módon, de bevált a dolog, 
azt mondták értesíteni fognak. Amikor 
hazajöttem, senki nem hitte el, hogy így 
lesz, és bizony három hónap múlva itt 
volt a szerződés. Nyugat-Németországba 
kerültem elsőnek.

n Milyenek voltak a külföldön töl-
tött évek?

Egy német zenekarral dolgoztam az 
első időkben, majd egy magyar orgonista  
hölgyet vittem ki magammal és saját 
önálló műsorom volt. Öt nyelven éne-
keltem, úgy hívtak, hogy az „ungariche 
Paprika”, mert magyar dalok is szere-
peltek a repertoáron. Tizenöt éven át 
turnéztam külföldön, aztán egyszer csak 
elegem lett. 1985-ben hazajöttem, és úgy 
éreztem, nem fogok többet énekelni.

n Mi történt ezután?
2002-ben cseng a telefon Budaka lá-

szon, és Ajtai Marika művésznőt keresik.  

Odamegyek a telefonhoz, hogy már 
régóta nem is vagyok a szakmában, 
hagy janak engem békén. A telefonban 
bemutatkozott Tolonics Árpád és azt 
mondta: „Tessék bekapcsolni a rádiót, 
mert egy óra múlva énekelni tetszik.” 
Mondtam neki, hogy ez lehetetlenség, de 
erősködött. Bekapcsoltam és bemond-
ták, hogy Ajtai Marika énekel. Sírva 
fakadtam, ahogy hallgattam, az „Emlék-
szel még” című számot, a Petőfi Rádión. 
Kiderült, hogy a műsor szerkesztője, 
Bevelaqua Róbert összegyűjtötte a ’60-
as évek rádiófelvételeit, és nosztalgia 
sorozatában minden adásban 1-1 számot 
lejátszott tőlem. Ezután felkerestem a 
rádióban. Kérdezte, mivel foglalkozom 
mostanság. Mondtam neki, hogy házi-
asszony lettem, mire leszidott, hogy mit 
keresek otthon ezzel a hanggal. Megvizs-
gáltattam a hangszálaimat, az orvosi 
vizsgálatok jók lettek, így a szerkesztő 
javaslatára összeállítottam egy CD-t és 
odaadtam neki. Két napra rá telefonál-
tak, hogy fellépek a televízióban. Olyan 
sikerem lett a Budapest Televízióban, 
hogy mindenki csak nézett. Azt gon-
doltam, ezzel vége is lesz a dolognak. 
Utána aztán meghívott a rádió, majd 
megint a televízió és beindult a kerék. 
2012-ig sok fellépést vállaltam, a hang-
mérnököm azonban nem vállalta tovább 
az együttműködést családi okok miatt.

n Ám ezután sem szakadt meg a 
karrierje.

Történt egyszer, hogy elromlott az  
internetem, így szóltam az egyik is me-
rő sömnek, hogy segítsen. Ő hozta el  
hozzám a szintén budakalászi Nagy 
Sebestyént, akiről kiderült, hogy zenél 
is. Mondtam neki, hogy énekesnő va-
gyok, de már nem vállalok fellépést, 
mert nincs hangmérnök, aki segítsen 
és össze szerelje a hangfalakat. Mire 
mondta nekem a fiatalember, hogy itt 
vagyok én! Sebestyénnel nagyon jól 
jártam, az égvilágon mindene van, szín-

házat varázsol egy ebédlőből is. Sok a 
fel lépésünk, nekem pedig a legnagyobb 
boldogság, hogy a betegek, idősek szeret-
nek, és hogy én is szerethetem őket.

n A budakalászi közönség is lát-
hatta már, több alkalommal is.  
Milyen emlékeket őriz a fel lé pé-
sekről?

Garami Margó, az Egészségklub volt 
vezetője, a HÉV megállóban kérdezte 
tőlem egyszer, hogy nem vállalnám-e a 
klub karácsonyi ünnepségén a fellépést. 
Akkor még nem ismertek a városban, 
de akkora sikerem volt, hogy azóta is 
rendszeresen fellépek Budakalászon, az 
otthonomban. Tavaly október 1-én az 
Idősek napján is énekeltem, és ebben 
a korban már dicsekednem kell, hogy 
mennyire jól sikerült. Volt olyan eset, 
hogy az utcán valaki leszállt a bicikliről, 
odafutott hozzám és megpuszilgatott, 
hogy milyen jó volt, mikor énekelek leg-
közelebb. Ez nagyon jól esik. Nekem az 
a fontos, hogy én adhatok nekik!

n Honnan meríti ezt a rengeteg 
ener giát?

Nem tudom, ez bennem van és akár-
milyen beteg vagyok, akkor is teljes 
értékkel ott vagyok a színpadon. Elfelej-
tem, hogy előtte köhögtem vagy lázasan 
feküdtem. Belső késztetés, adottság ez 
nekem, és nem szégyellem, hogy már a 
78. évemben járok.

n  Mit üzenne az ünnepekre a  
budakalásziaknak?

Azt üzenem a budakalászi közönség-
nek, amit énekelni is szoktam, hogy 
„Gyújtsál egy gyertyát, ha leszáll a 
csendes éj, mondj el egy imát a sok 
szegény emberért!” Szeressük egymást, 
legyünk toleránsak és segítsük főként 
azokat, akik egyedül vannak. Üzenem, 
hogy szeretek és csókolok mindenkit!

Lévai Zsuzsa - Huszár Diána

InteRjú Ajtai Marika énekesnővel

„nekem az a fontos, hogy adhatok.”
1962 óta énekel a közönségnek, bár volt olyan, hogy hosszabb időre abbahagyta.  
Több mint ötven éve Budakalász lakója és karrierjének újrakezdése is a városhoz 
kötődik. Hihetetlen szeretettel és energiával lép színpadra minden alkalom-
mal, pedig már közelebb jár a nyolcvanhoz, mint a hetvenhez és erre büszke is.  
Ismerjék meg Ajtai Marika kalandos életét! 
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Szeretettel hívunk mindenkit  
2015. január 10-én, 17 órára a Szent  
Kereszt Felmagasztalása temp-
lom ba (Ady Endre u. 1. sz.), a Bu
dakalászi Szent István Alapítvány 
Jótékonysági Koncertjére.

Sokszor elmondtuk már minden  
fórumon, hogy az Alapítvány cél ki tűzése 
tehetséges rászoruló diákok anyagi tá-
mogatása. Külön öröm számunkra, hogy 
milyen sok támogatót sike rül időről 
időre ügyünk mellé állítani. Buda ka lászi 
polgá rok, helyi vállalkozások segítik 
munkánkat, neves művészek, csoportok 
vállalnak fellépést rendezvényeinken, 
így válik lehetővé évről évre az ösztöndí-
jak kifizetése támogatottjainknak.

Most jelentős évfordulóhoz érkez-
tünk: 2015-ben 25. születésnapját ün-
nepli az Alapítvány. Erre a jeles, ünnepi 
koncertre kértük fel Baranyay László 
tanár urat, aki szívesen el is vállalta a 
fellépést. S hogy miért éppen őt?

Baranyay László zongoraművész, a 
Zeneakadémia egyetemi tanára. Messze 
földön híresek mesterkurzusai. Az Ala-
pítvány korábbi elnökéhez, Harcsa La-
joshoz fűződő baráti kapcsolata okán 
ő adta az első koncertet annak idején. 
Azután még igen sokat. Nem csak ő ült 
a zongora mellé, magával hozta tehet-
séges tanítványait is, közöttük Bogányi 
Gergelyt, akik igazi zenei élményben 
részesítették a budakalásziakat. 

Évről évre vártuk a decemberi remek 
koncerteket. Baranyay László igazi 
kalá szivá vált ez idő alatt. Nem is érte 
váratlanul a lelkes közönséget, hogy a  
képviselő-tes tület 2006-ban, a „Buda-
kalász díszpolgára” címet adomá nyozta 
neki.

A klasszikus zene mellett az utóbbi 
időben más műfaj avatottjai is szívesen 
adtak műsort a tehetséges ifjak támo-
gatására. Harcsa Veronika, Gyémánt 
Bálint, Sebestyén Márta, Andrejszki 
Judit, Petrás Mária, a Budavári Ka-
marazenekar nevéhez fűződik egy-egy  
remek koncert.

Amire büszkék vagyunk, a kiváló 
művészek és a kuratórium fáradozása 
nem volt hiábavaló, hiszen 2012 
májusában, egy délutánt tölthettünk el 
saját ösztöndíjasaink, Szedmák Eszter, 
Halmai Renáta, Takács Benő és Bog-
lárka, Kovács Anna, Gazda Fanni, Szép 
Attila, Rácz Miklós remek produkcióit 
hallgatva. 

Tisztelettel invitálunk tehát minden-
kit a januári Jótékonysági Koncertre. 
Kiváló zenei élményben lesz részük, egy 
nemes célt támogathatnak.

a Budakalászi Szent István 
Alapítvány kuratóriuma

Újévi Jótékonysági Koncert nagytakarítás 
a bányatavaknál

Idén négy alkalommal gyűjtötte 
össze a szemetet az Óbuda-Kalász 
Horgászegyesület a bányatavaknál. 
Legutóbb november 15-én és 16-án 
25 horgász dolgozott a környezet 
megtisztításán. Az önkormányzat 
biztosított zsákokat a takarításhoz, 
mintegy 20 köbméter szemetet 
szedtek össze, ami három tele kon-
ténert jelent. Ezek elszállításáról a 
város gondoskodott. 

A Horgászegyesület elnöke, Hor-
váth István elmondta, illegális sze-
métlerakókat is felszámoltak, de sok 
volt a fürdőzők által otthagyott hul-
ladék is, annak ellenére, hogy keve-
sebben merészkedtek be a tavakhoz 
a rendszeres őrzés és ellenőrzések 
miatt idén. A horgászok találtak 
sittet, fürdőszoba felszereléseket, 
autóalkatrészeket, pelenkát, sőt még 
tönkrement televíziót is. 

Legközelebb tavasszal takarítja 
ki a tavak környezetét az egyesület. 
Horváth István hangsúlyozta, saj-
nos az elmúlt hetekben a kitisztított 
területeken ismét megjelent az il-
legális hulladék. 

 Tisztelt Budakalászi Polgárok!

Budakalász Önkormányzata az  
Á R O P - 3 . A . 2 - 2 0 1 3 - 2 0 1 3 - 0 0 4 0 
„Szervezetfejlesztés Budaka
lász Város Önkormányzatánál” 
projekt keretében

2014. decemberében a lakosság 
körében felmérést készít

a közszolgáltatásokkal kapcsolatos  
elégedettségről és felmerülő igé nyek ről. 

Az elégedettség-mérés telefonos in-
terjú formájában történik.

A projekt sikeres lebonyolítása  
ér dekében kérem, hogy együttmű-
kö désével segítse Ön is kérdező-
biz tosaink munkáját, és válaszaival 
járuljon hozzá Városunk fejlődéséhez.

Együttműködését és válaszait előre is 
kö szönjük.

Budakalász, 2014. december 1.

Rogán László polgármester

Sajtóközlemény – Lakossági tájékoztató
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Szerb Folk Fesztivál
Idén harmadik alkalommal ren-

dez tek Budakalászon Szerb Folk 
Fesz  ti vált. Hazai és külföldi együtte-
seket is láthatott a közönség novem-
ber második hétvégéjén. Az ingyenes 
rendezvény közösségi összefogással 
jött létre. A helyi Nemzetiségi Ön-
kormányzat mellett több szervezet is 
segített a megvalósításában. Össze-
sen hat tánccsoport mu tatkozott be, 
köztük a fesztivál állandó sze replői, a 
csobánkai Rozmaring Tánc együttes, 
valamint a budapesti Tabán. A ko-
rábbi években is láthattak külföldi 
együtteseket az érdeklődők, most 
azonban olyan táncosok érkeztek, 
akik korábban még nem jártak Bu-
dakalászon. Horvátországból, Szer-
biából és Bosznia-Hercegovinából is 
jöttek vendégek. A szervezők szán-
déka az, hogy ne csupán a táncok, 
hanem maga a fesztivál is gyökeret 
verjen a városban.

Madách 150
Madách Imre halálának 150. évfordu-

lójára emlékezünk idén. A Kós Károly 
Művelődési Házban az alkotó tiszteletére 
nyílt kiállítás. Madách Imre fő művét, Az 

ember tragédiáját világszerte ismerik. 
Magyar irodalmunk egyik kiemelkedő 
drámája tananyag az iskolásoknak, de 
számos előadás és film is született már 
belőle. A Faluház kiállításán színházi 
fotókon és animációs film képein keresz-
tül kaphattunk képet Madáchról. A tár-
latot Szinetár Miklós bocsátotta útjára. 
A rendező pályafutása során többször is 
találkozott Madách fő művével. Az általa 

rendezett filmet a Faluházban is vetítet-
ték a kiállítás megnyitó után. 

Fotó: Kós Károly Művelődési Ház 
facebook oldala

az i. világégésre 
emlékezve

Száz esztendővel ezelőtt, 1914-ben 
tört ki az I. világháború, mely rengeteg 
áldozattal járt. Erre az évfordulóra 
emlékeztek a Kós Károly Művelődési 
Házban. Dr. Gecse Géza történész és 
Bihari Péter társadalomtörténész az I. 

vi lágháború az emlékezetben címmel 
tartott előadást, melyet egy irodalmi 
beszélgetés követett, ahol két olyan kor-
társ írót ismerhettek meg az érdeklődők, 
akik az első világégés idejét választották 
történetük keretének. 

Két kiállítás is nyílt novemberben: 
a Hadtörténeti Intézet „Négy év vérben  
és vasban” című vándor tárlatát a 100.  
év fordulóra készítették, emellett pedig 
helyi I. világháborús emlékeket is össze-
gyűjtöttek. Wágner László egy korabeli  

partvédő csatahajó makettjét adta kölcsön,  
Dr. Győrffy Sándor pe dig édes apja  
fogságban írt naplóját tárta az érdek lő-
dők elé. Sütő Lajos és Wág ner Lászlóné 
is hozzájárult a tárlat si keréhez. Dr. Gecse 
Géza történész szerint a személyes tárgyak  
teszik igazán átélhetővé a világháború 
borzalmait. A kiállítás nyitva tartását 
meg hosszabbították január 17-ig, ugyanis 
időközben új fotók, dokumentumok, kitün-
tetések érkeztek a Faluházba. A tárlatot az 
intézmény nyitva tartási idejében ingye-
nesen látogathatják. 

Fotó: Wágnercsalád fotója

Ládiafia
garázsvásár

Második alkalommal szerveztek Lá-
dafia címmel garázsvásárt a Kós Károly 
Művelődési Házban novemberben. Az 
összes asztalra volt jelentkező. Akkora 
sikere volt a kezdeményezésnek, hogy 
közkívánatra karácsony előtt is tartot-
tak még egy bolhapiacot. Főként az 
idősebb korosztály kínálta portékáit, 
de egy tizenéves kisfiú is árulta a család 
feleslegessé vált tárgyait. 

Csecsebecsék, gyermek- és felnőtt-
ru hák, ékszerek, könyvek is voltak a 
portékák között. Aki ügyes volt, akár 
1000 forintért is vehetett télikabátot.  
De adventi koszorút és karácsonyi 
díszeket is vadászhattak az érdeklődők. 
Jövő év márciusában nőnap alkal má-
ból terveznek ismét garázsvásárt egész 
na pos programsorozattal kiegészítve.
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Budakalászi Kultúr-cseppek
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egészség

Minden ősszel ingyenes vizsgála-
tokon vehetnek részt a budakalásziak 
az Egészségklubnak köszönhetően. A 
tapasztalatok azt mutatják, inkább az 
idősebb korosztály él a lehetőséggel, 
de természetesen a fiatalok számára is  

nyitottak a vizsgálatok. November 27-én  
kereken százan jelentkeztek be a szű ré-
sekre. 

Volt vérnyomás-, vércukor- és kolesz-
terinszint mérés, de a testzsír-tömeg 
vizsgálat is nyitott volt az érdeklődők 
számára. Műszeres látásvizsgálattal 
és Kaqun víz bemutatóval is készült az 
Egészséges Budakalászért Egyesület. 
Előzetes regisztráció után, polineuropá-
tia szűrésen és ES-TECK vizsgálaton is 
részt vehettek az érdeklődők. A budaka-
lászi lakosokat és a városban dolgozókat 
is várták. Ezúttal a klubtagok mellett 
olyanok is eljöttek a szűrésekre, akik 
korábban még nem – mondta el Nagy 
Edit, az egyesület vezetője. 

Ingyenes szűrések az egészséges Budakalászért 

orvosok, fogorvosok év végi rendelési ideje 

Változások a 
fogszak orvosi 
rendelésben

Új fogszakorvos kezdte meg ren-
de lését 2014. december 1-től az 
Egészség házban: dr. Veszeli Dóra 
dr. Szlovák Ida rendelését vette át.  
A fogorvosok rende lési ideje is meg-
változott a következők szerint:

dr. Rénes Nóra rendelési ideje:

Hétfő 08:00 – 14:00
Kedd 14:00 – 20:00
Szerda 08:00 – 14:00
Csütörtök 14:00 – 20:00
Péntek  
páros héten 14:00 – 20:00
páratlan héten 08:00 – 14:00

dr. Veszeli Dóra rendelési ideje:

Hétfő 14:00 – 20:00
Kedd 08:00 – 14:00
Szerda 14:00 – 20:00
Csütörtök 08:00 – 14:00
Péntek  
páros héten 08:00 – 14:00
páratlan héten 14:00 – 20:00

Orvos
Szabadság     (kék színnel jelölve)    2014. december Helyettes saját 

rendelési idejében 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Háziorvosok

dr. Gál Katalin dr. Sulyok András

dr. Kiss Edina dr. Török Zsolt

dr. Török Zsolt dr. Kiss Edina

dr. Sulyok András dr. Gál Katalin

Fogszakorvosok

dr Rénes Nóra dr. Veszeli Dóra

dr. Veszeli Dóra

A gyermekorvosok rendelési ideje az ünnepek alatt változatlan.



Der Geburtstag von Anton Schmidt 
ist ein ganz besonderer Tag... 

1914. október 5-én, Budakalászon, a 
Fő utca 20. sz. alatt látta meg a napvi-
lágot Schmidt Antal, akit családjával 
kitelepítettek 1946-ban, majd 2014. ok-
tóber 5-én ünnepelte 100. születésnap-
ját Németországban.

A kitelepített Budakalásziak is meg-
emlékeztek e jeles születésnapról.Ebből  
az alkalomból kívánunk még sok erőt  
és egészséget az ünnepeltnek szülő falu-
jából, Budakalászról.

Német Nemzetiségi Egyesület nevében

Novemberi újszülöttek:

2014 novemberében 3 kisleány 
és 1 kisfiú született.
Szeretettel köszöntjük őket 
és jó egészséget kívánunk!

Házasságot kötött: 9 pár 

Volt budakalászi lakosok:

Még szeptemberben elhunytak:

Fehérvári Tiborné szül.: 
Denkstein Veronika 85 éves
Szokolai Lajos 87 éves

Még októberben elhunytak:

Gabula Jánosné szül.: 
Kamarás Mária 91 éves

Novemberben elhunytak:

Horváth Zoltánné szül.: 
Kajári Ibolya Juliánna 82 éves
Pintér Péter Pálné szül.: 
Mészáros Anna 82 éves
Mézes István Károly 83 éves
Iván Sándor Lajosné szül.: 
Ruzák Éva Anna 83 éves
Zverencz Józsefné szül.: 
Hochstein Erzsébet 89 éves

Budakalász Város Önkormányzata ne vé-
ben Rogán László polgármester Ercsényi 
Tiborné és dr. Krepárt Tamás alpol-
gármester jó egészséget kíván, Szebenyi  
Andrásné szül.: Hornok Veronikának 
90. születésnapja alkalmából.

Budakalász Város Önkormányzata nevé-
ben 90. születésnapja alkalmából ottho-
nában köszöntötte Szikra Bálintné szül.: 

Kiripolszki Juliannát, Ercsényi Tiborné 
alpolgármester. Julianna néni Biator-
bágyon született 1924-ben, 1941-ben 
kötött házasságot Szikra Bálinttal. A 
Budai Területi Gyermek Kórházban dol-
gozott anyagbeszerzőként, 55 éves ko-
rában ment nyugdíjba. 16 éve költözött 
fiatalabb lánygyermekével és család-
jával Budakalászra. 90. születésnapján 2 
lánygyermeke, 4 unokája és 4 dédunokája 
köszöntötte. Isten éltesse sokáig!
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100. születésnap

anyakönyvi hírek

Az önkormányzat támogatásával 
kö  zösségi összefogással, műjégpályát 
tervezünk létrehozni Budakalászon 
2015-ben.  Hívunk minden budakalászi  
sportolni vágyó fiatal és idős lakótár-
sunkat, családokat, helyi vállalko zó-
kat, cégeket, intézményeket és civil 
szer vezeteket, hogy csatlakozzanak 
ehhez a kezdeményezéshez! Célunk a 
téli szabadidős amatőr sportolás helyi 
lehetőségének megteremtése, hogy az, 
minél többek számára könnyen és ked-
vezményesen elérhető legyen.

A Szentistvántelepi Cserkész Alapít-
vány működtetésében tervünk egy non  
profit alapú, de önfenntartó, a téli hó-
napokban üzemelő 18 x 35 m-es 630 m2-es  
műjégpálya létrehozása a budakalászi  
Cserkészház kertjében. Az elmúlt hó-
nap ban cserkészcsapatunk fiataljai, a 
helyi családok összefogásával elvégeztük 
a homokkal borított pálya szintezését,  

a palánk javítását, tereprendezést, fólia-
borítást. Ha jön a fagy, akkor ebben a 
szezonban még természetes korcsolya-
pályát készítünk, ahová várunk minden 
téli sportot kedvelő budakalászi lakost! 

A közösségi korcsolyapálya létreho-
zásának akcióit támogatta az Emberi 
Erőforrás Minisztériuma a Nemzeti 
Csa lád és Szociálpolitikai Intézet által 
kiirt pályázat útján.

Közösségi műjégpálya Budakalászon 

FElhiVáS 
kÖzadakozáSra

ADOMÁNYGYŰJTŐ KAMPÁNYT  
hirdetünk egy jó minőségű, most  
is használatban lévő jégkészí tő 
gép (Rolba) megvásárlásához: 
2014. december 31-ig to vábbi  
1 M Ft adományt kell össze-
gyűj tenünk!  A Rolba ára 3 M Ft,  
(egy hasonló rolba ára 10 M Ft felett 
van). Eddig 25 család és cég 1 M Ft  
adományt ajánlott fel, kérjük, aki 
teheti, segítsen! Kérjük terjeszteni  
ezt a kampányt ismerősöknek, bará-
toknak, munkatársaknak, mely kö-
vethető facebook-n: https://www.
facebook.com/mujegpalyabuda-
kalasz, valamint a honla pun kon: 
www.cserkeszek.hu. Közhasznú ala-
pítványunk cégek adományainak 
elfogadására is jogosult, melyekről 
igazolást állítunk ki, mely az adóalap 
csökkentésére jogosít.

Adomány utalható a 
SZENTISTVÁNTELEPI 

CSERKÉSZ ALAPÍTVÁNY  
OTP 11703006-20063315  

számlaszámára, a közleménybe kér jük 
beírni: „adomány korcsolya pályára”. 

Adomány személyesen is átad  ható 
Horváth István koordinátornál a  
06 70 337 7630 telefonszá mon, ill. 
az istvan.fm.horvath@kh.hu e-mail 
címen, vagy az alábbi elérhetőségen:  
Dr. Wettstein András kuratóriumi 
elnök, tel.: 06 30 305 7305, e-mail: 
wett.andras@gmail.com
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Egy kiskutyának minden nap sok 
időt kell várakozással eltöltenie, amíg  
beköszönt a reggel, amikor megtelik  
élettel a ház és az udvar. Különösen télen 
halad nehezen az idő, hogy az éjszaka 
szedje a sátorfáját, hogy kölcsönadja  
helyét a nappalnak. Ma valahogy nagyon  
izgatott ez a fekete, kajlafülű kisku-
tyus, nagy nyugtalanságot, ugyanakkor 
boldog ságot érez a levegőben. Várja már 
kispajtásait, hogy végre vele is foglakoz-
zanak. A ház asszonya hozta már a reg-
gelit, de vajon mikor mehet ki a kertbe, 
hogy körbeszaglászhasson, mert bizony 
télvíz idején nem engedik, hogy kint 
töltse az éjjeleket az alig egy éve szüle-
tett kis fekete négylábú. Mostanában az 
éjszakák különösen hidegek, minden 
reggelre valaki szép jégvirágokat rajzol 
a konyha ablakára, amiket a halovány 
napsugaraknak nehezen, de sikerül egy 
rövid időre eltüntetni. Hirtelen eltűnik a 
csend, megszűnik az amúgy is tűnőben 
lévő reggeli nyugalom: 

– Kitti kutyus! Kitti kutyus! – Nagy 
kiabálással rohannak ki a szobából a 
gyerekek, akikről már csak a kiscsizma 
hiányzik.

– Karácsony van és esik a hó! – zeng 
tovább a ház a gyerekek boldog kiáltá-
saitól.

Kitti kutyus nagy farkcsóválva rohan 
kis gazdái, Gergő és Miki után, az ajtó 
hangos csattanással zárul be mögöttük. 
A kis fekete kutya hirtelen megtorpan! 
Mi ez? Kérdezi magától, és ha tehetné 
egyszerre mind a négy lábát megrázná! 
A gyerekek hangos nevetéssel nézik kis 
barátjuk ismerkedését a hóval, mert 
Karácsony reggelre fehér hótakaró  
borult a városra. Az első néhány perc 
után, amit Kitti kutyus a hóval való 
ismerkedéssel töltött, már látni lehe-
tett, hogy Gergővel és Mikivel nagyokat 
játszanak majd.  A három barát, nagyon  
belefeledkezett a játékba. Boldogan, 
kipirosodva és éhesen csöpögtek mind 
a hárman az előszobában, miután édes-
anyjuk hívó szavának eleget tettek, 
aki meleg teával várta a hócsatából 
hazatérő, vidám gyerekeket. Ebéd után 
észrevették, hogy az egyik szoba ajtaja 
zárva van. Számos kérdéssel buksiukban 
rohantak édesanyjukhoz, hogy megtud-

ják, mi készül. Anyukájuk kézenfogta 
őket és bevezette a szobába, ahol egy 
hatalmas fenyőfa mellett édesapjuk 
várta őket, kezében egy borítékkal. 
Össze ült a család, természetesen Kitti 
kutyus is, hogy megismerjék a levél tar-
talmát. A legnagyobb meglepetésre, az 
Angyalok küldték a két gyerkőcnek az 
írást, mely szerint nagyon sok a dolguk, 
hisz sok kisgyermek születik a földön, 
mivel Gergő és Miki már nagyobbacska,  
arra kérik őket, hogy segítsenek a fe-
nyő fa feldíszítésében. Ha szépen sikerül, 

a jutalom sem marad el, mert a szép fa 
alatt sorakoznak majd az ajándékok a 
családnak. A testvérek nagy izgalommal 
láttak neki a díszítésnek, egy gömb ide, 
egy szaloncukor oda. A fa kezdte fel-
venni ünnepi ruháját a szorgos gyerek-
kezeknek köszönhetően. Kitti kutyus is 
ott ugrált körülöttük, igyekezett a maga 
módján segíteni, pofozta a szaloncuk-
rot, rácsodálkozott saját képmására a 
díszgömbben, még meg is ugatta. Vidá-
man telt a készülődés, amíg kis fekete 
főhősünk észre nem vette az ünnepi 
fenyő koronáját, a csillagot. Óvatosan 
húzta, tolta az orrával, egészen a szek-
rény alá, annak is a legbelső sarkába. 
Majd odakuporodott mellé. Egyszer csak  

nagy lármára kapja fel a fejét, Gergő és 
Miki összeveszett! Mind a ketten keres-
ték a csillagot, hogy feltegyék a fára, 
de bizony senki nem látta, hogy hová 
tűnt. A testvérek egymást hibáztatták,  
a szülők is bekapcsolódtak a keresésbe 
és próbáltak igazságot tenni a vitában. 
Elszomorodott mindenki, hogy a 
Karácsonyi varázs hiányzik a házból, a 
SZERETET. Még Kitti kutyus is meg-
próbálta vigasztalni őket, amikor Miki 
észrevett valamit!

– Odanézzetek! Csillámpor van Kitti 
kutyus orrán, lehet, hogy ő dugta el a 
csillagot!

Gyorsan elkezdték keresni, amikor 
Gergő a szekrény alatt meg is találta az 
elvesztenek hitt ékességet. Nagy volt 
az öröm, a két testvér bocsánatot kért 
egymástól, visszatért a házba a karácso-
nyi varázslat.

Estére az Angyalok szép ajándékokat 
helyeztek a karácsonyfa alá, még Kitti 
kutyusnak is jutott egy csomag. Az igazi 
adomány az volt, hogy nemcsak a fenyőt 
öltöztették ünnepi ruhába a gyerekek, 
de a szívüket is mert, képesek voltak a 
megbocsátásra. Áldott, Békés Ünnepe-
ket!

Kitti kutyus karácsonya 

Budakalász lakosságának Boldog Karácsonyi Ünnepeket és Eredményekben Gazdag Új Esztendőt Kíván 
a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat!
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Sport

Nyáron kezdtek neki a csa pat öltö-
zők rendbetételének a Sportcsarnok-
ban, ugyanis lerobbantak az elmúlt 
évek használata és gondatlansága 
miatt. A működtető Dunakanyar  
Léte sítményüzemeltető Kft. a társa sá gi 
adó kedvezményből befolyt összegből 
fedezte a felújítást. Új ajtókat sze rel-
tek fel, kijavították a mennyezetet, 
kicserélték a belső tönkrement falsza-
kaszokat és megújultak a vizesblok-
kok is. Mivel azonban az egyik nyári 
felhőszakadásnál több helyen is meg-
sérült az álmennyezet és beázott az 
épület, az irodákat és a folyosót is 
rendbe kellett tenni.

Közben új vezető került a Sportcsar-
nok élére. Hajdu Gábort Horváth Ist-
ván váltotta, aki eddig az FTC-PLER 
szakosztály igazgatójaként dolgozott. 
1974 óta foglalkozik a kézilabdával, 
először játékos volt, majd végül végig-
járva a ranglétrát sportvezetőként 
dolgozott a budapesti csapatnál. A 
csar nok igazgatása mellett a Szentend-

rei Kézilabda Club szakmai vezetője is. 
A cél, hogy a csapatot akár már a jövő 
esztendőben az első osztályba juttassa.

Budakalászon sem állnak meg a 
fejlesztések. A következő felújítással  
magát a csarnokrészt célozzák meg.  
Ahhoz, hogy akár nemzetközi mér-
kőzéseket is lehessen itt tartani, ki kell 
cserélni a padlót – magyarázta Hor-
váth István. Ennek költsége mintegy 
harminc millió forintra rúg. A TAO-s 
forrásból az elektromos hálózat, világí-
tás cseréjére is jut majd pénz, valamint 
árnyékolás technikát is szeretnének 
felszerelni. A tervek szerint februárban 
kezdődhetnének el a munkák, melyek 
komoly fennakadásokat okozhatnak, 
hiszen reggel 7 és este 7 óra között 
folyamatosan foglalt a terem.

A távlati tervek között szerepel a 
lelátó átalakítása és egy kisebb szál-
loda építése is a csarnok mellett, mely 
lehetővé tenné, hogy külföldi csapatok 
edzőtáborozhassanak az Omszk-tó 
szom szédságában. 

További felújítások lesznek 
a Sportcsarnokban 

Vége az őszi 
bajnokságnak

A negyedik helyen áll a Budakalászi 
MSE felnőtt férfi labdarúgó csapata az 
őszi szezon után. 13 mérkőzésből hét 
győzelmet szereztek a játékosok.

Nem volt könnyű a felkészülés a 
mérkőzésekre – erről beszélt korábban 

a VKC Televíziónak a csapat edzője, 
Pintér Sándor. Tavaly ezüstérmes volt 
a csapat, de sokan a munka miatt nem 
tudnak rendszeresen részt venni az 
edzéseken. A mostani negyedik hely 
is szép eredmény, amin tovább lehet 
majd javítani a tavaszi fordulókban.

A bajnokságban 25 pontot szerzett 
idáig a BMSE, a tabella első három  
helyén a Csomád KSK, a Leányfalu SE 
és az Ürömi SC áll.

nehéz idény áll 
a BSC mögött

A Budakalászi Sport Club elnöke, 
Lakatos Zoltán már a bajnokság elején 
jelezte, soha ennyire nehéz szezon elé 
még nem néztek. Az új szabályrendszer 
ugyanis kimondta, a nagy csapatok má-
sodbeli együttesei az NBII-es bajnok-
ságban kell, hogy játszanak.

A BSC felnőtt férfi együttese nem  
tudja hozni az előző évek eredmén yeit,  
amikor rendszeresen a közép me zőny -
ben játszott a csapat. Idén lé nye  gesen  
lejjebb csúsztak a tabellán, köszön-
he tően a változásoknak. Kilenc mér-
kőzésből mindössze egyszer tudtak 
nyer ni, a TFSE elleni összecsapáson. 
Az eredményeken a tavaszi szezonban 
javít hatnak majd. 

A női együttes sem teljesít olyan jól, 
mint a korábbi években. A csapatnál 
jelentős változások voltak idén, hiszen 
a feloszlott BMSE kézilabda szakosztály 
több játékosa is csatlakozott a BSC-hez, 
emellett pedig új edző trenírozza a csa-
patot. 

A mérkőzésekről részletesebb beszámo
lót olvashatnak a www.budakalaszisc.hu 
oldalon. 
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apróhirdetések

Rózsadombon, Margit hídtól 5 percre 
Apostol utcában 41 m2-es 1-másfél-
szobás korszerűen felújított, összkom - 
fortos, erkélyes, klímás lakás zuhany-
ka binos fürdőszobával, külön WC-vel, 
gépkocsi beállóval, pincével 16, 9 M   
06-309-773-588

megvételre keresek Simson S 50- 51,  
ETZ 250-251-es típusokat, papír nem 
számít, ezekhez gyári új  ddr-es alkat-
ré szeket.

1950 előtti kerékpárokat, ezekhez 
alkatrészeket, leírásokat, megegyezés 
szerinti áron!
Régi zománctáblákat (hirdetési és utca-
táblák), régi olajokat (castrol, arol, 

shell stb) régi magyar lemezárugyár 
által készített gyerekjátékokat.
E-mail: csekabau@invitel.hu 
+ 36 30 950 9383

2014. december

Kőhegy Gyógyszertár 
2014. december 7. vasárnap 16-20 óráig

pomáz, jankovics gy. u. 2.
Telefon: (26) 326-240

 
Viktória gyógyszertár  

2014. december 14. vasárnap 16-20 óráig
2014. december 24. vasárnap 08-12 óráig    

Budakalász, Kőbányai út 3.
Telefon: (26) 340-232

Vörösmarty Gyógyszertár 
2014. december 21. vasárnap 16-20 óráig

Pomáz, Vörösmarty út 18-20. 
Telefon: (26) 326-402

István király gyógyszertár 
2014. december 25. vasárnap 08-20 óráig
2014. december 26. vasárnap 08-20 óráig
2014. december 28. vasárnap 16-20 óráig  

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

2015. január

Vörösmarty Gyógyszertár 
2015. január 1. vasárnap 08-20 óráig

Pomáz, Vörösmarty út 18-20. 
Telefon: (26) 326-402

A változtatás jogát fenntartjuk!

Gyógyszertári
ügyelet



BudakaláSzi hírmondó


