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       Budakalászi

„Stabilan gazdálkodva 
jó úton járunk!”
Interjú Rogán László polgármesterrel

 3. oldal

Ünnepi hangulatban Budakalász 
Karácsonyt váró rendezvények 
az adven   időszakban 

 12-13. oldal

„… Budakalászra hazajárok.”
Decemberben Ladinek Judit 
színésznővel beszélge  ünk

 14. oldal
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Kalászi Idősek Klubja +36 (26) 341 435
Családsegítő +36 (26) 340 121
SZABADIDŐ
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Művelődési Ház +36 (26) 340 468
Könyvtár +36 (26) 401 069
HÁZIORVOSOK
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Dr. Sulyok András +36 (26) 343 364
Dr. Kiss Edina +36 (26) 341 815
Ügyelet Pomáz +36 (26) 326 211
Ügyelet Szentendre +36 (26) 312 650
GYERMEKORVOSOK  +36 (26) 340 548
VÉDŐNŐK +36 (26) 342 664
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Dr. Veszeli Dóra +36 (20) 427 52 73
Dr. Rénes Nóra +36 (70) 512 87 84
ÁLLATORVOSOK
Dr. Kassay Viktória +36 (30) 383 02 46
Dr. Szalkai László +36 (30) 960 18 46
Ügyelet +36 (30) 662 68 49
SZOLGÁLTATÁS
Budai ú   Posta +36 (26) 340 530
Posta (Auchan) +36 (26) 540 134
Vízművek 
hibabejelentés +36 (26) 310 796

Szemétszállítás, 
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+36 (22) 350 111
Zöld Bicske K  .

TIGÁZ, 
gázszivárgás

+36 (40) 333 338, 
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ELMŰ +36 (40) 38 38 38
OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNYEK
Budai ú   Bölcsőde +36 (26) 340 255
Mályva utcai 
Bölcsőde +36 (70) 387 2587

Nyitnikék Óvoda +36 (26) 340 258
Telepi Óvoda +36 (26) 340 556
Kalász Suli +36 (26) 340 307
Szen  stvántelepi 
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Kalász Művésze   
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Kalászi Gimnázium +36 (26) 540 372

Kedves Olvasók!

Ez év elején fontos kommunikációs fel-
adatot határoztunk meg: Budakalász ar-
culatának teljes korszerűsítését. A logó és 
a szlogen megalkotását követően számos 
felületen – például az újságban, plakáto-
kon, hirdetőtáblákon – hoztuk közelebb, 
ismertettük meg a budakalásziakkal a 
modern és kifejező városi arculatot.

A városi megjelenés átalakítása, mo-
dernizálása weboldalunkra is kiterjedt. 
A honlap nemcsak küllemében, hanem 
felépítésében, struktúrájában is jelen-
tősen megújult, áttekinthetőbbé vált. 
A korábbi menüpontok végeláthatatlan 
sorát négy jól strukturált pontba sűrí-
tettük. Az információkat a várossal, az 
önkormányzatisággal, az ügyintézéssel 
és az intézményekkel kapcsolatos téma-
körökbe soroltuk.

Aki turistaként a várost és nevezetes-
ségeit szeretné megismerni, a Városunk 
menüpontban szemezgethet. Az Önkor-
mányzat menüpontban a város döntés-
hozó testületeiről, munkájukról kapnak 
információkat. Újdonság, hogy áttekint-
hető, táblázatos formában kereshetünk 
a Képviselő-testületi anyagok között. 
Az Ügyintézés menüponttal pedig az ügy-
felek hivatali tájékozódását, ügyintézésük 
hatékonyságát szeretnénk megkönnyí-
teni. A látogatók ügykörönként tudnak 
például keresni a hivatal egységes felépí-
tésű nyomtatványai között. Az Intézmé-
nyek menüpontban pedig természetesen 
a városban működő intézményekkel kap-
csolatos információk találhatók meg.

Az érdeklődők a főoldalon kiemelten, 
napra készen és áttekinthető formában 
értesülhetnek a várossal kapcsolatos 
információkról és a művelődési házban 
zajló rendezvényekről.

Az oldal a legkorszerűbb kommuni-
kációs technikákat is alkalmazza. Mobil 
felületen könnyen olvasható; nem bön-
gészőben, hanem önálló oldalként jele-
nik meg. Ezen kívül minden információ 
megosztható a legnépszerűbb közösségi 
portálokon is.

Az oldal áttekinthetőségét, könnyű 
kezelését mutatja, hogy minden keresett 
adat maximum négy kattintással elér-
hető, így nem veszünk el a végeláthatat-
lan adatrengetegben.

Ha valaki első kézből szeretne ér-
tesülni a várossal kapcsolatos infor-
mációkról, lehetősége van feliratkozni 
Hírlevelünkre, melyre biztatom is a ked-
ves látogatókat.

Remélem hasznosnak tartja majd a 
város weboldalán található információ-
kat, könnyen megtalálja a keresett tar-
talmakat, és eközben az oldal külleme is 
megnyeri tetszését!

Bízom benne, hogy megújult webolda-
lunk – mint a városi kommunikáció egyik 
fontos eleme – tovább erősíti Budakalász 
lakosságának közösségtudatát!

Rogán László
polgármester

Elindult Budakalász új honlapja!

Közérdekű

Hasznos telefonszámok
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INTERJÚ Rogán László polgármesterrel

A közmeghallgatást ez alkalommal is 
az év végén, novemberben tartottuk, ami a 
megszokott módon zajlott. Az ülést a pol-
gármesteri beszámolóval kezdtük, bemu-
tatva a 2015. év eseményeit, eredményeit. 
Az érdeklődők körülbelül harmincan vol-
tak jelen az ülésen. A látogatók egy részét 
a beszámoló érdekelte és volt, aki hoz-
zászólni kívánt. Közérdekű témák közül 
szóba került a Berdó csatornapályázata. 
Ezzel kapcsolatban biztató fejleményről 
tudunk beszámolni. A város várhatóan 
2016. év elején írja alá a támogatási szer-
ződést, és jó esély van arra, hogy a munká-
latok az év második felében elkezdődnek. 
Szó esett ezen kívül a vasútsori óvoda 
jövőjéről, mellyel kapcsolatban a döntést 
megelőzően az összes alternatívát meg-
vizsgálja majd a város. Szennyvíz elveze-
tési problémákat is felvetettek a kérdezők, 
ez azonban a DMRV kompetenciájába 
tartozó kérdéskör. Többen a lakóházakra 
helyezhető napkollektor felület szabá-
lyozásának módosítását kérték tőlünk. 
Ebben a témában is pozitív válasszal szol-
gálhatok, jövőre növekedni fog a napkol-
lektorral beépíthető tetőfelület mérete. 
A hozzászólók többsége konstruktív észre-
vételekkel, jobbító szándékkal fogalmazta 
meg mondandóját. 

 Térjünk át a testületi ülésre. Az 
adórendelet módosításáról tár-
gyalt a grémium, miért volt erre 
szükség? 

A város évek óta stabil költségvetés-
sel rendelkezik, gazdaságosan működik. 
Annak érdekében, hogy ezt a hatékony 
működést fenntartsuk, bevételi forrása-
inkat, az adókat időnként felül kell vizs-
gálnunk. Tudni kell, hogy a lakosságot 
terhelő adókból származó bevételeket 
teljes mértékben a budakalásziak életkö-
rülményeinek javítására, a város építé-
sére, szépítésére és működésére fordítjuk. 
Többféle adóbevétellel is rendelkezik a 
város. Nagyobb arányban a cégektől szár-
maznak az adóbevételeink. A lakosság 
a kommunális és gépjármű adóval járul 
hozzá a település működéséhez. Ez utób-
binak csupán a 40%-a marad nálunk, a 
többi az államhoz kerül. A város infra-
struktúrájának fejlesztésével összhang ban 
szükségesnek tartottuk az adóbevéte le -
ink növelését. A kommunális adót így 
24.000 forintra módosítottuk, ami még 

mindig alatta marad a törvényben meg-
határozott 28.000 forintos maximum 
értéknek. Ez azt jelenti, hogy havonta 
Budakalászon a lakossági adó mértéke 
összesen 2.000 forint. Mára sok minden 
megváltozott a városlakók településhez 
való viszonyát illetően. Néhány évtizeddel 
ezelőtt természetes volt az, hogy az ingat-
lantulajdonosok komoly összegekkel járul-
tak hozzá az úttest és a járdaépítésekhez. 
Ma már ezeket a fejlesztéseket az önkor-
mányzattól várják el a lakók, a városnak 
pedig meg kell teremtenie mind ehhez a 
forrásokat. A Budakalászon kivetett két-
ezer forintos havi összeg azonban még 
mindig a legkedvezőbb a környező telepü-
lések viszonylatában, fi gyelembe véve azt 
is, hogy itt a legmagasabbak az ingatlaná-
rak. Fontos elmondani, hogy a régióban 
ugyanakkor mindenhol van építményadó 
vagy telekadó, melynek mértéke egy át-
lagos 100 m2-es lakás esetén évi 70.000 
forint körül mozog. Mindezekkel az adó-
kivetési jogokkal egyébként rendelkezik 
Budakalász is, de mi ezt nem használjuk.

 A napirendek között szerepelt 
még Pest megye önálló régióvá vá-
lása is. 

Jelen pillanatban Pest megye 187 te-
lepüléssel és a fővárossal együtt a kö-
zép-magyarországi régióhoz tartozik. 
Ez azt jelenti, hogy az Európai Uniós 
fejlesztési pénzek úgy érkeznek az egyes 
régiókba, hogy az EU-s fejlettségi szintet 
veszik alapul, ahhoz nézik a támogatá-
sok összegét. Pest megye Budapest miatt 
eléri az uniós átlag 75%-át, ezért a mi 
régiónk ilyen szempontból nem minősül 
hátrányos helyzetűnek. Rengeteg az olyan 
pályázati cél, amit az ország más terüle-
tén sokkal nagyobb összeggel támogat az 
Európai Unió. Ezekre a projektcélokra 
a közép-magyarországi régióban vagy 
egyál talán nem lehet pályázni vagy csak 
50 százalékos támogatással írnak ki pá-
lyázatot. Nem mindegy például egy iskola-
építésnél – ami egy egymilliárdos költségű 
projekt lehet – hogy 10%-ot, vagy 50%-ot 
kell hozzáadnia az önkormányzatnak. 
Régóta próbálták már a leválást kezdemé-
nyezni az érintett önkormányzatok, ami 
ezidáig nem sikerült. Most Pest Megye 
Önkormányzata hozott egy határozatot, 
amelyben kéri a megye összes Képvise-
lő-testületét, hogy támogassa a külön-

válási kezdeményezést. A 2020. évtől 
reményeink szerint már önálló régióként 
működhet Pest megye Budapest nélkül.

 Hogyan értékelné az eltelt egy 
évet?

Az elmúlt évhez hasonlóan, idén is 
mozgalmas esztendőn vagyunk túl. Ta-
valy talán nagyobb projektjeink voltak, 
például a bölcsőde építése, ugyanakkor 
idén is sokat fejlődött Budakalász. Leg-
nagyobb forrásokat a város járhatóvá 
tételére fordítottuk: utakat, járdákat, par-
kolót építettünk közel 220 millió forint-
ból. Népszerű, nagy érdeklődésre számot 
tartó rendezvényeinket ebben az évben is 
magas színvonalon szerveztük. Sikerrel 
indultunk pályázatokon is. A Pomázi úti 
óvoda energetikai korszerűsítését EU-s, a 
Mályva utcai óvoda felújítását a Belügymi-
nisztériumnál elnyert pályázati pénzekből 
valósítjuk meg. Támogattuk a gyerekek 
oktatását, nevelését is. Mindkét iskolánk-
ban hozzájárultunk az udvarok felújítá-
sához, átalakításához. A Telepi óvodában 
pedig teljesen megújítottuk, korszerű já-
tékokkal szereltük fel a kertet. Az idősek 
támogatását az idén is fontosnak tartot-
tuk, ahogy a város igényes, szép, virágos 
megjelenését is. Kialakítottuk Budakalász 
egységes megjelenését: logót, arculatot 
terveztünk a város számára és megújí-
tottuk a weboldalunkat is. Azt gondolom, 
hogy a „lendületben a város” szlogenünk 
működik, és stabilan gazdálkodva jó úton 
járunk. 

A mozgalmas év végén kicsit elcsen-
desedve ezúton szeretnék minden kedves 
budakalászinak meghitt karácsonyi ünne-
peket és boldog új évet kívánni!

November utolsó csütörtökén tarto  a rendes ülését a város Képviselő-testülete. 
A napirendi pontok elő   szó ese   a két ülés közö   eltelt időszak eseményeiről, 
a november 24-i közmeghallgatásról. 

„Idén is mozgalmas esztendőn vagyunk túl!”
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A Budakalászi Polgármesteri Hivatal hírei

Elmondhatjuk, hogy hagyományt te-
remtettünk. December 6-án újra teltházas 
rendezvény volt a Faluházban.

Idén volt az 5. alkalom, hogy a Bu-
dakalászi Baráti Kör és a Fidesz helyi 
szervezete karácsony közeledtével meg-
ajándékozta a szociálisan rászorult csa-
ládok gyermekeit. 204 gyermek kapott 
egy névre szóló ajándékcsomagot és egy 
édességből, mandarinból álló egységcso-
magot. A támogatott gyermekek névsorát 
a helyi nevelési intézmények dolgozói és 
a védőnők állították össze. A közel 410 
csomag elkészítéséhez helyi vállalkozók, 
magánemberek, képviselők biztosították 
az anyagi fedezetet. Magánszemélyek és 
a helyi képviselők családtagjainak össze-

szokott csapata szorgoskodott, hogy újra 
élményt, szeretetet, odafi gyelést adhas-
sunk!

Harmadik éve, hogy az ajándéko-
kat a Faluházban egy kis műsor és 
meg vendégelés után adjuk át, mely-
nek végén számos felajánlott aján-
dék belépőt, utalványt sorsoltunk ki. 
A műsort idén a Staféta zenekar biztosí-
totta!

Támogatóink névsora, akik nélkül nem 
sikerült volna az akció, alább olvasható:

Auchan Áruház, Deutch József, 
Karpeta János, BSS OIL Kft., Country 
Vendéglő, Dresszing Bt., Fantasy 
Land Játszóház, Hammy Toys Játék-
nagykereskedés, Kalász Pékség, Ka-
lászi Sóbarlang, Kosznovszky Gábor, 
Kürtőskalácssütő Pócsik István vál-
lalkozó, Major Vince (www.lagzim.hu 
www.eskuvoredj.com), Mészáros Gábor, 
Pártai Lucia (www.eumet.hu), Party Pizza 
és Lángos, Príma Pék, Renta Plusz Kft., 
Staféta Zenekar, Schieszl Vendéglő és 
Borház, Valódi Étkek Boltja

Mindenkinek köszönjük a támogatást!
                                                     Bodó Évi

„Minden gyermeknek legyen karácsonya 
Budakalászon” 2015

Advent első hét-
végéjén kigyúltak 
Budakalász város 
ünnepi fényei. A 
karácsonyt váró 
időszakra a tele-
pülés frekventált 
pontjai öltöztek 
fényárba, még 
szeb bé, meghit-
tebbé téve a vára-
kozást. A régi díszek mellett idén újakat is 
kihelyezett az önkormányzat, amelyeket 
egy sikeres pályázaton való részvételnek 
köszönhet a város. A település vezetői 
minden évszakban odafi gyelnek a város 
arculatára, egész évben fontos, hogy a 
városban élők és a Budakalászra láto-
gatók milyen képet, emlékeket őriznek, 
visznek magukkal a településről. Advent 
időszakában Budakalászhoz hasonlóan 
az ország szinte minden települése ün-
nepi fénybe öltözik, ami nem csak az ön-
kormányzatoknak, de a polgároknak is 
köszönhető. Az ünnephez szorosan hoz-
zátartozik a fény, amit a közös adventi 
gyertyagyújtások alkalmával is kihang-
súlyoztak a szónokok. A sötét téli estéken, 
az ablakok fényei mellett, a díszek világí-
tása is ünnepivé teszi városunkat.

Ünnepi fények 
a városban

A Budakalászi Polgármesteri Hivatalban

2015. december 21-én hé  őtől, december 31-ig péntekig 
igazgatási szünet mia   az ügyfélfogadás szünetel.

A Városházán az ügyfélszolgálat ezen időszak ala   is működik, tehát lehetőség van 
beadványok leadására, nyomtatványok igénylésére.

A Polgármesteri Hivatal januártól a megszoko   munkarend szerint fogadja az ügyfeleket. 
Az igazgatási szünetet követő 

első ügyfélfogadási nap 2016. január 4-én lesz. 

Megértésüket köszönjük!
Ezúton kívánunk minden kedves ügyfelünknek kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet!

Budakalászi Polgármesteri Hivatal

A karácsony közeledtével Budakalász 
Város Önkormányzata idén is tartós élel-
miszerből összeállított ajándékcsomagot 
adományozott a település nyugdíjas korú la-
kosainak. November utolsó hetében vehették 
át a város idősei az ajándékokat a budakalá-
szi művelődési házban. Az érintettek személyi 
okmányaik és a nyugellátásukról szóló iga-
zolás bemutatásával kaphatták meg a város 
ajándékát. A kezdeményezést Budakalász Ön-
kormányzata csaknem 10 évvel ezelőtt indí-
totta, hogy a karácsonyi ünnepek közeledtével 
egy kicsit könnyebbé tegye a település nyug-
díjasainak életét, segítséget nyújtson az ün-
nepi készülődéshez. A csomagban az elmúlt 

évekhez hasonlóan olaj, zsír, liszt, cukor, éte-
lízesítő, száraztészta volt megtalálható többek 
között. Nem minden időskorú tudott elmenni 
az ajándékáért, ezért aki előre jelezte, kiszál-
lítást is kérhetett az Önkormányzattól. Az át 
nem vett csomagokat a rászorulók és nagy-

családosok között osztják szét. Az ünnepeket 
megelőzően az Önkormányzat minden évben 
összesen 5 millió forint értékben adományoz 
ajándékcsomagot a városban élő mintegy két-
ezer-ötszáz nyugdíjasnak.

Ajándékcsomag a város nyugdíjasainak 
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A zöldfelület növelése érdekében az MSZP 
Budakalászi Szervezete és a Nőtagozat fa-
ültetési akciót szervezett az Omszk park 
területén.
Az akció során három nyírfát ültettünk el, 
a három nemzeti ünnepünk tiszteletére. 
A fákat az Önkormányzat biztosította. 
Előzetes egyeztetés után november 14-én 
megtörtént az előkészítés, a gödrök kiá-
sása, majd 17-én pedig a fák elültetése. 
A közel sem ideális talajviszonyok ellenére 
reméljük, hogy a fák tavasszal életre kel-
nek, és kellemes árnyékot adnak az arra 
járóknak.
A facsemetéket köszönjük az Önkormány-
zatnak,  a lebonyolítás során mutatott 
konstruktív együttműködésért külön kö-
szönetünket fejezzük ki Fetterné Ferenczy 
Beatrixnak.

Márton András
MSZP elnöke

Faültetés 
az Omszk parkban

A Budakalászi Polgármesteri Hivatal hírei

Megemlékezés az ’56-os forradalomról a Stu  gar   
Magyar Kulturális Intézetben

Dr. Berényi János 
Magyarország fő-
konzulja és Szalay 
Tamás a Stuttgarti 
Magyar Kulturális 
Intézet igazgatója 
meghívására csalá-
dommal együtt részt 
vettem október 23-án 
a Stuttgarti ünnepé-
lyes megemlékezésen.

A Magyar Himnusz eléneklése után dr. 
Berényi főkonzul úr és Szalay igazgató úr 
üdvözölte a jelenlévőket, aki ünnepi beszé-
dében felelevenítette az ötvenkilenc évvel 
ezelőtti eseményeket és azok közvetlen be-
folyását Magyarország további politikai 
fejlődésére, ami hatással volt más európai 
országokra is. Ezt követően a Főkonzul 

úr által, Áder János köztársasági elnök 
megbízásából a „magyarországi német ki-
sebbség kultúrájának, önazonosságának 
megőrzését és a magyar-német kapcsola-
tok erősítését szolgáló több évtizedes tevé-
kenysége elismeréseként” átadták nekem 
a MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT-et. 
Kitüntetésemet megköszönve néhány né-
metül, majd magyarul megfogalmazott 
mondatban kifejeztem, hogy tevékeny-
ségem ily módon elismert eredményei 
megelégedéssel töltenek el. Ha sok esetben 
vállaltam is a motor szerepét, Baden-Wüt-
tembergben és Magyarországon élő ka-
lászi barátaim támogatása és segítsége 
nélkül nem érhettük volna el e szép ered-
ményeket. Kitüntetésem ezért őket is meg-
illeti. Vonatkozik ez Irén feleségemre is, 
aki szóval és tettel támogatott. Utánam 
Berényi főkonzul úr Rolf Kurtz úrnak adta 

át Áder János köztársasági elnök nevében 
egy magasabb kitüntetést az utolsó évek-
ben teljesített munkájáért. Stuttgartban 
több éven át nem volt magyar konzulátus. 
Ezekben az években Kurtz úr tiszteletbeli 
konzulként látta el a teendőket. Az egyes 
programpontok között és végén egy fi a-
tal testvérpár, Csiszár Bertalan (8 éves) 
és Barnabás (10 éves) bravúros szóló és 
páros zongorázással emelte az ünnepség 
színvonalát. Az ünnepi program a Szózat-
tal ért véget. Ezt követően egy emelettel 
lejjebb elkezdődött az állófogadás, közben 
egy neves magyar festőművész képei vol-
tak megtekinthetők. Késő este búcsúztunk 
el az ott megismert személyektől és 2 órás 
autózás után értünk haza Ludwigsha-
fenbe. A színvonalas ünnepség maradandó 
emléket váltott ki bennünk.

Ludwigshafen, 2015. 11. 12.       
Trendl Ferenc

T Á J É K O Z T A T Ó

A  BURSA HUNGARICA 
2016. évi FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT

E R E D M É N Y É R Ő L

A Bursa Hungarica pályázat elbírálására a Budakalász Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete által létrehozo   Bursa Bíráló 

Bizo  ság 2015. november 19-én értékelte a benyújto   pályázatokat 
és döntéséről az alábbi tájékoztatást nyújtja:

A Polgármesteri Hivatalba benyújto   pályáza   kérelmek száma 
összesen: 11 db „A”  pusú pályázat.
„B”  pusú pályáza   kérelem nem érkeze  .

Érvényes, és támogato   pályázatok száma összesen: 8 db.
Elutasíto   és/vagy érvénytelen pályázatok száma összesen: 3 db.
A támogatás átlagos mértéke: 5.100 Ft/fő/hó, a legmagasabb összegű 
támogatás 6.800 Ft/fő/hó, a legalacsonyabb támogatás 4.000 Ft/fő/hó.
Az önkormányza   ösztöndíjrész havi összegének folyósítása „A”  pusú 
pályázat esetében várhatóan 2016. április. A pályázatok eredményéről 
minden pályázó interneten kap értesítést. 

Budakalász, 2015. december 01.

Rogán László
polgármester Tolonics István

Bursa H. Bizo  ság elnöke

dr. Udvarhelyi István
jegyző

Nachrichten / Hírek
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Közélet

Ebben az évben több út és járda újult 
meg Budakalászon. A városvezetés az ön-
kormányzati választási programjában tett 
ígéretet arra, hogy megválasztása esetén 
minden belterületi összközműves utca 
szilárd burkolatot kap az előtte álló öt 
éves ciklusban. Az útfelújítások jelenlegi 
helyzetéről dr. Krepárt Tamás alpolgár-
mester adott tájékoztatást lapunknak. 
„Választási programunkban kiemelt sze-
repet kapott az útfelújítások kérdésköre, 
amire az elmúlt évben 256 millió forintot 
fordítottunk. Ezt az összeget igyekeztük a 
különböző településrészek között arányo-
san elosztani. Idei célkitűzés volt a Szent-
istvántelepen lévő iskola környékét övező 
utcák felújítása, aminek következtében a 
Szent László utca egy szakasza, a Marti-
novics utca és a Bethlen utca különböző 
részei kaptak új burkolatot. Az idei évben 
a Bem József, az Árvácska és a Munkácsy 
utca is megújult. Jelenleg folyamatban 
van a Kinizsi utca kivitelezése is, ami re-

ményeink szerint még az idén befejeződik. 
Az ófaluban, illetve a hegyvidéki része-
ken elkészült a Felsővár utca, amit nagy 
örömmel vettek birtokba az autósok és 
a gyalogosok is. Befejezték a munkát a 
Scholz Ferenc, az Árok és a Meredek utca 
érintett szakaszain is. Valószínűleg már 
csak jövő évi kezdéssel, de szerződésünk 
van a Kilátó utca, valamint a Kereszt 
utca felújítására, ami még szintén ehhez 
a területhez kapcsolódó beruházás. Eze-
ken kívül más út- és parkoló építések is 
folytak. A külterületi részeken a Kőbánya 
utcát, a belterületeken a Magyar utcá-
ban átereszeket és hidakat javítottunk. 
A Sport utca-Tanító utca sarkán kiala-
kított parkoló, és a Budai út külső szaka-
szának a járdaépítése szintén fontos tétel 
volt. Az orvosi rendelő patak felőli oldalán 
a kavicsos gyalogút borítást térkőre cse-
réltük, a Szerb-templom előtt virágosítás, 
parkosítás történt. További munkákat 
végeztünk a földutakon is, pormentesí-
tettünk, padkát nyestünk, a szikkasztott 
árkokat tisztítottuk, illetőleg zúzott kővel 
javítottuk, ahol szükséges volt. Jövő évben 
szeretnénk folytatni a 2015-ben elkezdett 
folyamatot, hogy megvalósulhasson a 
programunkban meghirdetett célkitűzé-
sünk. Minden belterületi összközműves 
utunkat szilárd útburkolattal tervezünk 
ellátni, hogy megfelelő körülmények kö-
zött közlekedhessenek a budakalászi pol-
gárok."

Jó úton jár a város Elkészült 
a Kálvária világítása

66

Három hónapos csecsemő és édes-
anyja szenvedett szén-monoxid mérge-
zést november végén Budakalászon, a 
Budai úton. A pomázi önkormányzati és 
a szentendrei hivatásos tűzoltók mérése-
ket végeztek a nyolcvan négyzetméteres 
családi házban, és különböző mértékben 
kimutatták a szén-monoxid jelenlétét. A 
tűzoltóegységek leállították a még mű-
ködő gázzal üzemelő berendezéseket, 
átszellőztették a lakást, és biztosították 
a helyszínt a gázművek szakembereinek 
a kiérkezéséig. Az anyát és gyermekét 
– a vérükben mért szén-monoxid szint 
alapján – súlyos sérültnek minősítették 
a mentők.

Szén-monoxid mérgezés 
Budakalászon

Kék hírek

Az önkormányzat kiemelt 
fi gyelmet fordít a városi kö-
zösségi terek fejlesztésére. A 
Kálvária-domb és környéke 
egyike az ilyen fontos hely-
színeknek, amit november-
től már esti pompájában is megcsodálhat 
a környékre látogató, mert elkészült 
az éjszakai kivilágítás. Újságunknak 
dr. Krepárt Tamás, Budakalász alpolgár-
mestere nyilatkozott a Kálvária környékén 
végbement beruházásokról.

„Azt szerettük volna, hogy a telepü-
lés több pontjáról látszódjon a Kálvária 
az esti órákban is, hogy közelről és tá-
volról nézve a város egyik látványos-
sága legyen. Fontos szempont volt, hogy 
akik késő délután vagy az esti órákban 
erre járnak, ide kirándulnak, azoknak 
a helyszínen is szép látványt nyújtson a 
park és a romok. A munkálatok költsége 
1.000.000 forint körüli összeget tesz ki. 
Tovább folytatjuk programunkat, ebben 
az évben a Kálvária-dombra már nem 
tervezünk új beruházást. Elkészült a Fel-
sővár utca felújítása, jelenleg pedig a Kál-
vária utcát építjük, amely még ez évben 
járható lesz, mind a járműforgalom, mind 
pedig a gyalogosközlekedés tekintetében. 
Pozitív visszajelzéseket kapunk, minden-
kinek tetszik a kivilágítás, a lakosok örül-
nek az új látványosságnak, ami egyben 
biztonságosabbá is teszi a környéket.”

Hasznos tanácsok az ünnepekre
Az advent a keresztény kultúrkör legismertebb ünnepe, amely a karácsonyt 
megelőző negyedik vasárnaptól egészen karácsonyig tart. Az adventi 
időszakban sem szabad megfeledkezni a veszélyekről. A gyertya szép, de 
veszélyes a lángja. Ennek veszélyeire hívja fel a Pest Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság a lakosság fi gyelmét. A lakástüzek, illetve az azokból 
következő tragédiák elkerülhetőek a gyertyák, mécsesek helyének körültekintő 
megválasztásával.
Tanácsok a gyertyák és a koszorúk elhelyezéséről:
Az éghető anyagú koszorút mindig helyezzük nem éghető, hőszigetelő alátétre.
Célszerű azok közeléből minden gyúlékony anyagot eltávolítani, emellett 
fi gyelni kell arra is, hogy a mécsest, gyertyát stabil helyre rakjuk, ahol nem 
dőlhet fel, és ahonnan nem eshet le. Az égő gyertya, mécses oltására mindig 
tartsunk a közelben megfelelő eszközt. A gyermekeket ne hagyjuk felügyelet 
nélkül olyan koszorú közelében, amelyen égnek a gyertyák. A szabályok 
betartásával megakadályozhatjuk a tűz keletkezését.
Ha mégis tűz keletkezne a lakásunkban, fontos, hogy a lehető legrövidebb 
időn belül megtegyük a szükséges intézkedéseket: mentsük a lakásban 
tartózkodókat, értesítsük a tűzoltóságot, ha tudjuk, kezdjük meg a tűz oltását! 
Az oltáshoz használhatunk nedves pokrócot, egy vödör vizet vagy tűzoltó 
készüléket.  Ha a lángok testi épségünket veszélyeztetik, ne kezdjünk bele a tűz 
oltásba, meneküljünk az épületből! Lármázzuk fel a szomszédokat, és hívjuk 
a 105-ös vagy a 112-es segélyhívószámot! Tűzjelzéskor válaszoljunk a feltett 
kérdésekre, hisz ezzel megkönnyítjük és meggyorsítjuk a tűzoltók munkáját.
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Közélet

Az idei évben kedvezően alakult eddig 
a téli időjárás, nagy hideg vagy hó nem 
nehezítette életünket. Budakalászon már 
megkezdődtek az előkészületek arra az 
esetre, ha az időjárás hidegebbre és csa-
padékosra fordulna. Az utak tisztítását az 
elmúlt évekhez hasonlóan ugyanaz a vál-
lalkozó végzi majd, aki eddig is ellátta. Az 
önkormányzat tulajdonában lévő traktor 
is bevetésre készen várja az igazi telet. 
A szakemberek folyamatosan fi gyelik az 
időjárás előrejelzéseket, hogy szükség 
esetén a síkosság mentesítési terv alap-
ján megkezdjék a munkálatokat. A par-
kokban, a középületek és önkormányzati 
ingatlanok környékén, a városüzemel-
tetés munkatársai időben megkezdik a 
hóeltakarítást, a síkosságmentesítést. A 
lakosokra is hárul feladat, amit a közös-

ségi együttélést szabályozó rendeletben 
is előír az önkormányzat. Ennek megfe-
lelően mindenkinek gondoskodnia kell 
a saját ingatlana előtt a hó eltakarításról 
és a síkosság mentesítéséről. Nem sza-
bad elfeledkezni a vízelvezető, vízszik-
kasztó árkok karbantartásáról sem. Az 
sem mindegy, hogy mivel végezzük az 
utak síkosságmentesítését, nemcsak út-
szóró sót, hanem a környezetet kímélő, 
vegyianyag mentes  termékeket is hasz-
nálhatunk, amikkel járhatóvá válnak az 
utak és járdák. Idén is lesz lehetősége az 
egyedülálló, idős embereknek, hogy az 
önkormányzat segítését kérjék a síkosság 
mentesítésében. A városvezetés kapacitá-
sához, erejéhez mérten igyekszik segíteni 
minden esetben.

Télen is biztonságban a város útjain

Fókuszban 
a gyermekek védelme

Békés sétára hívta Budakalász lakóit, a 
város képviselőit és az intézmények veze-
tőit a Vasút sori óvoda szülői közössége. Az 
esemény során a Vasút sori óvodától a Sza-
lonka utcai óvodáig gyalogoltak a résztve-
vők. A rendezvénnyel a szervezők az óvoda 
sorsára kívánták felhívni a fi gyelmet. A vá-
rosvezetés az óvodások védelme érdekében 
a rossz állapotú, a kor elvárásait nem tel-
jesítő épület vizsgálatára adott megbízást. 
Az elemzés és az alternatívák birtokában 
a város Képviselő-testülete dönt majd a 
ház sorsáról. A gyerekeik elhelyezése miatt 
aggódó családok és a városvezetés között 
folyamatos a párbeszéd. Annyi bizonyos, 
hogy az intézmény jelenlegi óvodásai is-
kolás korukig biztosan ide járhatnak. A jó 
hangulatú séta végén a gyerekeket süte-
mény és üdítő várta Szalonka utcai óvoda-
épületben.

Hagyománnyá vált Budakalászon, 
hogy tavasszal és ősszel összefognak a 
városlakók, a civil szervezetek, hogy tisz-
tábbá tegyék a környéket. A várostakarí-
tás novemberi akciójának köszönhetően 
összesen 32 m3 hulladékot gyűjtöttek 
össze a résztvevők. A legszemetesebb 
terület ez alkalommal a Lupa-tavak kör-
nyéke volt. Az őszi várostakarítás méretét 
tekintve kisebb a tavaszi összefogásnál, 
jelentőségét nézve az egyik legfontosabb 
budakalászi megmozdulás, ami a környe-
zettudatos életmódra hívja fel a fi gyelmet. 
Az eseményhez ez alkalommal is több 
civil szervezet csatlakozott, többek között 
a Polgárőrök, a Kalászi Horgászegyesü-
let és a Viola Egyesület is. Azontúl, hogy 
a kezdeményezés által tisztábbá válik a 
környezet, a szervezőknek fontos célja, 
hogy példát mutassanak a fi ataloknak, 
valamint a környező településeken élők-
nek is. A következő várostakarítás 2016. 
tavaszán lesz, amelyre ezúton is invitál-
ják a segítő szándékú, környezettudatos 
jelentkezőket. Kicsikre és nagyokra, ma-
gánszemélyekre, cégekre és civil szerve-
zetekre egyaránt számítanak a szervezők.

Minden évben egy alkalommal lehe-
tősége van a városban élőknek ingyene-
sen leadni a veszélyes hulladékot, idén 
november 28-án tehették ezt meg a helyi 
hulladékudvarban. A hulladékgyűjtőben a 
kampány során a budakalászi lakosságtól 
ingyenesen vették át és gondoskodtak a 
háztartási veszélyes hulladék ártalmat-
lanításáról. A szolgáltató reggel 8 órától 
14 óráig várta a környezettudatosan élő 
budakalásziakat. A káros anyagok között 
adtak le festékmaradékot, növényvédősze-
reket, akkumulátorokat, elektronikai be-
rendezéseket, fáradt és étolaj maradékot, 
valamint gyógyszereket is, amikből közel 
egy tonna gyűlt össze néhány óra alatt. 
Az önkormányzat tervei között szerepel, 
hogy akár már 2016 elejétől a hulladékud-
var folyamatos üzemeltetésével bővített 
nyitvatartással működik majd. Ennek kö-
szönhetően az elektronikai hulladékot, és 
a többi veszélyesnek minősülő káros anya-
got bármikor leadhatják az érintettek. Bu-
dakalászon évente több akciót is szervez 
a város a környezettudatosabb, tisztább 
környezet, a vonzó városkép kialakítása 
érdekében, ehhez lesz egy következő lépés 
a hulladékudvar új nyitvatartási rendje. 

Több mint 
30 köbméter 
szeméttől szabadult 
meg a város

Idén is sikeres volt 
a veszélyes hulladék-
gyűjtési akció

Hulladékszállítás 
az ünnepek ala  

A közelgő ünnepnapok (Karácsony, 
Újév) nem befolyásolják a hulladék-
szállítás rendjét, a hulladék el-
szállítása tehát az év végén is a 
megszokott ütemezés szerit tör-
ténik. 

A szolgáltató kéri a lakosokat, hogy 
időben (reggel 6 órára) helyezzék ki a 
gyűjtőedényeiket annak érdekében, 
hogy a járat mielőbb be tudja fejezni a 
gyűjtést. A később kihelyezett hulladé-
kot nem szállítja el a szolgáltató.

A fenyőfák elszállítása folya-
matosan a kommunális hulla-
dékkal együtt történik, tehát a 
hulladékgyűjtő edények ürítési napján 
kell kihelyezni az edény mellé a fát. 
A fenyőfák elszállításának végső 
határideje január 31.

facebook.com/budakalaszvaros
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Itt születtem, Budakalászon valamikor 
réges régen. Gyermekként végigjártam a 
település nevelési intézményeit, a Vasút 
sori óvodába jártam, majd a Kalász Suli 
diákja lettem, ahová sok kedves emlék fűz. 
Minden ideköt Kalászhoz, ebben a fator-
nyos faluban – nekem mindig ez marad – 
élnek a rokonaim, barátaim, ismerőseim 
és itt van a munkám, mert hat éve vagyok 
a Nyitnikék Óvodában kertész és karban-
tartó. Az életem volt, hogy elkanyarodott a 
várostól, éltem más településeken is, de a 
szívem mindig visszahúzott Budakalászra. 
Tizenegy éve élek újra szűkebb szülőha-
zámban remélem, ez az erős gyökér már 
végleg ideköt.

 Hogy alakult ki az a hagyomány, 
hogy évről évre ön a település kisbí-
rója a Szüreti Felvonuláson?

Régmúltra nyúlik vissza ez a történet. A 
Szüreti Felvonulás hagyományát a Buda-
kalászi Baráti Kör élesztette újra. ’96-ban 
kértek fel először a kisbírói feladatok ellá-
tásra, amit örömmel vállaltam. Az eltelt 
évek alatt természetessé, hagyománnyá 
vált a személyem is ebben a szerepben. 

Korábban vőfélykedtem is, de akadt né-
hány év, amikor nem tudtunk időpontot 
egyeztetni a szervezőkkel, így nem volt 
folyamatos a kisbíróskodásom a felvonu-
láson. Elhatároztam, hogy a jövőben, amíg 
a lábam és a hangom engedi, nem adom át 
másnak ezt a posztot. 

 Mi a kisbíró feladata, milyen 
tisztség volt ez régen?

Régen, amikor még nem volt írott sajtó, 
a kisbíró dolga volt kidobolni a falu elöljá-
róinak utasításait, parancsait, törvényeit. 
Mára ez a ceremónia egy jó szórakozássá, 
különlegességgé vált. A Szüreti Felvonulás 
alkalmával a polgármester átadja a város 
kulcsát nekem, vagyis a kisbírónak, ün-
nepélyes keretek között és aznap éjfélig a 
kisbíró az úr Budakalászon, vagyis garan-
tált a Szüreti Felvonulás, eszem-iszom, 
dínom-dánom, amíg bírja a falu apraja 
nagyja. 

 Budakalászon nagy hagyomá-
nyai vannak a Szomjas Klubnak, 
aminek oszlopos tagja. Mit kell 
tudni a társulásról?

A Szomjas Klubot Nebranek József 
találta ki, aki már az égi Szomjasokat 
erősíti sajnos. Szigorú alapszabálya van a 
Klubnak. Egyszerre csak 10 tagja lehet az 
egyletnek és kizárólag férfi ak lépetnek be. 
Kihalásos alapon változik a tagság, ha a 
bennfentesek méltónak tartják a jelentke-
zőt, felvételt nyerhet. Sajnos én is így let-
tem Szomjas 5-ös, Digruber József után. 
A társaság komoly alapszabályok szerint 
működik, amiben az is benne foglaltatik, 
hogy havonta egy alkalommal a klub tagja-
inak találkozni kell és ekkor szigorúan csak 
alkoholt fogyasztunk – mi ennek rendre 
eleget is teszünk. Az elmúlt években Trink-
hoffer Sáni bekrepírozását egy kis előadás-
ban adtuk elő húshagyó kedden, a lakosság 
nem kis örömére.

 Van egy másik szerep is, amit 
évről évre felvállal, a lappföldi Mi-
kulás budakalászi képviselőjeként. 
Mikor öltötte magára először a 
piros kabátot?  

Hat éve kértek fel először, hogy legyek 
a Mikulás budakalászi munkatársa, amit 
örömmel vállaltam el, hiszen ez a szerep 
sem áll távol tőlem. A legfontosabb ebben 
a küldetésben az öröm, amit a gyerekeknek 
szerezhetek, amikor látom a sok csillogó 
szempárt, akik alig várják, hogy megkap-
ják az ajándékot, utána boldogan mennek 
a szüleikhez és büszkén mutatják, hogy mit 
hozott nekik a Mikulás. Megható érzés, 
amikor a gyerekek adnak ajándékot a Mi-
kulásnak, egy pici kis rajzot, egy saját ké-
szítésű tárgyat, vagy egy kedvenc játékot. 
Ilyenkor összeszorul a szívem és könnyes 
lesz a szemem. Ezért érdemes élni, ilyen 
sok boldog gyermeket látni és hallani a 
hangjukat, hogy „Szia Mikulás! Mit hoztál 
Télapó? Jövőre is várunk Mikulás!” Biz-
tosíthatom az apróságokat, hogy jövőre is 
eljövök hozzájuk!                                     VM

Vendégünk: Kiss Miklós

„A szívem mindig 
visszahúzo   Budakalászra!” 

Budakalászinak lenni több annál, hogy valaki a településre 
költözik. A város színes, változatos lakossága nemcsak a sok 
nemze  ség együ  élésének köszönhető, hanem azoknak a 
budakalásziaknak, akik egyéniségükkel, a közösségért való 
munkájukkal mozdítják elő a település életét. Decemberi 
számunkban a város kisbíróját, a tradíciókkal rendelkező 
Szomjas Klub oszlopos tagját szeretnénk bemutatni, Kiss 
Miklóst, aki évente egyszer, piros kabátos küldetésben is 
szerepet vállal a budakalászi gyermekek örömére.

Novemberi számunk Vendégünk rovatában 
tévesen írtuk Kurdics Sándor edző nevét.
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A Budakalászi Polgármesteri Hivatal hírei

2015.12.11.
Budakalász Város Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Pályázati forrásból korszerűsítik 
a Nyitnikék Óvoda épületét

Budakalász Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a (KEOP-5.7.0/15-2015-0322 számon) 
„Középületek kiemelt jelentőségű épület-energetikai fejlesztésére” ez év augusztusában. 

A projekt célja a Nyitnikék Óvoda Pomázi úti két épületének, valamint a Szentendrei út 1. szám alatt 
található önkormányzati bérlakás energetikai felújítása volt. A Környezet és Energia Operatív Program 
Irányító Hatósága október 27-én a projektet csökkentett tartalommal támogatta, így kizárólag az óvoda 
épülete került bele a felújítási körbe. 
A Pomázi úti Óvoda épületén a munkálatokat 2015. november 30-án kezdte el a kivitelező. A felújí-
tás gyorsan halad, a külső hőszigetelési elemek már felkerültek az épületre. Hamarosan elkezdődik 
a nyílászárók cseréje is, amit a tető hőszigetelése követ. A munkálatok még idén az ünnepek előtt 
befejeződnek. Az épület felújítása alatt a gyermekek elhelyezése zavartalanul működött.
A Pomázi úti óvodában saját költségen a közelmúltban csoportszobát is bővített az Önkormányzat. 
A berendezett szobát azóta örömmel használják a Süni csoport ovisai.
A jelenlegi felújításnak köszönhetően az intézmény energiafelhasználása megközelítőleg harmadával 
csökken majd, így sokkal környezetbarátabbá és hatékonyabbá válik az épület működése.
A projekt az Európai Unió támogatásával, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. 
A beruházás támogatása 100 százalék, tehát a felújítás teljes összegét, 32,25 millió forintot pályázati 
forrásból fedezi az város.

Budakalászon, a Napvirág Idősek O  honába keresünk hosszú távú, biztos munkahelyre, 
SZOCIÁLIS ÁPOLÓ-GONDOZÓ munkakörbe munkatársakat! Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

Az állás betöltéséhez szükséges képesítések: ápoló vagy általános ápoló és általános asszisztens vagy szociális ápoló-gondozó 
vagy felnőtt szakápoló, pszichiátriai ápoló és gondozó végzettség és egészségügyi orvosi alkalmasság szükséges!

Munka leírása: A Gondozási szinten a teljesen önellátó lakók mellett megtalálhatók a részben önálló-, illetve a teljes-ellátásra 
szoruló lakóink. 

Munkaidő: folyamatos munkarendben, 12 órás váltott műszakban, 6.15-19.00-ig, illetve 18.15-07.00-ig.

Bérezés: 125.000 Ft bruttó alapbér + 25.000 Ft ágymelletti pótlék + Kjt. + szociális ágazati éjszakai műszakpótlékot, valamit vasár-
napra, és ünnepnapokra vonatkozó pótlék. Útiköltséget fi zetünk. Munkaruhát, munkacipőt biztosítunk.

Lehetőséget adunk arra, hogy leendő munkavállalónk bepillantást nyerhessen az Otthon mindennapos munkatevékenységébe 4 órás 
próbanapon való részvétellel.

Jelentkezés: fényképes önéletrajzzal, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal, az info@napviragotthon.hu email címen.

Álláslehetőség vízmérő leolvasó munkakörben!

A szentendrei működési területre vízmérő leolvasó munkatársakat keres a DMRV Zrt. 
Munkakör: A lakossági felhasználók félévente, valamint a gazdálkodói felhasználókat havonta, kéthavonta való felkeresése. 
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek: érettségi bizonyítvány, B-kategóriás jogosítvány, saját gépjármű.
Bérezés: alap, és teljesítménybér.

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet, a DMRV ZRT. 2600 Vác, Kodály Zoltán út 3. postacímen, 
vagy az oneletrajzok@dmrvzrt.hu email címen.

ÁLLÁSOK
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Kalászi humor – „Fészbuk” 

Hős
Hát, drága tanácselnök úr, beültem a 

múltkor erre a közmeghallgatásra, tudja, 
mikor az olyan okos, pártatlan, elfogu-
latlan közemberek, mint én is, egész estés 
műsor keretében jól beolvasnak maguk-
nak, láblógató politikusoknak. Drága 
tanácselnök elvtárs, a pészmékerem az 
egész közkiabálás alatt rendetlenkedett, 
olyan nyugtalan volt a kis szívem, úgy 
repesett az örömtől a sok okos, pártatlan, 
elfogulatlan közembernek a jobbnál jobb 
ötleteit meg mélyépítő kritikáit hallgatva! 
A demokrácia ünnepe vót ez, drága elv-
társam, a nép végre magához ragadta a 
mikrofont! Forradalom zajlott le a mikro-
fonállvány előtt, ami a fejbe vót, az mind 
kijött a szájon. Ebből a közgyógyellátás-
ból kéne tartani minden héten egy fordu-
lót, hogy a nép itten ne legyen elnyomva, 
mer az igazság mindig a felszínre gyön, 
mint a víz az elöregedett eternit csőből. 
El is határoztam magamban, hogy köve-
tem a helyi néphagyományt, és indítok a 
fészbukon egy lacíciót, tudja, amivel jól 
lehet hergelni a népet. Hogy az petíció? 
De ki a fene az a Peti? A maga neve nem 
Laci? Na lássa. Magának szervezem itt a 
dógokat, tehát lacíciót indítok, ne szójjon 
bele, ezt én jobban tudom fészbukkilag, 
cukkerberg volt a jelem az óvodában. Idős 
demokrata vagyok, így hozzászoktam, 
hogy mindig kell küzdenem valami fon-
tos közérdekért, mint a macskák szabad 
otthonszülési jogának kiteljesítése, vagy 
a szabad parkbaszaratás jogáért kutyák 
számára. Nem is értem, hogy lehetnek 
olyan elvetemültek, hogy rendeletbe 
korlátozzák szegény kutyákat, és nem 
engedik be őket a parkokba, meg a ját-
szóterekre, meg mindenféle zsáknak kell 
lenni az embernél kutyasétáltatás köz-
ben. Maguk barbár állatkínzók, hát nem 
a boltba megy az a kutya, hogy szatyor 
legyen nála, meg ugye a gyerek is attól 
lesz ellenállóbb, ha a homokozóba talál 
néha egy kis kutyaszart, nagy ügy. Nem 
is értem magukat, hát hogy lehet ilyen 
baromságokat erőltetni rendeletbe, hogy 
közösségi együttélés? Én például semmi-
lyen közösséggel nem akarok együtt élni, 
az asszony meg is ölne érte, bár azért 
néha eljátszom a többnejűség ötletével, 
csak azt súlyosan bünteti a bétéká, több 
anyóssal. Meg még milyen igaza volt 
az egyik öreg felszólaló báttyának, aki 
előadta, hogy nyugodtan lehessen ber-
regtetni a fűnyírót vasárnap ebédidőben, 
kit zavar az. Hát kérem, tök logikus is, 
a fűnyíró benzint eszik, azt meg a lehető 
legritkább esetben adnak asztalnál. Hát 
hogy zavarna az bárkit is? Meg ez a sok 

nyavalyás virág, ugye. Kiültetik, beültet-
tik, kiszedik, hát hány óvodához lehetne 
ezen a pénzen mozgólépcsőt építeni? Az én 
kertembe mindenhol dzsuva meg kupleráj 
van, így védekezek a parlagfű ellen. Fáj ez 
nekem kérem, ez a sok nyamvadék köztéri 
virág, mint mikor az expander bekapja 
a mellszőrömet, ordítani tudnék, hogy 
látom ezt a pazarlást. Maguk meg még 
itassák is ezeket a virágokat egész évben, 
hát ez sincs rendjén. Az a virág, ami pár 
meleg hónapot nem bír ki víz nélkül, az 
nem ide való növény. Hadd hulljon a fér-
gese! Kérem, ha továbbra is ilyen ütem-
ben fogja folytatni a virágültetést, és nem 
hagyja abba sürgősen, a továbbiakban 
Virág elvtársnak fogom szólítani. Meg 
itt van a hajléktalanszálló dóga is kérem. 
Hát hogy képzelik maguk, hogy azokat 
a jóra való, víztiszta lelkű, dolgos, derék 
adófizető álompolgár hajléktalanokat 
csak úgy kirakták a város közepében lévő 
műintézményből? Hát mi lesz így a kocs-
mák forgalmával, he? Így támogatják 
maguk a helyi vállalkozásokat? Vegye tu-
domásul, hogy a maguk hajléktalanokat 
kiakolbolító döntése miatt vesztettem el 
egy igazi elválaszthatatlan szesztestvére-
met, Ramszeszt, aki onnan kapta a nevét, 
hogy egyszer a hajléktalanszállóban a pá-
linkás üvegét ráborította a diri számító-
gépének a memóriájára. Maga meg csak 
úgy kilakoltassa? Hogy menjen, amerre 
hány? Ezért orrolok ám magára ren-
desen! Meg az a szép, mindig dugig tele 
levő ruhagyűjtő edény, az kérem, a város 
egyik üde színfoltja volt, egy ilyen kellett 
volna a körforgalomba is tenni szimbó-
lumnak a kalászi kocsi helyett. Sose talá-
lok többet olyan barna foltos otthonkát, 
mint amilyet egyszer onnan szedtem ki.

Kérem, én semmitől nem riadok visz-
sza, vegye tudomásul, ügydöntő nép-
gyűlést fogok összehívni, fel fogok állni 
egy hordóra a Faluház udvarán, onnét 
beszélek majd a néphez, pedig már most 
is egy hős vagyok a magam szemében. 
Mivel tériszonyos vagyok, a hordó tetejé-
ről majd szédítem a népet, hogy mielőbb 

épüljön új szálló hajléktalanoknak, mene-
külteknek, meg mindenféle népeknek, de 
az kérem, tudományos tény, hogy a szálló 
miatt nagy lesz a por. Hogyhogy miért? 
Azt nem értem én se, de azt tudom, hogy 
ilyenkor ki kell tiltani időnként a fekete 
matricás autókat a városból. Ez kérem, 
egyáltalán nem hülyeség, mer időnként 
bemondja a tévé, hogy Pesten akkora a 
szálló por, hogy nem szabad közlekedni, 
szóval valami összefüggés biztos van.
Szociális háló kell ide kérem, amit szoci-
ális napló pókkal kéne szövetni, ehelyett 
maguk leboncsák itten a szocialista bérla-
kásokat is, meg kiköltöztetik azokat, akik 
nem akarnak lakbért fi zetni. Hát kérem, 
lássák be, hogy a nemfi zetés egy hagyo-
mányos budakalászi sportág, maguk meg 
itten el akarják téríteni az embereket az 
egészséges életmódtól. Nem jól van ez 
így, előbb-utóbb én is készítek egy táblát, 
hogy „Angela, segíts!”, aztán majd nézhet 
magának. De hogy valami jót is mondjak, 
átvettem a nyugdíjas csomagomat. Na 
eddig volt a jó, remélem kiélvezte min-
den pillanatát, mer ahogy belenéztem, 
mit látok? Tojás nélküli száraztészta? Az 
olyan, mint a Dallas Bobby nélkül, kérem. 
Az étolaj meg a dízeles autómba olyan 
sülthalszagot csinált, hogy a fészbukos 
követőim elneveztek hekkernek. Az aján-
dék vegeta meg véletlenül ráborult a foly-
ton sercegő konyhai kisrádiómra, de most 
már elmondhatom, hogy vegetával jobb a 
vétel. Beszéltem a Józsival meg a Bélával 
is, ott leszünk december tizenegyedikén 
a nyugdíjas Karácsonyon, már alig vár-
juk, hogy Gergely Robira csápolhassunk. 
Nagy kaland lesz, főleg, miután még egyi-
künk se érte el a nyugdíjkorhatárt, csak 
a Józsi, de ő egy igazi nyugdíjfolyósító, 
mert az egész nyugdíját pálinka formá-
jában folyósítja, és minden cseppjével tu-
datosítja, hogy egy szervezetbe tartoznak. 
Majd elvegyülünk a nyugdíjas buszon, 
csak még azt kell kitalálnom, hogy Józsit 
hogy beszéljem le a részegen éneklésről, 
mert akkor végig nagy lesz a buszon a 
tenorfenyegetettség.                                 
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Közélet

A szén-monoxid mérgezés tünetei:

Ájulás

Eszméletvesztés

Szédülés

Fejfájás Émelygés Légszomj

A fűtés is lehet veszélyes
Fűtési technológiától függetlenül komoly veszélyt jelenthet a készülék nem rendel-
tetésszerű használata, a szabálytalan kivitelezés, illetve a műszaki felülvizsgálat vagy 
ellenőrzés elmulasztása. Bár a hűvösebb időben egyre több o  honban kezdenek el fű-
teni, még nem késő a hivatalos fűtési szezon kezdete elő   szakemberrel ellenőriztetni 
a tüzelő-fűtőberendezéseket és az égéstermék-elvezető rendszereket.  

A nem rendeltetésszerű használat 
következtében jelentős anyagi kárral 
és esetenként súlyos sérülésekkel járó 
tűzesetek alakulhatnak ki, de nem 
ritka a fi zikai robbanás sem. Nagyobb 
eséllyel rakódik le káros anyag az 
olyan égéstermék-elvezető rendszer-
ben, amelyben hulladékot vagy más, 
nem megfelelő tüzelőanyagot égetnek, 
az elzáródott kéményből pedig a káros 
anyagok visszaáramolhatnak. Ezek a 
veszélyforrások a megfelelő használat-
tal teljesen kiküszöbölhetőek! A zárt 
térbe visszajutó gázok – így a szén-mo-

noxid is – már alacsony koncentráció-
ban komoly veszélyt jelentenek az ott 
tartózkodókra. A szénmonoxid-mér-
gezés tünetei nem feltűnőek: fejfá-
jás, szédülés, bágyadtság. Amikorra 
kezdenének feltűnővé válni a tüne-
tek, rendszerint késő. A legnagyobb 
biztonságot a megfelelően alkalma-
zott szénmonoxid-érzékelő jelenti. Az 
érzékelő csak akkor nyújt megfelelő 
védelmet, ha a használati utasításnak 
megfelelő helyen és módon telepítjük 
Figyeljünk arra, hogy megfelelő minő-
ségű termékeket vásároljunk és a ter-

vezést, kivitelezést szakember végezze 
el! A jogszabályi előírások teljesülését 
a kéményseprők vizsgálják a kémé-
nyek időszakos ellenőrzésekor. Ha a 
szén-monoxid-mérgezés tüneteit 
(fejfájás, émelygés, szédülés) 
észleli magán, azonnal menjen 
friss levegőre és hívja a kataszt-
rófavédelem műveletirányítási 
központját a 112-es vagy a 105-ös 
segélyhívó számon!

(forrás: BM OKF)

A budakalászi Idősklub már hat eszten-
deje, minden évben kétszer elviszi tagjait 
egy pincekörúttal színesített borvacsorára. 
A kirándulás alatt a résztvevők gyorstalpa-
lót kaptak a budafoki szőlőtermesztés és 
borkészítés történelméből. Többek közt azt 
is megtudhatták, hogy a fi loxéria pusztítás 
után többé nem állt helyre a bortermelés 
a térségben, de a bor iránti szenvedélye 
megmaradt az ott élőknek, ezért a borke-
reskedelemre váltva maradt fenn a borkul-
túra és a szakemberek ma is sokat tesznek 
a hagyományok ápolásáért. A 120 km-es 
pincerendszer nemcsak Európában, de a 
világon is egyedülálló.

Az időseket Békési Imre, a Borkata-
komba étterem tulajdonosa, és a Borvá-
ros megálmodója invitálja minden évben 
a kirándulásra. A különleges borok mel-
lett fi nom vacsorával is vendégül látja a 

szépkorúakat. Hitvallása szerint, minden 
vállalkozónak támogatnia kell nemcsak a 
kultúrát, hanem a szociális kezdeménye-
zéseket is. Az étterme is a pozitív menta-
litását tükrözi, ugyanis szerinte nem csak 
ételt kell a vendégek elé tenni, hanem egy 
élményt is, amire később szívesen emlé-
keznek vissza. 

Zelizi Erika, az Idősek Klubjának ve-
zetője szerint mindig nagyon jó hangulat-
ban telnek a borvacsorák és sokáig közös 
beszédtéma még az est élményei. Az Idő-
sklubnak az a célja, hogy a tagok életét 
minél kellemesebbé tegye és meg szépítse 
az idősek napjait. A pincetúra során be-
mutatták a budafoki borkultúra külön-
böző állomásait, odafi gyeltek arra is, hogy 
az idősek ne fáradjanak ki túlságosan a ki-
merítő lépcsőkön, hisz maga a borváros is 
hatalmas, a maga 4 km-es kiterjedésével. 
Ezután következett a vacsora, a klubtagok 
fi nom borokat fogyasztva élvezték az estét 
és a színpadon fellépő néptáncosok mű-
sorát. A vállalkozó kedvűek részt vehettek 
egy közös főzésben is az étterem séfjével. 
A nagy sikerű esteknek mindenképp lesz 
folytatása, mert ez már hagyomány a klub 
életében.                                    Rosta Gábor

Hatodik alkalommal látoga  ak az Idősklub tagjai a Borkatakombákba

–  emelt szintű szakképesítés, szociális 
gondozó és szervező, mentálhigiénés 
munkatárs

–  idősek nappali ellátásában szerzett 
1 év szakmai tapasztalat

–  felhasználói szintű MSOffi ce /irodai 
alkalmazások/

–  helyismeret
A munkakör betöltésének időpontja: 
2016. február 1-től
A pályázat benyújtásának határideje: 
2016. január 05.

Feltételek:A Kalászi Idősek Klubja pályázatot 
hirdet „szociális gondozó idősek nappali 
ellátásában” munkakör betöltésére.

Munkavégzés helye: 2011 Budaka-
lász, Táncsics Mihály u. 19.

Feladatok: programszervezés, egyéni 
és csoportos foglalkozások tartása, 
étkeztetés, segítségnyújtás a klubtagok 
személyi higiéniájának megtartásában, 
adminisztrációs feladatok ellátása.

A pályázatok benyújtásának módja: személyesen vagy elektronikusan 
a zelizi.erika@gmail.com e-mail címen. Bővebb információ: www.budakalasz.hu

ÁLLÁS
Látogatás a Borkatakomba 
é  eremben

Idén is nagy örömmel tettünk eleget 
Békési Imre étterem tulajdonos meghívá-
sának, a budakalászi Idősklub azon tagja-
ival, akik még nem látták ezt a „csodát”.
Újdonság volt, hogy Európa legnagyobb 
boroshordóját is megtekinthettük. Miu-
tán végigjártuk a pincerendszert, az étte-
remben fi nom, háromfogásos vacsora várt 
bennünket, no meg bor is bőven. Remekül 
éreztük magunkat. Köszönjük Békési úr 
nagyvonalúságát!                        

Zelizi Erika



Közélet

Tradíciónak számít már, hogy de-
cember közepén a budakalászi Sport-
csarnokban rendezi a város az Idősek 
Karácsonyát, amikor egy közös ünnep-
lésen találkozhatnak a településen élő 
szépkorúak. Idén ötödik alkalommal 
gyűlt össze a megújult sportcsarnok falai 
között a több száz vendég. Rogán László 
polgármester köszöntőjében kiemelte, 
nagyon fontos a városnak, hogy jó pél-
dával járjon elöl a fi ataloknak az idősek 
megbecsülésével, mert a meghívott ven-
dégek munkája nélkül Budakalász ma 
nem járhatna a fejlődés útján. Az ünnepi 
esemény alkalom arra is, hogy a rég nem 
látott ismerősök újra találkozhassanak, 
együtt örüljenek. A közös ünnepléssel a 

város szeretné szebbé tenni azoknak az 
időseknek a karácsonyát is, akik egyedül 
élnek. A karácsonyi műsort ezúttal a nép-
szerű Három Dívától – név szerint Détár 
Enikőtől, Fésüs Nellytől és a Budakalász-
ról származó Ladinek Judit művésznőtől 
– hallhatták a jelenlévők. Az est műsor-
vezetője Gergyely Róbert volt, aki ismert 
dalokat is előadott a rendezvényen. Az 
Idősek Karácsonyát a művelődési ház és 
az önkormányzat közösen szervezte. A 
város mintegy két és fél millió forintos 
rendezési költségén túl, az esthez sok 
budakalászi és környékbeli vállalkozás 
biztosította támogatását, akiket min-
denképpen köszönet illet az időseket 
megörvendeztető tombola-nyeremény 
felajánlásokért. 

Támogatók:
Kalászi Sóbarlang, Kalászi Pékség – 

Baker King Kft., Borszéki Ékszerüzlet 
Budakalász, Ladinek Viktor fotográfus, 
Metro Áruház, Auchan Áruház, Her-
mesz Áfész Áruház, Kárpáti György 
magisztrátus, Tolonics István képviselő, 
Beszédes Margó kerámikus, Schieszl 
Borház és Vendéglő

Karácsonyt váró rendezvények az adven   időszakban

oknakzoknakzoknak

Emelkede   hangulat 
az időssek karácsonyán



Felragyognak az ünnep gyertyái

Budakalászon régi hagyományai van-
nak az adventi gyertyagyújtásnak. Min-
den szombaton egy újabb gyertyaláng 
jelzi az ünnep közeledtét a Kárpátok őre 
szobornál elhelyezett adventi koszorún. 
Az ünnepélyes gyertyagyújtást színes 
gyermek programok kísérik minden alka-
lommal, amiben a helyi nevelési intézmé-
nyek óvodásai és iskolásai szerepelnek.

A koszorú gyertyáit hétről hétre Kál-
mán József atya gyújtja meg, aki a fény 
vallási jelentőségéről, a szeretet erejéről, 
az ünnep jelentőségéről is szólt az egybe-
gyűlteknek. A plébános mellett, a város 
közjogi méltóságai is fontos résztvevői 
az ünnepnek, akik az karácsonyjelentő-
ségére, az összetartozás fontosságára is 
felhívják a jelenlévők fi gyelmét.

Az első Adventi hétvégén a Kalász Suli 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola diákjai műsorát láthatták a jelen-
lévők, december 5-én a Nyitnikék Óvoda 
óvodásai készültek karácsonyi dalok-
kal és versikékkel. A harmadik gyertya 
meggyújtásakor a Szentistvántelepi Álta-
lános Iskola diákjainak előadása emelte 
az ünnep fényét. 

Az utolsó adventi gyertyát december 
19-én 16 órakor gyújtják meg, melyet 
a Telepi Óvoda gyermekműsora kísér. 
A szervezők mindenkit szeretettel várnak 
a közös karácsonyt váró eseményre!

Mesés advent
Az adventi időszakra elvarázsolt 

meseországgá változott a Faluház 
kávézója. Decemberben Bodó Évi 
virágkötő fantáziavilága elevenedett 
meg a Kós Károly Művelődési Ház-
ban.

Karácsonyváró mesekiállí-
tás nyílt a Faluház kávézójában, 
az adventi időszak idejére. A hó-
pelyhek, kerámiaangyalok és 
karácsonyi fények meghitt hangu-
latot kölcsönöznek a Faluháznak, 
így koronázva meg a téli napokat. 

A kiállítás darabjai a mesefi gurák mellett, gyermekkorunk karácsonyait 
idézik vissza, sok koszorú készült mogyoróhéjból, faháncsból és más termé-
szetes anyagokból. A változatos adventi díszek Bodó Éva virágkötő keze mun-
káját dicsérik, kiállítását az év végéig tekinthetik meg az érdeklődők.

Munkáit már évek óta csodálhatja Budakalász. Az ő nevéhez fűződik szá-
mos új köztér megtervezése és kivitelezése (Millenáris Kerék park, Omszk 
parkban a csónakos kompozició, a Khal am Main emlékmű környezete, a 
Metró körforgalom és még sok más) ötletgazdája és aktív közreműködője is 
minden évben a köztéri adventi díszítésnek.

rrá



BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ14 BUDAKALÁÁSZI HÍÍRMONDÓÓ1144

Nagyszüleim tősgyökeres budakalá-
sziak, akiknél nagyon sok időt töltöttem. 
Kilenc éves voltam, amikor szüleimmel 
én is a településre költöztem. Legelőször 
az általános iskolás éveim jutnak eszembe 
Kalászról, amik markánsan beivódtak az 
életembe. Azok a barátságok, amik akkor 
az iskolában kötődtek, a mai napig tar-
tanak. Az első színpadi találkozást is a 
településnek köszönhetem, amikor gyer-
mekként jelentkeztem a Lenvirág Nép-
tánc Együttesbe, Szabó Erzsi néni révén. 
Nagyon meghatározó momentuma volt 
életemnek ez a döntés, magával ragadott a 
színpad, a tánc, az ének, az ekkor szerzett 
emlékek a mai napig elkísérnek. 

 Gyermekként a tánc, a zene mel-
lett a szertorna is jelentős szerepet 
játszott az életében. Hogy emlékszik 
vissza erre?

Békéscsaba mellett, Békésen laktam 
a szüleimmel, apukámat odahelyezték a 
Mezőgépgyárba igazgatónak. Még nagyon 
pici lány voltam és nagyon mozgékony. A 
szüleim úgy gondolták, hogy ne otthon a 
nappaliban a bútorok között cigányke-
rekezzek, táncoljak, így beírattak szer-
tornázni a Békéscsabai Spartacusba. A 
sportkarrierem akkor szakadt meg, ami-
kor Budakalászra költöztünk, itt nem jár-
tam már edzésekre. Hiányzott a mozgás, 
nem volt elég az iskolai tornaóra, és ekkor 
csatlakoztam a Lenvirág Néptánc Együt-
teshez. Rengeteg fellépésünk volt, nagyon 
szerettük. Szinte minden hétvégénk azzal 
telt, hogy édesanyám vasalta a néptán-
cos ruhát, indultunk az ország különböző 
pontjaira, fesztiválokra. Külföldre több-
ször is eljutottunk, ami a vasfüggöny ide-
jében nagy dolognak számított. Hatalmas 
élmény volt 13-14 évesen eljutni a Francia 
Riviérára egy ifjúsági néptánc fesztiválra, 
tátott szájjal bámultunk rá a világra. Ren-
geteg ilyen élményem van, ami a tánchoz 
és az akkori barátaimhoz fűz. Édesanyám 
sajnos júniusban elment, de édesapám és 
az öcsém a mai napig a városban élnek, 
Budakalászra járok haza, a kötődés és a 
barátok is megmaradtak.

 Elmondhatjuk, hogy a néptánc-
nak köszönhetően szerette meg a 
színpadot? 

A művészetek iránti szeretet kódolva 
van az emberben, ha nincs motiváció, ha 
nincs meg a lehetőség, akár tudat alatt is 
a kibontakozásra, akkor nem érett meg 
az illető a feladatra. Nem fogalmazódott 
meg ez akkor így bennem, csak azt érez-
tem, hogy nagyon jó színpadon lenni. Ez 
az érzés feltölt, épít és ezáltal én is adok 
valamit. Az általános iskola végén, a pá-
lyaválasztásnál megtaláltuk a Talentum 
Kulturális Táncképző Intézetet, ahol a 
gimnáziummal egybekötve táncot is oktat-
tak. Mivel az iskolában a néptánc mellett 
más stílusú táncokkal is megismerkedtem, 
sikerült bekerülnöm a Madách Színház 
tánckarába, mikor a Macskák című előa-
dáshoz felvételt hirdettek.

 Számos szerepben láthatta önt a 
közönség, melyik a legkedvesebb?

Nagyon sok szerep közel áll hozzám, a 
Macskák a legrégebbi, ma este is ezt ját-
szom, már egy másik szerepben. Hihetetlen 
ezt így kimondani, 25 éve vagyok benne a 
darabban. Az ember elindul egy kicsi sze-
reppel, vagy a tánckarból és folyamatosan 
halad az újabb kihívások, nagyobb szerepek 
felé. Most az egyik női főszerepet játszom a 
darabban, amiről annak idején nem is mer-
tem álmodni. Ez az egyik kedvencem. A 
másik a Mamma Mia-ban Tanja szerepe. Ez 
a darab önmagáért beszél, nagy, országos 
sikere van, nem lehet az előadásokra jegyet 
kapni. Vannak régebbi kedvenc darabjaim 
is, mint például a Chicago, amit sajnos nem 
játszanak már. A Producerek talán kétszáz 
előadást ért meg, a Broadway karikatúrája 
volt. Jutalomjáték volt mindenkinek. Hau-
mann Péterrel lehettem egy színpadon, 
amiért nagyon hálás vagyok, életem végéig 
dédelgetem az itt kapott emlékeimet. A 
közelmúltban volt egy premierünk, Bepa-
siztunk címmel, amiben Détár Enikővel, 
Koós Rékával és Molnár Lászlóval játszom. 
A darab három elvált hölgyről, az ő pikáns 
történeteikről szól és a ’80-as, ’90-es évek 
slágerei színesítik az előadást, ez a legfris-
sebb kedvencem. 

 Egy kicsit beszélgessünk a Három 
Díva formációról, hogyan találtak 
egymásra? 

Tizenhárom évvel ezelőtt álltunk össze, 
Détár Enikő, Fésüs Nelly és jómagam. Rég-
óta ismertük egymást, mint kolléganők, de 
nem dolgoztunk együtt soha. Úgy alakult, 
hogy a pesti Moulin Rouge-ban egy hagyo-
mányos revü műsort játszottunk, amiben 
volt egy díva szerep, hárman váltottuk egy-
mást. Nagyon jól tudtunk együttműködni, 
segítettük egymást. Később kaptunk egy 
felkérést az egyik rendezvényre, ahol egy-
szerre szerették volna látni a színpadon a 
három dívát. Mi igent mondtunk, gyorsan 
összeraktunk egy műsort, aminek híre 
ment, egyre-másra jöttek a felkérések, nem 
volt megállás. Tudatosan építettük fel ké-
sőbb a produkciót, nagy álmunk volt egy 
koncert, amiben a mi kedvenceink szólal-
tak meg, 2011-ben Egerben ezt meg is va-
lósítottuk. Nagyon büszkék vagyunk erre a 
fellépésünkre. 

 December 11-én Budakalászon, 
az Idősek Karácsonyán is fellép a 
Három Díva, mivel készülnek a kö-
zönségnek?

Hallottam korábban is az Idősek Kará-
csonyáról, a szüleim állandó nézői voltak az 
eseménynek. Mindig csillogó szemekkel jöt-
tek haza, és áradoztak a műsorról. Csonka 
András is szereplője volt egyszer az egyik 
előadásnak, ami édesanyámnak nagyon 
tetszett. Az egyik Mary Poppins előadáson 
– ahol együtt játszottunk – meséltem neki, 
hogy milyen sikere volt az idősek körében 
és ő is emlékezett rá, hogy a budakalászi kö-
zönség mennyire kedves volt és inspiráló. 
Egy-egy fellépés alkalmával mi is szeret-
jük megénekeltetni az embereket. Nagyon 
fontos, hogy a közönség átvegye az előadók 
rezgését, jó hangulatát, hogy megszülethes-
sen a jó produkció. Erre készülünk mi is, a 
nosztalgia slágerek mellett karácsonyi dalok 
és új melódiák is felcsendülnek az Idősek 
Karácsonyán. Szeretnénk, ha mindenki jól 
érezné magát és velünk énekelne a közön-
ség. Közös maradandó élményt szeretnék 
adni a budakalásziaknak. 

VM

KALÁSZI HÍRESSÉGEK: Ladinek Judit színésznő

Ladinek Judit, a népszerű színésznő szoros szálakkal kötődik vá-
rosunkhoz. Élete egyik legmeghatározóbb részét, gyermekkorát 
töltö  e a településen. Újságunknak elmesélte Budakalászhoz 
fűződő emlékeit, élményeit.

„…Budakalászra hazajárok.”
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Budakalászi Kultúrcseppek

Októberben látott napvilágot Budapest 
Folkfőváros címmel egy kisfi lm, amely a 
Fonó Budai Zeneház 20. születésnapjára 
készült. Sokak szerint ez a fi lm egyben or-
szágimázs videó is, hiszen a néptáncnak 
komoly hagyományai vannak hazánkban. 
Ahogy Budapest, úgy számos magyar város 
is ápolja a tradíciókat különböző rendez-
vényekkel és megmozdulásokkal, Buda-
kalászon negyedszerre rendezték meg a 
Folkfesztivált, idén a Faluházban. Ez alatt 
a négy év alatt rengeteg egyesület bemu-
tatkozott már, és változatosabbnál válto-

zatosabb koreográfi ákkal kápráztatták el a 
nézőket. Az eseményt, mint mindig, a buda-
kalászi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat, 
a Tabán Néptánccsoport, és a Pest Megyei 
Szerb Önkormányzat szervezte. Idén Szer-
biából három néptánc csoport érkezett, a 
„Prvipartizan”, az „Andeli”, és a „Bratsvo”, 
Bosznia és Hercegovinából a „Durdevak” lé-
pett fel. Budakalászt és Pomázt két csoport 
képviselte, a „Ruzmarin”, és az „Opanke”.

Haraszti Nikoletta

Budakalász is Folkváros

Három éve indította el a Budakalászi 
Irodalmi Beszélgetések sorozatot a Kós 
Károly Művelődési Ház és Könyvtár. A 
nagysikerű rendezvény a Szép Írók Társa-
ságával közös szervezésben zajlik, hónapról 
hónapra neves személyeket vonultat fel a 
magyar irodalmi élet szereplőiből. Novem-
ber 6-án az első könyves szerző, Barczikay 
Lilla írót ismerhették meg az érdeklődők. 

Barczikay Lilla beszélgetőpartnere a 
Szentistvántelepi Általános Iskola pedagó-
gusa, Barcza Katalin volt. A szerző mesélt 

gyermekkori olvasási élményeiről, a Harry 
Potter-könyvek alkotójának, J. K. Rowling 
hatásáról, valamint saját első regényéről, az 
Anyám teremtményeiről. A fi atal lány nagy-
korúságát ünnepelte a kötet megjelenésével, 
szerencsésnek érzi magát, hogy 18 évesen 
kiadhatta első művét. A mű fő üzenete az, 

hogy fogadjuk el adottságainkat és hozzuk 
ki belőlük a legtöbbet. Az irodalom mellett 
a zene is fontos szerepet kapott. Barczikay 
Lilla magával hozta gyermekkori barátját, 
Zwickl Pált, aki unplugged koncertet adott 
zenekarával, a Walrusinthe Sunshine-nal. 
A fi atal tagokból álló trió barátságokon át 
szövődött, zsenge koruk ellenére már két 
lemezt is kiadtak. Saját stílusmegnevezésük 
szerint indie és progressive rockot játszanak.

Az év utolsó irodalmi beszélgetése egy-
ben megemlékezés is lesz. Jövőre lesz 
ugyanis a 10. évfordulója Faludy György 
Kossuth-díjas író, költő és műfordító halálá-
nak. Az év utolsó irodalmi estjén így Faludy 
élete és munkássága kerül majd a fókuszba.

Lakatos Melinda

Fiatal tehetségek bemutatkozója

Szeretettel várjuk
2015. december  20-án 

vasárnap 19 órára

a Szent Kereszt Felmagasztalása templomba

Adventi koncertre
Fellépnek:  

Szent Cecília kórus Pomáz 
Tavasz női kar Rákospalota

Lustige Schwaben kórus Budakalász

Szent Kereszt Felmagasztalása Templom
(Budakalász Ady E. u. )

Német Nemzetiségi Önkormányzat
Lustige Schwaben kórus

Emlékkiállítás – Hetven éve 
zárult le a II. világháború

A második világháború emléktárgyaiból 
nyílt kiállítás a Kós Károly Művelődési Ház-
ban. A vitrineket Gáll Gábor magángyűjtő, 
valamint a budakalászi lakosok személyes 
emlékanyagait öltötték meg. A kiállítást de-
cember 2-ig tekinthették meg az érdeklődők.

70 éve, 1945. május ért véget véget ért 
Európában a második világháború. A náci 
Németország és szövetségesei vereségé-
vel záruló második világégés évfordulójára 
emlékeznek Budakalászon is. A Kós Károly 
Művelődési Házban egyhónapos emlékkiál-
lítást szenteltek a 20. század meghatározó 
történelmi eseményének. Háborús emlék-
tárgyakból, különböző hadifelszerelésekből 
és kitüntetésekből szerveztek tárlatot. Gaján 
Vilmos, budakalászi helytörténész egy tel-
jes vitrint töltött meg emléktárgyaival. A 
rohamsisakok és az érdemrendek mellett 
emlékek is fűzik a második világháborúhoz. 
A kiállítást Dr. Boldizsár Gábor, a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és 
Honvédtisztképző Kar dékánja nyitotta meg. 

Lakatos Melinda
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ISMERETTERJESZTÉS 

December 4. péntek 18.00
Borklub

December 11. péntek 19.00
Magyar vándor - rendkívüli utazók élménybeszámolói c. 
sorozat

December 27-28-29.
X. Szent Korona Konferencia

ZENE, ÉNEK, KONCERT

December 5. szombat 20.00
Rockház: Cool Head Klan

December 13. vasárnap 17.00
A M.É.Z. együttes és az Invocatio Musicalis együttes közös 
adventi koncertje

December 18. 20.00
Cuki Presszó koncert

KIÁLLÍTÁS

November 28 – december 23.

TÁNC, MOZGÁS

December 11. péntek 17.00-19.00
Aprók Tánca

EGYÉB

December 4. 16.00
Mikulás napi ünnepség 

DECEMBERI PROGRAMJAINK
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December 13. vasárnap 8.00-12.00

December 18. péntek 17.00-19.00
Levendula kör

December 19-20. 10.00-18.00
Kiállítás és vásár a budapesti Neves Kortárs Galéria 

Január 4 – február 4. 

Január 15 – február 14.

Január 18-22. 
A magyar kultúra hete

Január 29. péntek 17.00
A székely rovásírás emlékei, párhuzamai 

A VARJÚTÁR KÖNYVTÁR 
PROGRAMJAI

December 8. kedd 18.00 
Irodalomóra Ménes Attilával 

Január 12. kedd 18.00  
Irodalomóra Ménes Attilával

Január 22. péntek 17.00 
Manó-Mozi diavetítés

Január 26. kedd 18.00 
Író-olvasó találkozó: Ménes Attila
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Kis karácsony, 
nagy karácsony é nek li 
már december elején 
minden gyermek a 
Telepi Óvodában és 
mi felnőttek el sem 
hisszük, de újra eltelt 
egy év és  mindjárt 
itt a Karácsony, amit 
gyermekeink nagy 
örömmel várnak. 

December első péntekén eljött hozzánk 
a fehér szakállú kedves Mikulás.   Az ovisok 
süteménnyel és saját készítésű ajándékokkal 
kedveskedtek, majd csillogó szemmel éne-
keltek, verseltek neki. Aztán nagy örömmel 
fogadták, amit rejtett a zsákja és meleg sze-
retettel búcsúztak tőle. 

„Jövőre visszavárunk, de szánon gyere, 
sok havon!”

Az óvoda is ünnepi hangulatba öltözött, 
az őszi dekoráció egy kis abrakadabrakával 
karácsonyivá változott és emellett dolgozni 
kezdtek már az aranyos angyali kezecskék 
is, hogy családjuknak örömet szerezzenek.

Az ünnepi készülődés közben, álljunk 
meg egy percre és a karácsonyi ajándéklis-

tától és a nagy takarítástól elszakadva,  
gondoljunk gyermekszemmel az ünnepre.  
Az együtt töltött idő, az együttjátszás, az 
együttes alkotás élménye, az együtt eltöltött 
örömteli pillanatok, amikre később emlé-
kezhetünk adja az ünnep magját, hiszen 
nem az a fontos mit kapunk, mit eszünk, 
hanem az kivel tesszük mindezt!

 Persze, a családoknak is szüksége van 
arra, hogy Szentestére elkészüljön a ha-
lászlé, tiszta legyen a lakás, el legyen rakva 
a szárító, illatozzon a sütemény, illetve az 
összes rokon  utolsó ajándéka is  be legyen 
csomagolva, de a nagy készülésben ne feled-
jük el, kik a legfontosabbak. Tanuljunk gyer-
mekeinktől és hallgassunk a szívünkre. Ők 
belefeledkeznek a csodába. Várnak, remél-
nek, örülnek, készülnek, mindenféle ideges-
kedés és kapkodás nélkül, csak az örömért 
önmagáért is. 

 
Várunk mindenkit adventi gyertyagyúj-

tásra december 19-én, a Budakalász, Len-
fonó állomáshoz, ahol a Telepi Óvoda 
műsorát hallgathatják meg.

Kívánunk mindenkinek nagyon boldog, 
békés, együttjátszásban gazdag Karácsonyi 
Ünnepeket!             

A Telepi Óvoda dolgozói

A Mustármag Keresztény Óvoda, Általá-
nos Iskola és Gimnázium tisztelettel várja 
a 2016/2017-es évfolyam leendő kisiskolá-
sait Békásmegyer-Ófaluban. Az intézmény 
alapvetően a vallásukat gyakorló katolikus 
családok gyermekeinek kíván megfelelő kö-
zeget biztosítani szellemi-lelki fejlődésük-
höz, de örömmel fogadja azokat is, akiknek 
szülei elfogadják az iskola világnézetét és 
igénylik a keresztény szellemű nevelést.

Az iskola előkészítő foglalkozása, a 
2016. január 16-án induló, ingyenes Ma-
nótanoda játékos formában, komplex 
készség- és mozgásfejlesztő gyakorlatok-
kal segíti a felkészülést és beilleszkedést a 
leendő „mustármagoknak”. A foglalkozá-
sok szerdánként, 16.30-kor kezdődnek és 
egészen április végéig tartanak. Szeretettel 
várunk minden érdeklődő szülőt és gyer-
meket! www.mustarmag.net

Az adventi készülődés jegyében 2015. 
november 25-én családi kézműves délutánt 
tartottunk a Budakalászi Bölcsőde Mályva 
utcai tagintézményében.

Szülők és gyermekek közösen készí-
tettek szebbnél-szebb adventi díszeket, a 
csoportszobákban szorgos alkotó munka 
zajlott. A családias hangulatú délután során 
a felnőttek és a gyerekek annyira jól érez-
ték magukat, hogy sokan haza sem akartak 
menni a program végén.

Óvodai hírek

A Nyitnikék Óvoda német nemzeti-
ségi csoportos gyermekei már napokkal 
Márton nap előtt felelevenítették Tours-i 
Szent Márton legendáját, lázasan sütöt-
ték a libapecsenyét a babakonyhában, és 
tálalták fel a fi nomabbnál fi nomabb libás 
ételeket a csoportban éhező játék állatok-
nak, babáknak és egymásnak. A Márton 
napot megelőző időszakban a gyerekek 
nemcsak a magyar népszokásokkal (újbor 
kóstolás, libák levágása, időjárás-jóslá-
sok… stb.), hanem a német Márton napi 
hagyományokkal is megismerkedtek. 

November 11-i összejövetelünkön a 
német hagyomány szerint vidáman, és 
mégis meghitt hangulatban emlékeztünk 
Szent Mártonra és jóságára: a szülőkkel 
való közös játék után a Harkály csopor-
tos gyerekek sok szép német Márton napi 
dallal gazdagítva játszották el Márton tör-
ténetét. Ezután – ahogy Szent Márton is 
tette volna – a gyerekek szüleikkel együtt 
megosztották egymással az otthon sütött 

süteményeiket. A vidám falatozás után 
meggyújtottuk lámpásainkat, és Márton 
lovának nyomába eredtünk. Mivel a lovak 
köztudottan szeretik az óvodás dalokat, 
németül és magyarul is énekeltünk neki 
az úton, amiért aztán a bátrabb gyerekek 
meg is simogathatták, sőt még meg is lo-
vagolhatták Márton lovát. (Köszönet érte 
a budakalászi Sárga-Ló Tanyának)

Reméljük, a Márton napi lámpásokat 
még meg-meg gyújtják esténként otthon, 
és jó érzéssel emlékeznek vissza meghitt 
hangulatú összejövetelünkre.

Német nemzetiségi Harkály csoport

Márton nap a Szalonka utcában
 NYITNIKÉK ÓVODA

 VASÚTSORI ÓVODA

Kis karácsony, nagy karácsony…
Manótanoda 
a Mustármag 
Iskolában

Advent a Budakalászi 
Bölcsődében
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FelhívásDiákhírek

Advent

Budakalászon az elmúlt években hagyomány-
nyá vált, hogy a Kárpátok őre szobor mellett 
a város önkormányzata adventi koszorút állít 
fel. Az első hétvégén iskolánk 6.a osztályos 
tanulói készültek megható műsorral az első 
gyertya meggyújtására, melyet osztályfőnö-
kük, Veres Anikó néni állított össze. Az ün-
nepi hangulat mellé forró teát, szaloncukrot 
és kürtős kalácsot kaptak az ide látogatók.

Márton nap 2015.
Az ősz egyik legkedveltebb németes prog-

ramja a Márton napi felvonulás. Idén is 
szebbnél szebb lampionok készültek, Szent 
Mártonról szóló daloktól voltak hangosak 
az osztálytermek. Szokás szerint a harmadik 
évfolyamosok műsorával indult a délutáni 
program. Az előadott dalokkal, versekkel és 
végül az árnyjátékkal felelevenítettük a híres 
„kö penyosztási jelenetet” és Márton püs-
pökké avatását. Miután meggyújtottuk a lam-
pionokat, elindultunk a templomkertbe, ahol 
feladatok várták a gyerekeket, megfejtésük 
jutalma egy kis édesség volt. Visszatérve az 
iskolába mindenkinek jól esett a szülők által 
beküldött sok fi nom sütemény és tea. Talál-
kozunk jövőre!

Németes munkaközösség

Hírek
A közelmúltban megrendezett Bolyai Anya-
nyelvi Csapatverseny területi fordulóján is-
kolánk diákjai remek eredményeket értek 
el. Évfolyamonként a legeredményesebbek 
voltak:

3. évfolyam – 12. hely: Gabula Barbara, Na-
halkó Zsófi a, Novák Noémi, Welther Hermina
4. évfolyam – 12. hely: Fekete Janka, Hábit 
Bence, Horváth Luca, Siliga András

Zongoraverseny
Idén november 26-29. között tartották a 

kétévente megrendezésre kerülő VII. Orszá-
gos Ferenczy György Zongoraversenyt, me-
lyet a budapesti XVII. tankerületi Bartók Béla 
Alapfokú Művészeti Iskola és a Nemzetközi 
Chopin Alapítvány szervezett. A három nap 
során nemzetközileg elismert, komoly szakte-
kintélyekből álló zsűri értékelte az indulókat. 
A versenyre 220 tanuló jelentkezett, és hat 
korcsoportban díjazták őket. Hegyi Botond 
András (3.a.) I. korcsoportban 1. díjat kapott. 

Drucza Dávid (Szentistvántelepi Ált. Isk. 3.o.) 
I. korcsoportban 2. díjat hozott. Szabó Zsófi át 
(4.a.) és Somlói Kingát (7.a.) Dicsérő Oklevél-
lel jutalmazták. Felkészítő tanáruk: H. Kürtösi 
Mónika 

Gyárlátogatás az ICO-ban
A 4.c osztály  november 27-én  az ICO 

gyárban járt Pomázon, ahol a tollkészítés fo-
lyamatát követhettük nyomon. A gyerekek 
nagy érdeklődéssel fi gyelték a hatalmas gépek 
működését, hiszen harmadik osztályban már 
olvastunk erről. A program egy vetítéssel és 
érdekes beszámolóval kezdődött, majd meg-
tekintettük a gyártási részleget. A program 
végén a gyerekek meglepetéscsomagot kaptak, 
amiben a gyár termékeiből találhattunk min-

5. évfolyam – 7. hely: Botyánszki Blanka, Fo-
rián-Szabó Júlia, Wernsdörfer Albert, Werns-
dörfer Anna
6. évfolyam – 13. hely: Farkas Benedek, Hor-
váth Vilmos, Koltai Marcell, Nógrádi Iván

7. évfolyam – 11. hely: Nagy Attila, Nagy Kris-
tóf, Németh Kende Bertalan, Szabó Gergő
8. évfolyam – 8. hely: Bonifert András, Géczy 
Zsombor, Marekkel Bence, Orosz Péter
Szintén a 8. évfolyamon 1. helyezést ért el: 
Földi Csongor, Nagy Regő és Péter Olivér, 

tákat. Hatalmas volt az öröm, hiszen egy-két 
termékről néhány gyerek még nem is hallott. 
Nagyon köszönjük a lehetőséget!  4.c osztály

Beszámolók az elsősegély 
tanfolyamról

2015. októberében a Kalász Suliban foly-
tatódott az elsősegély tanfolyam, melyről két 
diákunk az alábbi beszámolókat írta.

„Az első alkalommal olyan, a hétköznap-
jainkban fontos és hasznos információkat 
tudhattunk meg, mint pl. mit tegyünk, ha 
ájult vagy éppen epilepsziás rohamtól szen-
vedő emberrel találkozunk; mit tegyünk 
egy rándult vagy kifi camodott végtaggal; 
hogyan segítsünk fulladás, mérgezés vagy 
égési sérülés esetén. Gyakorlatban is ki-
próbáltuk a segítségnyújtást: csapatokban 
szétosztva egymás karját nyomókötéssel be-
kötöztük.”                                     Eőri Panna 7.b

„A mérgezéseken belül szó esett: CO mér-
gezésről, a vegyszerekről és még a gom-
bamérgezésekről is. Megbeszéltük mit kell 
csinálni ha megégeted, leforrázod magad 
vagy leégsz. Képeket is mutatott ezzel a té-
mával kapcsolatban, és hát – legyünk őszin-
ték – nem voltak valami gusztusosak.„

Borbényi Flóra 7.b

A teljes írások a www.vkctv.hu/oktats ol-
dalon olvashatók. 

akik pontszámukkal a december eleji orszá-
gos versenyre is bejutottak.
A Pest megyei Sakk Diákolimpián Gabula 
Ádám hatodikos tanulónk 1. helyezést ért el, 
így továbbjutott az országos versenyre.
Gratulálunk a szép teljesítményhez!

Márton nap
Iskolánk egyik némettanára, Márfi  Magdi 

néni kezdeményezésére idén megünnepel-
tük a Márton napot. A németes tanulók no-
vember 11-én délután közösen lampionokat 
készítettek üvegfestő technikával. Közben 
sütiket kóstolgattak, és az eddig tanult dalo-
kat énekelték. Sötétedéskor kicsi és nagy az 
udvaron gyülekezett, felgyulladtak a fények 
a lampionokban, és énekelve, gitárkísérettel  
vonultak az iskola körül.  A jó hangulatú ren-
dezvénybe bekapcsolódtak a szülők, testvérek 
is. Az est beálltával vettek búcsút egymástól, 
s fénylő lámpácskájával ki-ki elindult a saját 
otthonába.

 KALÁSZ SULI

 SZENTISTVÁNTELEPI ISKOLA



BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ20

János a 17. század közepén született. 
Pilinyben, Szécsényben és Füleken nevel-
kedett. 1676-ban Pest-Pilis-Solt vármegye 
esküdtje. 1680-ban az oszmánok fog-
ságába esett, 22 hónap után szabadult, 
majd részt vett 1682-ben, Fülek sikertelen 
védelmében. Katonáival részt vett 1684-
ben Vác és Pest elfoglalásában, majd a 
sikertelen Buda elleni ostromban. 1686-
ban a váci járás szolgabírája. Katonáival 
harcolt Budán az oszmán uralom alóli 
felszabadításkor. 1689-ben a Habsburg 
adminisztráció nyomására az evangéli-
kus vallású szolgabírói lemondott tiszt-
ségéről.

A család a fegyverváltságdíjat kifi -
zette, birtokaikat I. Lipót 1691-ben meg-
erősítette. Bátyja II. Pál fi ával, Istvánnal 

szerződést kötött a birtokaik közös igaz-
gatásáról. A Pest környéki birtokokat 
Dunakesziről, a Buda környékieket 
Nagy kovácsiból igazgatták és megkezd-
ték Losonctól-Kiskőrösig a betelepítése-
ket. Magyar, szlovák, némettelepeseket 
és szerb menekülteket (Kalászon is) te-
lepítettek be. Az 1703. évben Budakalász 
186 rénes forinttal adózott. 1704 márciu-
sától a Nógrád vármegyei kuruc nemesi 
felkelők első kapitánya. 1704 májusában 
Kecskeméten megválasztották Pest-Pilis-
Solt vármegye első kuruc alispánjának. 
Megszervezte a kuruc közigazgatást, a 
kuruc csapatok ellátását, a labanc-rácok 
elleni védelmet. 1705 tavaszán alispáni 
tisztségéből – első felesége halála miatt 
– lemondott. 1711-ben Ajnácskő vára át-

adásáért menlevelet kapott. Haláláig, 
1723-ig aktívan résztvett a vármegye 
közgyűlésein, védte a szatmári békében 
kiharcolt jogokat és folytatta birtokainak 
fejlesztését.

Első feleségétől Dorogffy Máriától 
két leánya (Anna, Okolicsányi Mátyásné 
és Katalin, Petrovay Lászlóné), míg má-
sodik feleségétől, Zolnay Judittól két fi a 
(II. János, felesége Szemere Krisztina és 
III. Pál, felesége Szemere Klára), vala-
mint egy lánya (Judit, Soós Ferencné) 
ismert. 

Bátonyi Pál

3. rész  Felsőva  ai Wa  ay János 
Pest-Pilis-Solt vármegye első kuruc alispánja

Még októberben elhunyt 
budakalászi lakosok:
Kiss Ferencné szül.: Pinner Irén 93 éves,
Vastagh Györgyné szül.: 
Bernáth Julianna 90 éves,
Radován Péter Béla 66 éves,
Antal Sándor 60 éves

Novemberi  anyakönyvi események:
2015. novemberben hónapban 4 kislány és 4 kisfi ú 
született városunkban. 

Városunkban, októberben 4 pár kötött házasságot. 
Az ifjú pároknak gratulálunk!  

Budakalász Város Önkormányzata 
nevében Rogán László polgármester, 
Ercsényi Tiborné és dr. Krepárt Tamás 
alpolgármester jó egészséget kíván:
Szőcs Árpádné szül.: Keszey Erzsébetnek,
Kovács Istvánné szül.: Ilyés Zsófi ának és
Fábián Lászlóné szül.: Strba Irénnek.

Anyakönyvi hírek

Közélet

Helyesbítés: Elnézést kérünk, 
előző lapszámunkban tévesen 
jelent meg néhai Lázi Jánosné 
szül.: Popelka Erzsébet 
Zsuzsanna neve.

Novemberben elhunyt 
budakalászi lakos:
Horinka Istvánné szül.: Markovics Ilona 
96 éves,
Milosevits Milenkóné szül.: Rafajlovics Divna 
83 éves,
Kovács Ferencné szül.: Frey Aranka 81 éves,
Nebranek László Józsefné szül.: 
Nagy Julianna 65 éves,
Somogyi Jánosné szül.: Muhar Éva 59 éves,
Harangi László Csaba 86 éves,
Hortobágyi Sándor Károly 73 éves,
Antal András Márton 65 éves

Orvosok év végi rendelési ideje

Orvosok
2015. december 2016. január Helye  es saját 

rendelési idejében 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 1 2 3
Háziorvosok

Dr. Gál Katalin 4-9. Dr. Sulyok András
Dr. Sulyok András Dr. Gál Katalin
Dr. Kiss Edina Dr. Török Zsolt
Dr. Török Zsolt Dr. Kiss Edina

Fogszakorvosok
Dr. Rénes Nóra Dr. Veszeli Dóra
Dr. Veszeli Dóra

Gyermekorvosok
Dr. Asztalos Imre 4-8. Dr. Német Márta
Dr. Németh Márta

Jelmagyarázat:
szabadság
munkaszüne   és ünnepnapok A vérvétel december 23. és január 4. közö   szünetel.

Wattay János 
címere (1690) 
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Közérdekű

Rendszeresen látogassák meg egye-
dül élő, idős, mozgásukban korlátozott 
közeli és távoli hozzátartozóikat, szom-
szédokat, ismerősöket.

Érdeklődjenek arról, van-e elegendő 
tüzelőjük, megfelelően működik-e a 
lakás fűtési rendszere. Kihűlés ve-
szélye nemcsak szabadtérben áll 
fenn, hanem belső térben is, ha 
tartósan 14°C körüli hőmérsékle-
ten tartózkodunk.

Az utcán fekvő embereket ne hagyják 
magukra!

Kérdezzék meg egyedülálló, idős 
ismerőseiket, hogy napi tevékenysége-
ikben a tél folyamán segítségre szorul-
nak-e.

Segítsenek a hó eltakarításában, a 
síkosság mentesítésében telken belül és 
az utcafronton egyaránt.

Amennyiben a fentiekkel kapcso-
latos problémát észlelnek, kérjük, 
jelezzék telephelyeinken, illetve a tele-
pülésen ügyeletet tartó munkatársnál.

Dunakanyari Családsegítő 
                  és Gyermekjóléti Szolgálat

Telefon (Budakalász): 
06 26 340-121

Tiszta Karácsony Hideg időben 
különösen fontos 
a segítségnyújtás

KATOLIKUS SZENTMISÉK RENDJE
Budakalászon Szen  stvántelepen
Vasárnap: 8 és 18 óra Vasárnap: 10 óra
Hé  őn: este 18 óra Kedd: este 18 óra
Szerdán: reggel 7 óra Csütörtök: este 18 óra
Pénteken: este 18 óra Szombat 18 óra

TEMPLOMUNK KARÁCSONYI MISERENDJE
Karácsonyi misztériumjáték        Budakalászon Szen  stvántelepen

17 óra 16 óra
December 24-én Éjféli szentmise   12 óra 10 óra
25-én Karácsony első napján           8 és 18 óra 10 óra
26-án Karácsony másnapján            8 óra 10 óra

Tíz évvel ezelőtt rendszeresen felke-
restem elsőpéntekenként egy idős bácsit 
a Terézvárosban. Nagy lakása volt, de tele 
használt és alig használt dolgokkal. Félre 
voltak téve az asztalán a még használható 
elemek, a régi ruhák, a szekrény tetején 
a fel nem akasztott képek, a kedves kis 
csecsebecsék, amiket befedett az évek óta 
felgyülemlett por. Elgondolkodtam rajta, 
hogyan lehetne rendet tenni. Nagyon nagy 
feladat lenne, szinte lehetetlen. Ha a bácsi 
– vagy a rokonai – tudnák, hogy a sok 
tárgy között van egy nagyon értékes szo-
bor, vagy egy 100 millió forintot érő lottó-
szelvény, biztos, hogy addig nem hagynák 
abba a kutatást, míg meg nem találják. Va-
lahogy úgy érzem, a mai világ karácsonya 
is ilyen. Nagyon sok mindent rápakoltunk, 
ami elfedi a lényeget, de ott valahol legalul 
van a lényeg. Ha ezt megtaláljuk, akkor 
megérthetjük az ünnep örömét.

Mi fedi el az igazi lényeget?
Karácsony sajnos a fogyasztás ünne-

pévé vált. Nagy kényszer van az emberek-
ben, hogy ilyenkor emberi kapcsolataikat 
ajándékokban fejezzék ki. Az ajándék ér-
tékével jelezzék, hogy mennyire fontos a 
másik. Sokszor tapasztaljuk, hogy a mo-
dern eszközök átveszik az életünk felett 
az uralmat. Érdemes néha megállni, és 
megkérdezni, hogy mi használjuk a szá-
mítógépet, vagy már a számítógép használ 
minket? Tényleg azért használjuk a tévét, 
hogy tájékozódjunk, vagy már a tévé az 

életünk szerves részévé vált, ami elvon az 
emberi kapcsolatoktól? 

Hogyan tudunk felkészülni Kará-
csonyra?

Rendet kell rakni. Először a szívünk-
ben. Időt kell adni, hogy elcsendesedve 
(nem a tévé, mobil uralma alatt) átgon-
doljuk mindennapjainkat. A legfontosabb 
dolgokat a helyükre rakni. Megbocsátani 
és szeretni. Ez a legnagyobb ajándék, amit 
a fenyőfa alá tehetünk Jézusnak Kará-
csony ünnepén. A magunkkal cipelt hara-
got neheztelést tegyük le. A harag mindig 
megkötözi az embert. Lehetetlenné teszi 
az őszinte emberi kapcsolatokat. Torzzá 
teszi a lelkünket. A mennyek országában 
elképzelhetetlen, hogy valakire haragudva 
lépjünk be. Amíg úton vagyunk, igyekez-
zünk kibékülni. Másik feladat a szeretet. 
A szeretet a szívben kezdődik, és nem az 
ajándék mértékétől függ. Kitisztítani a 
szívünket, hogy oda tudjunk fi gyelni a má-
sikra. A legnagyobb ajándék az az idő, amit 
önfeledten szeretettel, a másik emberrel el 
tudunk tölteni. Ferenc pápa az idei évben 
az irgalmasság évét hirdette meg. Úgy te-
kintünk Istenre, mint aki irgalmas szívvel 
hív minket. Kérjük az ő segítségét, hogy el 
tudjunk jutni Karácsony ünnepéig.

Áldott Adventi várakozást kívánok 
minden olvasónak!      

Kálmán József plébános

A BUDAKALÁSZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET ÜNNEPI ALKALMAI
Dec. 13. vasárnap 15:00
Gyermekek ajándékkészítő kézműves délutánja
Dec. 20. vasárnap 9:00
Gyermekek ünnepi műsora az isten  szteleten
Dec. 24. csütörtök 15:00
Gyülekeze   karácsonyi összejövetel
Dec. 25. péntek 9:00
Ünnepi isten  sztelet
Dec. 26. szombat 9:00
Ünnepi isten  sztelet
Dec. 31. csütörtök 18:00
Óévi isten  sztelet
Jan. 1. péntek 18:00
Újévi isten  sztelet
Jan. 1. péntek 18:00
Újévi isten  sztelet

A GÖRÖGKELETI SZERB KARÁCSONYI  
LITURGIA REND A KÖVETKEZŐ
Szent este 2016. január. 6.
                              16 óra vecsernye
                              22 óra es   („éjféli”) liturgia
Karácsony 2016. január. 7.: 10 óra liturgia
január. 8.: 10 óra liturgia
január. 9.: 10 óra liturgia

Adventben reggel 6 órakor vannak a Rorate szentmisék, a szokásos rend szerint.

Mindenkit szerete  el várunk a református templomban!
Budakalász, Kereszt u. 7.
tel.: 26/26 20 26, 30/ 409 3323

 Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 

és sikerekben gazdag 

Boldog Új Évet kívánunk!
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November utolsó hétvégéjén idegenben 
játszottunk az ETO-SZESE Győr vendé-
geként. A mérkőzésen az első perctől a mi 
akaratunk érvényesült, kisebb hibákkal, 
nagy küzdelemben, mondhatni magabiztos 
győzelmet arattunk. Az első félidőben gyors, 
agresszív játékunknak köszönhetően három-
gólos előnyt szereztünk. A második játékrész 
elején ezt az előnyt hét gólosra növeltük, 
amit a mérkőzés végéig biztosan tartani tud-
tunk. A meccsen végig koncentráltan, lendü-
letesen, gyorsan, agresszívan, jól játszottunk. 
Voltak taktikai fegyelmezetlenségeink, kiha-
gyott ziccereink. Ezek most belefértek, nem 
forgott veszélyben a győzelmünk. A játék-
fázisokat tekintve a védekezésünk és a ka-
pusteljesítményünk ismét kiemelkedő volt. 

Visszarendeződéseink jól sikerültek, kevés 
indítás, lerohanás gólt kaptunk. Támadó-
játékunk pontos volt és gyors. Még mindig 
vannak periódusaink, amikor előjönnek a 
taktikai fegyelmezetlenségeink. Ekkor feles-
legesen kapkodunk, hamar ellőjük a labdá-
kat, ahelyett, hogy hosszú támadójátékokat 
játszanánk, és nem adnánk esélyt az ellen-
félnek arra, hogy esetleg elhiggye, van keres-
nivalója.

Egy nehéz mérkőzésen mutatott meg-
nyugtató, magabiztos játékkal megszereztük 
az újabb két pontunkat és ezzel nagy lépést 
tettünkazért, hogy az őszi tabellát csapatunk 
vezesse az NBI/B Nyugati csoportjában. 

Gratulálok a csapatnak!

Hajdu Gábor, elnök

CYEB Budakalász FKC Győr vendégeként
ETO-SZESE Győr – CYEB Budakalász FKC 28-34

Sport

Játékoskeret: Váczi Dániel (kapus), Koncz 
András (3), Bendó Csaba (2), Doros Ákos, 
Dr. Czina József (1), Hadobás Bence, Nagy 
Bence (10), Deák Gergely, Tóth Ádám (7), 
Perényi Zoltán, Józsa Máté (1), Tatai Olivér, 
Sutka Norbert (5), Ulicsnyi Péter (kapus), 
Völker Bálint (5), Vizi Benjamin

Újabb őszi bajnokság végéhez érkeztünk 
a futballéletben. Eseménydús, mozgalmas 
szezont tudhatunk magunk mögött, siker-
ben és bánatban egyaránt részünk volt. 
Azért szép a futball, mert itt minden meg-
történhet. Remek szezont zárt az egyesület. 
Korosztályonként érmes helyezések, dicsé-
retek, gratulációk, elégedettség a szurkolók 
szívében, így elmondhatom, elégedett va-
gyok a teljesítménnyel. Sok néző volt kíván-
csi a mérkőzésekre, a legkisebbektől a felnőtt 
csapatokig. Érezni, hogy Budakalászon 
megint elindult valami a sport és a mozgás 
irányába. Persze ehhez kellett egy támogató 
önkormányzat, sportot szerető polgármes-
ter, és egy megértő Képviselő- testület. Kö-
szönet nekik a támogatásért és az önzetlen 
segítségükért. Külön elismerés edzőinknek, 
akik dacolva az időjárással, kánikulával és 

viharral, mindig megtartották az edzéseket 
motiválták a srácokat a tréningen való rész-
vételre. Fiatal játékosaink a jövőben is élhet-
nek a lehetőséggel, hogy kiválasztó játékon 
vegyenek részt a Felcsútra a Puskás Ferenc 
Akadémián. Legutóbb a Vasas Focisulival 
kötöttünk egy megállapodást, így folyama-
tosan nyitva a lehetőség a tehetséges srácok-
nak. Mindent elkövetünk, hogy minél több 
kalászi fi atalt tudjunk leigazolni és megy-
győzni arról, hogy a sport igaz, becsületes 
emberré nevel. A téli edzéseket tornaterem-
ben tartjuk.  Minden hétvégén korosztályos 
mérkőzéseket játszunk, hogy megtartsák az 
elért remek formát. Budakalász csapatait 
mindenhol szívesen látják, mert tudják, 
hogy a megye legsportszerűbb és egyik leg-
erősebb klubja. Télen sem unatkozunk, a 
műfüvünket rendbe kell hozni, palánkokat 

kell cserélni, védőhálót felszerelni, világítást 
korszerűsíteni, pályákat rendbe tenni, kerí-
tést, korlátokat felújítani és sok-sok feladat 
van, ami még ránk vár. Maga a karbantar-
tás is sok pénzt emészt fel, ezért arra kérek 
minden vállalkozót, akinek lehetősége van, 
támogassa a klubot a társasági nyeresé-
gadó törvény által lehetővé tett összegével. 
Az egyesület továbbra is megtesz mindent, 
hogy gyermekeink, unokáink szívesen jöjje-
nek sportolni, szeressék a klubot és büszkék 
legyenek arra, hogy budakalásziak. Minden 
budakalászi lakosnak, a klub összes dolgozó-
jának, a Hivatalnak, a segítő vállalkozóknak, 
a testületnek, a szurkolóknak, polgármester 
úrnak nagyon boldog ünnepeket és újévet 
kíván a BMSE vezetősége.

Sárosi Tibor BMSE elnök

 Kedves Olvasóink!

Áldott Karácsonyt és sikeres, 
boldog 2016-os esztendőt kíván 
minden kedves budakalászi szurkolónak
 
a FÉNYLAKK Budakalász Vívósport Egyesület
minden tagja!

p
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Közélet

Budakalász Város Önkormányza-
tának finanszírozásával, közösségi 
összefogással, műjégpályát terve-
zünk létrehozni Budakalászon még ez 
évben. Célunk, hogy a budakalásziak 
számára helyben, kedvezményesen el-
érhetővé tegyük a téli szabadidős spor-
tolás lehetőségét. A Szentistvántelepi 
Cserkész Alapítvány működtetésében 
egy non profi t alapú, önfenntartó, a 
téli hónapokban üzemelő, 450 m2-es 
kivilágított műjégpálya létrehozását 
tervezzük a Cserkészház kertjében 
(Lenfonó HÉV megállótól 100 mé-
terre). Az elmúlt évek során számos 
előkészítő lépést tettünk, a megva-

lósításhoz további közösségi ösz-
szefogás szükséges. Adománygyűjtő 
kampányunkban eddig több mint 60 
család és cég 3 millió forint támoga-
tást ajánlott fel, a Budakalász Város 
Önkormányzata pedig mintegy 6 mil-
lió forinttal járult hozzá a jégpálya 
építéséhez. A műjégpálya létrehozását 
több éves munka előzte meg számos 
cserkész szülő és vezető, valamint ön-
kéntes szakember összefogásával. Ha-
sonló akciók eredményeképp hoztuk 
létre az elmúlt években Budakalászon 
a Cserkészgrundot, az Önkormányzat-
tal, helyi iskolával összefogva a közös-
ségi parkot Szent István kertjét.

A GYNK Ingatlanfejlesztő Zrt., 2011 
Budakalász, Lupaszigeti út 4. pályáza-
tot hirdet összesen 63,5377 ha nagyságú 
mezőgazdasági területének bérbeadására 
és összesen 14,9503 ha nagyságú terület 
gyomtalanítására, 3 éves időtartamra, 
amely a lejárat előtt meghosszabbítható.

A területek Budakalász külterületén a 
Duna folyam – Barát patak – 11. sz. főút 
melletti Hermes áruház – bányatavak 
által határolt térségben fekszenek.

A területbérlésbe beletartozhat a nem 
mezőgazdasági besorolású területek bér-
lése is, így összesen 78,488 ha területet 
lehet bérelni – vagy szétválasztás esetén 
a nem mezőgazdasági területeket  külön 
díjazás fejében gyomtalanítani kell, de 
mindkét tevékenységre ajánlatot kell 
adni.

Előnyt élvez az, aki az összes terület 
bérlését és gyomtalanítását elvállalja, il-
letve a legmagasabb bérleti díjat fi zeti. 

Ebből adódóan részterület bérlése is 
lehetséges.
Az ajánlatok benyújtásának határideje: 
2015. december hó 30. nap, 12:00 óráig.
Az ajánlatok benyújtásának módja: 
írásban a Társaság címére írt levélben, 
vagy e-mailen írt levében a 
gynk@pannonmail.hu címre.

A Társaság a pályázatot indoklás nél-
kül eredménytelennek nyilváníthatja.

Érdeklődni lehet Koppányi Lajosnál 
a 70/527-0716-os telefonszámon, vagy 
időpont egyeztetés után személyesen a 
Gyógynövénykutató Intézet Kft. épületé-
ben, Budakalász, Luppaszigeti út 4. 

Közösségi műjégpálya Budakalászon!

Egy fontos eleme hiányzik még a közösségi műjégpálya meg-
valósításnak: egy biztonságos, tartós korcsolyapalánk meg-
építése, melynek költsége 1,5 M Ft. Ennek megvásárlásához kérjük 
minden helyi és környékbeli cég, vállalkozás segítségét, adományát leg-
később 2015. december 20-ig! Közhasznú alapítványunk cégek ado-
mányainak elfogadására is jogosult. Erről igazolást állítunk ki, mely az 
adóalap csökkentésére jogosít.

Kérünk mindenkit, hogy népszerűsítse kampányunkat! További in-
formáció honlapunkon (www. cserkeszek.hu) és facebook oldalunkon 
(mujegpalyabudakalasz) érhető el.

Adományaikat kérjük, hogy a Szentistvántelepi Cserkész Alapítvány 
OTP 11703006-20063315 bankszámlaszámára szíveskedjenek utalni. 
A közleménybe kérjük beírni: „adomány korcsolyapályára”. 

Adomány személyesen is átadható, ez ügyben keressék a kampány 
koordinátorát, Horváth Istvánt a 70-337-7630-as vagy Dr. Wettstein 
András kuratóriumi elnököt a 30-305-7305-as telefonszámon illetve a 
wett.andras@gmail.com e-mail címen.

Közösségi műjégpálya nyitás 2015 decemberben!

FELHIVÁS KÖZADAKOZÁSRA

Pályáza   kiírás

Gyógyszertári 
ügyelet
2015. 

december

Vörösmarty Gyógyszertár
2015. december 13. 
vasárnap 8-20 óráig

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

István Király Gyógyszertár
2015. december 20.
vasárnap 8-20 óráig   

Pomáz, Kossuth L. u. 21/A

István Király Gyógyszertár
2015. december 27.
vasárnap 8-20 óráig   

Pomáz, Kossuth L. u. 21/A

Kőhegy Gyógyszertár
2015. december 24-25-26. 

vasárnap 8-20 óráig
Pomáz, Jankovics Gy. u. 2.

Telefon: (26) 326-240 

Kőhegy Gyógyszertár
2016. január 1. és 3. 
vasárnap 8-20 óráig

Pomáz, Jankovics Gy. u. 2.
Telefon: (26) 326-240 

A változtatás jogát 
fenntartjuk!

(X) – fi zetett hirdetés



Apróhirdetés

„Kárpitos”  „Bútorasztalos”  "www.butorons.
hu" és " 06-30-9-348-458 "    06 70/578-1468

Csillaghegyen azonnal beköltözhető 
305 m2-es háromlakásos kertes, panorámás 
ikerházfél garázzsal többgenerációs családok-
nak is kiváló 67 M Ft.    06 30 9773-588

Sílécek, sícipők, síbotok.

Sapkák, zoknik.

Sí-szerszámok, vaxok.                               

Bukósisakok, szemüvegek.

Síbox bérelhető.

Nyitva tartás:

Érdeklődjön 

honlapunkon

vagy telefonon.

                       

SÍFELSZERELÉSEK
ELADÁS – KÖLCSÖNZÉS – SZERVIZ

Használt és új sífelszerelések kedvező áron!

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

Budakalász Város ingyenes, közérdekű tájékoztató kiadványa
Megjelenik havonta 4000 példányban

Lapalapító: Budakalász Város Önkormányzata
Kiadja Budakalász Város Önkormányzatának megbízásából 

a Fanny Film K  .
Felelős kiadó: Lévai Zsuzsa Rózsa

Főszerkesztő: Ördöghné Vilman Melinda
Címlapfotó: Kovács Andrea 

Tördelés, illusztráció: Lovász Anita
Fotók: Kovács Andrea, Szabó Tamás, U  oné Ochodniczki Vanda, 

VKC TV, Turányi Gergely
Kommunikációs koordinátor: Kovács Andrea 
Hirdetésszervező: Ördöghné Vilman Melinda

marke  ng@szentendre.media.hu • Telefon: 06 (20) 574 7201
A szerkesztőség elérhetősége: hirmondo.budakalasz@gmail.com

Telefon: 06 (26) 303 287
Budakalász Önkormányzat 

(2011 Budakalász, Petőfi  tér 1.)
Lapbejegyzés száma: 

163/0480/1/2007

A Budakalászi Hírmondó legközelebbi számának lapzártája: 
2016. január 6. 

Megjelenés, terjesztés: 2016. január 18-19-20.

Nyomtatás: Mátyus Bt., Dabas
Felelős vezető: Mátyus Gyula
Terjesz  : Magyar Posta Zrt.


