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Budakalászi

HÍRMONDÓ

Indul az iskolaprojekt
Interjú Rogán László polgármesterrel (3. oldal)

Idősek Karácsonya
Emelkede hangulat a rendezvényen (12-13. oldal)

„Éreztük, hogy most értünk haza”
Beszélgetés Bakó Mátéval, a Magyar Nemze Bale
első magántáncosával (14. oldal)

Önkormányza hírek
Hasznos telefonszámok
Polgármesteri Hivatal +36 (26) 340 266
Ügyfélfogadási idők:
H.: 9-12 és 13-18, Sze.: 8-11 és 13-16
Ingyenes jogi
dr. Krepárt Tamás
tanácsadás
szerda: 9-11-ig
SOS
Segélyközpont
112
Rendőrség (107)
+36 (26) 502 400
Körze megbízo ak +36 (70) 338 5118
Városrendészet
+36 (70) 314 61 04
Polgárőrség
+36 (30) 621 22 44
Mentők (104) +36 (26) 319 941, 310 424
Tűzoltók (105)
+36 (20) 499 50 14
SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK
Kalászi Idősek Klubja +36 (26) 341 435
Családsegítő
+36 (26) 340 121
SZABADIDŐ
Kalászi Sportcsarnok +36 (26) 540 424
Művelődési Ház
+36 (26) 340 468
Könyvtár
+36 (26) 401 069
HÁZIORVOSOK
Dr. Pető István
+36 (26) 343 364
Dr. Gál Katalin
+36 (26) 341 815
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

2016. december 22-én csütörtöktől,
december 30-ig péntekig igazgatási szünet
mia az ügyfélfogadás szünetel.
A Városházán az ügyfélszolgálat munkanapokon
12 óráig 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 2017. január 2-án lesz.
Megértésüket köszönjük!
Ezúton kívánunk minden kedves ügyfelünknek
kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet!
Budakalászi Polgármesteri Hivatal

+36 (26) 342 664

FOGÁSZAT
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
+36 (27) 511 511
Szemétszállítás,
+36 (22) 350 111
hulladékudvar
Zöld Bicske K .
TIGÁZ,
+36 (40) 333 338,
gázszivárgás
+36 (80) 300 300
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
Telepi Iskola
+36 (26) 340 209
Zeneiskola
+36 (26) 343 418
Kalászi Gimnázium +36 (26) 540 372
EGYHÁZAK
Római Katolikus
+36 (26) 340 327
Református
+36 (26) 262 026
Szerb
+36 (70) 331 8386
Evangéliumi Közösség +36 (20) 886 8752
Bap sta Gyülekezet +36 (30) 934 7372
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A Budakalászi Polgármesteri Hivatalban

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

INTERJÚ Rogán László polgármesterrel

Indul az iskolaprojekt
Az M0-s kompenzáció mia indíto kereset peren kívüli megegyezéssel zárult.
Legfontosabb eredménye, hogy Budakalász kétmilliárd forintot kap, amiből új
iskolát épít valamint utakat fejleszthet az iskola környezetében. A teljes pénzösszeg megérkeze a város számlájára. Milyen lépésekre lehet számítani a közeljövőben?
A kétmilliárd forint valóban megérkezett, ez pedig azt jelenti, hogy egy
újabb csodálatos intézménnyel gazdagodhat a város. Köztudott, hogy Budakalászon az iskolák sorsa elég mostoha
volt az elmúlt 25 évben. Komolyabb
fejlesztés a kilencvenes években volt
utoljára. A gyermeklétszám az utóbbi 15
évben folyamatosan nő, ahogy a város
lakosságának száma is. Nagyon fontos,
hogy a gyerekeinket elvárható méretű,
állapotú és felszereltségű tantermekben helyezzük el, a konténerterem erre
nem jelent megoldást. Az új, modern
iskola kétszer nyolc osztályos lesz, tornacsarnokkal és kilenc szaktanteremmel rendelkezik majd. Elkészültével
csökkenteni tudjuk a Kalász Suli és a
Szentistvántelepi Általános Iskola zsúfoltságát is. Újra kialakíthatóak lesznek
a régi intézményekben a szaktantermek
és az osztálylétszámokat is ideális szinten lehet majd tartani. Az állam először
kétszáz millió forintot utalt át, amiből
már megbíztunk egy céget az intézmény
tanulmánytervének elkészítésével, valamint az épület tervezésével. Mára a
teljes forrás megérkezett. Szeretnénk
a tervet véglegesíteni, ebben kikérni a
tanárok véleményét, tanácsait, majd a
tavasz folyamán megkezdeni a munkálatokat. Óriási feladat előtt állunk, és
bízunk a sikerben.
 Ha már a gyerekeknél tartunk,
a bölcsődei álláshelyek bővítéséről is döntött a testület. Miért volt
erre szükség?
Budakalászon érzékelhetők a kormány családok javára hozott intézkedései, ugyanis ugrásszerűen megnőtt
a gyerekek születésszáma, minden hónapban 10-12 kisgyermek születik. Az
új bölcsődében 48-50 gyermek elhelyezésére van lehetőség, az intézmény
azonban megtelt. A Budai úti bölcsődében jelenleg két csoport működik. Az
édesanyák egy éves korukban bölcsődébe adhatják a gyermeküket, így dolgozhatnak és a munkabérük mellett
GYED-et is kapnak. Sokan élnek ezzel
a lehetőséggel. Másrészt nagyon magas

színvonalúak a bölcsődéink, ezért örömmel viszik oda a szülők a gyermekeiket.
Ezeknek köszönhetően annyi igény érkezett, hogy be kell indítanunk a Budai
úti bölcsődében a harmadik csoportot.
A csoport ellátására pedig újabb kollégákat szükséges fölvennünk, amihez át
kellett csoportosítanunk a költségvetést.
Örömteli hír, hogy a Budai úti bölcsőde
is hamarosan korszerűbbé válik, ugyanis
az épület felújítására 30 millió forintot
nyertünk, így jövőre azt is rendbe tudjuk
majd tenni.
 A városi út- és járdahálózat
felújításán folyamatosan dolgoznak. Mely területek érintettek
most?
A legnagyobb vállalásunk az Erdőhát utca felújítása volt, amit a városfejlesztésre nyert ötszáz millió forintból
finanszíroztunk. Ez a fejlesztés a város
költségvetési lehetőségeit eddig meghaladta. A Belügyminisztérium támogatása
azonban megteremtette a forrást a beruházásra, ahogyan a tóparti futópályára
és a mintagazdaságra is. A futópálya
azóta is nagy népszerűségnek örvend,
ahogy számításaink szerint a mintagazdaság is majd jövőre. Itt már az engedélyezési eljárások folynak, ha minden jól
megy, akkor tavasszal el tudjuk kezdeni
ott is a munkát. Az Erdőhát utcához
visszatérve, az egyik részén a Hegyalja
utcánál, már az első réteg is elkészült,
és hamarosan az egész utcahosszt befedik a felső kopó aszfaltréteggel. Ha ez
elkészült, akkor a Hegyalja-Lugas utcai
csomópont kialakítása következik. Ezúton is szeretném megköszönni a lakók
eddigi türelmét. Bízom benne, hogy
az elkészült, szép, használható és korszerű úttest feledteti majd az időleges
kényelmetlenséget. Az utcát szeretnénk
a gyalogosok számára is használhatóvá
tenni, így jövőre járda építését is tervezzük. A következő évben indul a járdaépítési projekt a városban. Sok gyalogút
rossz minőségű, nehezen használható,
helyenként balesetveszélyes. Ezek javításához szeretnénk most hozzálátni.
Tudni kell azonban, hogy a gyalogutak
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építését is, ahogy az útépítést, csak fokozatosan tudjuk elvégezni, hiszen akkora forrás nem áll rendelkezésre, hogy
az egész városban egyszerre valósítsuk
meg azt. Ezért kérem a budakalásziak
türelmét. Az építéseket a Vasútsor-Ady
Endre utca–Budai út U alakban már
elkezdtük, erre a Belügyminisztérium
500 millió forintos támogatása adott
lehetőséget. A következő évek nagy feladata tehát a járdaépítések elvégzése.
Erre pályáztunk is a Szentendrei úton
a HÉV megállótól a Lenfonó lakóparkja
felé haladva, de ez a pályázat sajnos nem
járt sikerrel. Természetesen, ha a feladatra rendelkezésre állnak új pályázati
lehetőségek, azokat nem fogjuk elmulasztani. A Budakalászi és a Lenfonó
megállónál még várjuk a pályázat eredményét, ott P+R parkoló megépítésére
pályáztunk, így a város ezen részei is
rendezettebbé válhatnak.
 Közelednek az ünnepek. Hogyan készül a karácsonyra a
város?
Több karácsonyi rendezvényünk is
igen népszerűvé vált az utóbbi években. Immár hagyományos a karácsonyváró rendezvény-sorozatunk az adventi
hétvégék. A négy szombaton nagy
szeretettel várjuk közös ünneplésre a városlakókat Budakalász karácsonyfájánál.
Az idősek karácsonyát öt éve szervezzük
a város 60 fölötti korosztályának, ahol
vendéglátással, színvonalas műsorral
és népszerű sztárokkal kedveskedünk a
vendégeknek. Emellett a díszbe öltöztetjük a város főutcáit is, hogy az ünnepi
hangolódáshoz hozzájáruljunk. Ezúton
szeretnék minden budakalászi számára
meghitt, békés karácsonyi ünnepeket
kívánni!
2016. november 25.
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Karácsonyi ajándék lesz az új tornaszoba

Októberben kezdődött a Nyitnikék
Óvoda tornaszobájának építése. Először
a régi dohos raktárépületet kellett elbontani, majd a tereprendezést követően jöhetett a kivitelezés. A szerződésben foglalt
december végi határidőt tartani tudja a
vállalkozó. Az épület már tető alatt van, a
cserepek is a helyükre kerültek, továbbá
az ácsszerkezet és a külső terasz fedése
is elkészült. A falak belső vakolásán is túl
vannak a szakemberek, bekötötték a közműveket, a radiátorok és a fűtés szerelése
is a végére ért. A tornaszoba építésével
párhuzamosan a két játszóudvar felújítása,
és az eszközök cseréje is jó ütemben halad.
Az északi udvar már el is készült. Tavaszra
pedig a másik udvar is megújul. Az önkormányzat a jövő évi költségvetésébe már
betervezte a két épület közötti betonfelület
rehabilitációját is, térkő burkolattal fogják
ellátni a területet.

Ünnepi díszbe
öltöztek a város utcái

A várakozás időszakát szeretné a
városvezetés még szebbé és meghittebbé tenni, így az idén is nagy hangsúly fektetettek az ünnepi fényekre. A
karácsonyt váró időszakra a település
frekventált pontjai öltöztek fényárba.
A város vezetői minden évszakban odafigyelnek Budakalász arculatára, egész
évben fontos, hogy a városban élők és
a Budakalászra látogatók milyen képet,
emlékeket őriznek, visznek magukkal a
településről. Advent időszakában Budakalászhoz hasonlóan az ország szinte
minden települése ünnepi fénybe öltözik, ami nem csak az önkormányzatoknak, de a polgároknak is köszönhető.
Az ünnephez szorosan hozzátartozik a
fény, amit a városi advent alkalmával
is kihangsúlyoztak a szónokok. A sötét
téli estéken, az ablakok fényei mellett,
a díszek világítása is ünnepivé teszi városunkat.

Figyelmesség a nyugdíjasoknak
nyekkel szeretnénk az ünnepeket még
meghittebbé tenni, hanem ténylegesen
is szeretnénk segíteni – hangsúlyozta
Rogán László polgármester. Ezért találtuk ki több mint 10 évvel ezelőtt az
ajándékcsomag osztást.”

A legfiatalabbak mellett a legidősebbekre is figyel Budakalász. A szépkorúak számára üzemeltetik a Nyugdíjas
Klubot a Táncsics utcában, ahol húsz fő
nappali ellátásáról gondoskodnak. Az
év végi ünnepeket teszi szebbé a város
az Idősek Karácsonyával, ahol egy kellemes hangulatú délutánnal várják őket
a Sportcsarnokban. „Nem csak élmé-
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November utolsó hetében vehették
át az érintettek a juttatást a Kós Károly
Művelődési Házban. A nyugdíjasok személyi okmányaik és a nyugellátásukról
szóló igazolás bemutatásával kaphatták
meg a város ajándékát. A csomagban
az elmúlt évekhez hasonlóan olaj, zsír,
liszt, cukor és száraztészta volt, emellett
újdonság, hogy szaloncukrot és kávét is
tartalmazott a ajándék. Az át nem vett
csomagokat a rászorulók és nagycsaládosok között osztották szét.

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

Önkormányza hírek

Rekord útépítés 2016-ban Budakalászon
„Igyekeztünk az útépítéseket, felújításokat úgy ütemezni, hogy város
minden részén látszódjon a fejlődés” –
nyilatkozta Budakalász polgármestere.
Rogán László elmondta, soha ennyi utat
nem újítottak még fel egyetlen esztendő
alatt a településen. Pályázati lehetőségek és saját forrás is rendelkezésre állt
2016-ban az úthálózat javításához, az
óváros mellett a Klenity, és Szentistvántelepen folyt a munka. „Az óvárosban
a Rigó utca, Kilátó utca, a Kereszt utca
újult meg, Szentistvántelepen megépült
az Árpád, a Kossuth, a Ciklámen utca és
a Szent László utca eleje. A Prekobrdoban pedig az Erdőhát és a Hegyalja utca

volt érintett” – sorolja a polgármester.
„Az új részeken a Sekrestyés, a Kanonok
és a Kispap utcát zúzott kővel láttuk el
útalapként, amit jövőre szeretnénk
majd befejezni. Elkészült a város egyik
új feltáró útjának, a Téglási András utcának az alapja is.”
A városvezetés vállalása az volt, hogy
szilárd burkolatot kap Budakalász valamennyi összközműves utcája, így a
munkák jövőre sem állnak le. A következő évben, 2017-ben pedig elindulnak a
járdaépítések is a városban. Ennek első
lépései már idén elkezdődnek a Budai
út – Ady Endre utca – Vasútsor által határolt U alak gyalogútjainak építésével.

Árpád utca

Kanonok utca

Vasút sor

Erdőhát utca

Kereszt utca

Kálvária sétány

Lehel utca

Erdőhát utca

ELADÓ építési telek

Fenyőfák elszállítása

Budakalász Város Önkormányzata
értékesítésre meghirdeti az alábbi
önkormányzati tulajdonú építési
telket
• Budakalász, Erdőhát utca 3570/16
helyrajzi számú belterületi építési
telek, terület: 997 m2
A részletes hirdetés Budakalász Város
honlapján (www.budakalasz.hu:
Városunk/Eladó-kiadó ingatlanok), valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján tekinthető meg.
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A Zöld Bicske Kft. 2017. január
6-án pénteken és 7-én, szombaton a teljes közszolgáltatási területén begyűjti a házak elé reggel 6
óráig kirakott fákat.
Két héttel később január 21-én,
szombaton pedig még egy napot
biztosítanak a fenyőfák elszállítására.

5

Önkormányza hírek

KözösJég – Budakalászi Műjégpálya

Örömmel adjuk hírül, hogy újra megnyílik a Budakalászi Közösségi Műjégpálya várhatóan még Karácsony előtt.
A Lenfonó HÉV megállónál található
Cserkészház kertjében kültéri, kivilágított 525 nm-es műjégpályát hoztunk
létre. Fűtött melegedő, vizes blokkok és
büfé is rendelkezésre állnak a Cserkészház termeiben, melyek egyben baráti
vagy céges rendezvények szervezésére
is alkalmasak. A budakalászi önkormányzat támogatásával, adományok és
saját forrás felhasználásával a pályát kibővítettük 17,5x30 méteresre, a palánk
és hűtőcsövek végleges betonágyazatba
kerültek, valamint sátoralapot is kialakítottunk, mely későbbi szezonokban
sátorfedést tesz lehetővé.
Az elmúlt szezonban több min 100
helyi család és cég támogatta adományával a jégkarbantartó rolba, valamint
a műanyag palánk beszerzését, melyet
ezúton is még egyszer köszönünk. Idei
szezonban is nagy szükségünk van a

támogatásokra a fenti munkálatok és
tereprendezési munkák költségének fedezésére.
Idei évben 220 db vadonatúj, jó
minőségű korcsolya és élezőgép került beszerzésre az Auchan áruház támogatásával alapítványunk sikeres
pályázatának köszönhetően. A további
fejlesztésekhez örömmel fogadunk bármely javaslatot és adományt egyaránt.
Célunk egy párját ritkító, közösségi
élményt nyújtó, téli szabadidős sportolást biztosító közösségi pont létrehozása
és hosszú távú működtetése nonprofit
alapon. Eddig is számos nagy értékű
munkát önkéntes alapon végeztek segítőink, támogatóink, így jöhetett létre a
KözösJég. Újító kezdeményezésként a
helyi iskolákkal együttműködve lehetőséget teremtünk a tanulási zavarokkal
küzdő gyermekek számára, hogy a korcsolyázás megtanulásának, az amatőr
csapatsport (jégkorong, jéglabda) elsajátításának sikerélményével segítséget
kapjanak tanulási nehézségeik legyőzéséhez.
A korcsolyapálya lefoglalható amatőr
jégkorong mérkőzések és egyéb rendezvények szervezésére. Korcsolyakölcsönzés, korcsolyaélezés és korcsolyaoktatás
is lehetséges egyénileg vagy csoportosan. Várjuk további közösségek, iskolai
osztályok jelentkezését!
Cégek, vállalatok számára évről- évre
lehetőség nyílik, hogy bekapcsolódjanak

e közösségi tér támogatásába, további
fejlesztésébe. Több, mint 20 éve működő alapítványunk közhasznú, az adományokról jogosultak vagyunk igazolást
kiállítani, mellyel a cégek adóalapjukat
csökkenthetik.

Alapítványunk számlaszáma:
11703006-20063315
Adó 1% támogatás elfogadásra is
jogosult alapítványunk adószáma:
18672844-1-13
További info: www.cserkeszek.hu,
www.korcsolyapalyabudakalasz-hu vagy
https://www.facebook.com/mujegpalyabudakalasz, valamint koripálya mobil
+36 (20) 510 5130
Mindenkit vár a budakalászi KözösJég!
Dr. Wettstein András, Szentistvántelepi Cserkész Alapítvány kuratóriumi elnök +36 (30) 305 7305

Budakalászi Közösségi Műjégpálya
Budakalász Lenfonó HÉV megálló, Cserkészház
Nyitva tartás: 2017. február 28-ig

Közönségjég
Pályabérlési lehetőség,
amatőr hoki, stb.
Pályabérlési lehetőség iskolák
számára

hétköznap
8:00-19:00
19:00-22:00

hétvége
10:00-20:00
8:00-10:00
20:00-22:00

8:00-14:00

Hétköznap délelőttönként az iskolai osztályok élveznek elsőbbséget, emellett a pálya mások számára is használható a fennmaradó időszakokban.
A belépőjegy árakról, az aktuális foglaltságról érdeklődjön elérhetőségeinken: +36 (20) 510 5130, www.cserkeszek.hu,
www.korcsolyapalyabudakalasz.hu vagy www.facebook.com/mujegpalyabudakalasz
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Közélet
Önkormányza hírek

Nagytakarítás
önkéntesekkel

Ahogy otthonunkban évente néhány
alkalommal példás rendet és tisztaságot
teremtünk, úgy a városnak is szüksége van
a „nagygenerálra” időnként. Budakalászon
minden ősszel várostakarításra hívják a
lakosságot, melyhez magánszemélyek és
civil szervezetek is rendszeresen csatlakoznak.
Az idén az Európai Hulladékcsökkentési Hét programjához csatlakozott a
város önkormányzata. A projektnek azon
túl, hogy tiszta környezetet teremtsen, az is
célja, hogy felhívja a figyelmet az újrahasznosításra. Budakalászon a várostakarítás
napján engedélyezték a nem komposztálható kerti zöldhulladék égetését is.
A szervezők a település tisztán tartása

mellett példát is szeretnének adni a fiataloknak a várostakarítással. Balogh Csaba
önkormányzati képviselő irányításával a
Ciklámen utcában és környéken 60-70
szorgalmas városlakó dolgozott. Horváth István és a Horgászegyesület tagjai
minden évben a Luppa tavak környékét
szabadítják meg az illegális szeméttől. A
szervezet elnöke elmondta, hogy a tavaszi
nagyon sikeres takarításnak köszönhetően
ez alkalommal sokkal kevesebb szemetet
gyűjtöttek össze. Máté István képviselő és
csapata az Omszk parkot és a Duna-partot
tette rendbe. Az önkormányzati képviselő
hangsúlyozta, a folyó mentén sok az illegális szemét, amit nem a budakalásziak
hagynak ott. Az idei akcióhoz csatlakozott
a Magyar Közút Nonprofit Zrt. is, akik
a főútvonalakat saját söprűs autójukkal
tisztították meg, és a 11-es számú főút
mentén a zöldhulladék összegyűjtéséről is
gondoskodtak. Emellett az Auchan áruház
is csatlakozott az akcióhoz zsák, kesztyű és
víz biztosításával.

Tájékoztató az adórendelet módosításáról
A Képviselő-testület novemberben elfogadott rendeletmódosítása
értelmében az építményadó hatálya
2017. január 1-től azon magánszemélyekre is kiterjed, akik saját tulajdonú ingatlanjaik címére nem saját
vagy családtagjaik tulajdonában lévő
vállalkozás(ok) székhelye és/vagy telephelye kerül bejegyzésre. Minden
esetben építményadót köteles fizetni
azon tulajdonos, akinek az ingatlanán
vendéglátóipari és/vagy kereskedelmi
tevékenységet folytatnak. Az érintettek
egyben kikerülnek a kommunális adó
hatálya alól. A módosítással az Önkormányzat különbséget kíván tenni az ingatlanjaikat életvitelszerűen használó
tulajdonosok és a bérbeadásból bevételre szert tevő tulajdonosok között.
A bejelentés önkéntes bevalláson
lapszik, azonban a Hivatal Adócsoportja a rendelkezésére álló adatok
alapul a bevallásra rendelkezésre álló
határidőn túl, mulasztási bírság kivetésének lehetősége mellett vizsgálni fogja
a kötelezettek körét.

Tanácsok az ünnepekre

Az advent a keresztény kultúrkör legismertebb ünnepe, amely a karácsonyt
megelőző negyedik vasárnaptól egészen
karácsonyig tart. Szomorú tény azonban,
hogy a leggyakoribb lakástüzek az adventi
koszorúkhoz köthetők. A karácsonyi időszak alatt sokan gyújtanak gyertyákat
és mécseseket. Helytelen használatuk a
szabadban és zárt térben egyaránt könynyen tüzet okozhat. A lakástüzek, illetve
az azokból következő tragédiák elkerülhetőek a gyertyák, mécsesek helyének körültekintő megválasztásával.
– Az éghető anyagú koszorút mindig
helyezzük nem éghető, hőszigetelő alá-

tétre, a gyertyák, mécsesek csak nem éghető tartóban legyenek.
– Célszerű azok közeléből minden
gyúlékony anyagot eltávolítani, emellett
figyelni kell arra is, hogy a mécsest, gyertyát stabil helyre rakjuk, ahol nem dőlhet
fel, és ahonnan nem eshet le. Gyertyákat
ne használjuk függöny vagy más éghető
anyag közelében. Az égő gyertyát, mécsest
ne tegyük huzatos helyre, azt ne vigyük
egyik helyről a másikra. Ügyeljünk arra,
hogy a kanóc ne legyen túl hosszú. Soha
ne engedjük teljesen leégni a gyertyát, mécsest és ne hagyjuk a kanócot eldőlni. Az
égő gyertya, mécses oltására mindig tartsunk a közelben megfelelő eszközt. Az éghető anyagú koszorút minden hőforrástól
tartsuk megfelelő távolságra. Ne engedjük,
hogy a gyertyákat és a mécseseket gyerekek
gyújtsák meg. A gyermekeket ne hagyjuk
felügyelet nélkül olyan koszorú közelében,
amelyen égnek a gyertyák. Mindennemű
gyújtóeszközt tartsunk elzárva, gyermekek
által el nem érhető helyen.
A szabályok szem előtt tartásával megakadályozhatjuk a tűz keletkezését.

X. ÉVFOLYAM, 12 SZÁM z 2016. DECEMBER 14.

Ha mégis tűz keletkezne a lakásunkban, fontos, hogy a lehető legrövidebb
időn belül megtegyük a szükséges intézkedéseket: mentsük a lakásban tartózkodókat, értesítsük a tűzoltóságot, s ha tudjuk,
kezdjük meg a tűz oltását! Az oltáshoz
használhatunk nedves pokrócot, egy vödör
vizet vagy tűzoltó készüléket. Ha az asztalon keletkezik tűz, gyors segítséget jelent
a tűzoltó takaró, vagy akár egy pohár víz
is. Ha a lángok testi épségünket veszélyeztetik, ne kezdjünk bele a tűz oltásba,
meneküljünk az épületből! Annak a helyiségnek az ajtaját, ahol a tűz keletkezett, kilinccsel zárjuk be, így kevesebb oxigénhez
jut a tűz, lassabban terjed. 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.
Fontos és szükségszerű az alapvető szabályok betartása, hogy a meghitt ünnep ne
váljék tragédiává!
Forrás: Pest Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
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Építészet

Építésze útmutató
300 m2 ala , új lakóépületek egyszerű bejelentési eljárása II.
„Rálátás kell az építészetre. Az életünk
nem prak kus. A természethez való viszonyunkat is megelőzi egy ősi állapot.
Ez az ősi állapot az elhagyo „égi” város.
Ezt keressük a természetben, testünk
„templomában” erről álmodunk, ide kéredzkedünk föl. Az emlékek, az analógiák, a hasonlóságok mögö romlatlan
eredetünk és jövőnk képei állnak. Ezt kell
az építészetnek megvalósítania körülöttünk.”
Makovecz Imre
2016. július 1-jétől a legfeljebb 300
m2 összes hasznos alapterületű lakóépületekre vonatkozó egyszerű bejelentést az e-építési naplón keresztül, a
kivitelezés előtt kell megtenni. Az egyszerű bejelentés a kivitelezési tevékenységre nyitott e-építési napló készenlétbe
helyezésével valósul meg, melyet az
építtető, vagy meghatalmazottja kezdeményezhet.
Az alkalmazás elérhető www.e-epites.hu oldalon. A belépést követően az
általános e-építési naplót kiválasztva,
az ügyfélkapus azonosítás után nyílik
meg az alkalmazás. Első belépés alkalmával a „Saját adatok” fül alatt található „Személyes profil” kitöltésével kell
kezdeni a napló elindítását. A „Kamarai adatok” fül alatt szereplő információkat az építész tervező fogja megadni.
A „Képviselt cégek” lapon kért adatokat
csak abban az esetben szükséges kitölteni, ha az építtető nem magánszemély,
hanem jogi személy.
A „Készenlétbe helyezések” lapon az
„Új e-napló egyszerű bejelentés kérelem
benyújtása” feliratra kattintva indítható el az egyszerű bejelentés. Itt kell
rögzíteni az e-napló adatait, illetve itt
lehet meghívni a tervezőt a NÜJ száma
és névjegyzéki száma megadásával,
melyeket a tervezőtől előzetesen kell elkérni, illetve a tervezői-művezetői szerződésben is rögzíteni kell. A NÜJ szám
beírása után a névjegyzéki szám automatikusan megjelenik. Amennyiben
többet is felajánl az alkalmazás, a megfelelőt ki kell választani. Az utolsó lépés
az „Érték adatok” megadása. A „Számított érték” mezőbe a 245/2006. (XII.5.)
Korm. rendelet 1. melléklete szerint
meghatározott számított építményértéket kell beírni ezer forintban megadva.
(Ezt az adatot az építészeti műszaki
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tervdokumentáció tartalmazza.) Ez
alapján kalkulálja a rendszer automatikusan a rendszerhasználati díjat. A
„Mentés” gombra kattintva léphet tovább a következő felületre.
Ezt követően az építtető megadja az
építési helyszínt, és a tervezők adatait.
Először az építész tervező, majd a szakági tervezők adatait kell rögzíteni.
Amennyiben az építtető meghatalmazottja helyezi készenlétbe a naplót, a
készenléti tárhely dokumentumai közé
fel kell tölteni a meghatalmazást, vagy
jogi személy meghatalmazottja esetében az aláírást igazoló dokumentumot.
A feltöltött dokumentumok mentés után
nem törölhetők vagy módosíthatók.
A napló adatainak kitöltése után az
építész tervező jogszabályban meghatározott feladata következik. Belépve
az e-építési napló alkalmazásba, a „Készenlétbe helyezések” lapon megtalálja
az „Előkészítés” állapotú naplót. Az
„Egyszerű bejelentés kivitelezési dokumentumai” felirat alatt található „Kötelező dokumentáció felvitele” feliratra
kattintva nyílik meg a táblázat, ahová
fel kell tölteni a 155/2016. (VI.13.)
Korm. rendelet 1. mellékletében maghatározott kivitelezési tervdokumentáció kötelező munkarészeit. Fontos, hogy
minden mellékletnek a jogszabály által
meghatározott PDF/A formátumúnak
kell lennie. Ezen a felületen kizárólag a
napló alapadataiban megadott építész
tervező tölthet fel dokumentumokat, az
építtető ide nem tud feltölteni. Amint
a tervező feltöltötte a szükséges dokumentációt, jelezze azt az építtetőnek,
aki így már benyújthatja a készenlétbe
helyezés iránti kérelmet.
Fontos megjegyezni, hogy az e-napló
adatai benyújtott és készenléti állapotban már nem javíthatóak, így érdemes

ekkor még egyszer átnézni, és hiba
esetén módosítani azokat. Ha az építtető vagy meghatalmazottja mindent
rendben talál, a „Készenlétbe helyezés
megrendelése” gombra kattintva kitöltheti a számlázási adatokat. A megadott információk alapján a rendszer
díjbekérőt bocsát ki mely tartalmazza
a díj fizetéséhez szükséges tudnivalókat.
Ekkor a napló állapota „Benyújtva”
lesz. A rendszerhasználati díj beérkezését követően az e-napló állapota „Készenléti állapot”-ra változik. Fontos,
hogy az egyszerű bejelentés tényleges
benyújtása ekkor valósul meg.
Az ezt követő naptól kell számolni
a 15 napos várakozási időt, melynek
letelte után el lehet kezdeni a kivitelezést, vagyis ezt követően lehet átadni
a munkaterületet a kivitelezőnek. A
várakozási idő alatt a naplóban létre
lehet hozni a főnaplót, ki lehet osztani
a kivitelező napi jelentésért felelős szerepkörét, de a munkaterületet még nem
szabad átadni.
Az ügymenet pontos leírásáról szóló
segédletek a https://www.e-epites.hu/
e-naplo/kezikonyvek-utmutatok internetes oldalon érhetőek el.
Következő lapszámunkban az építés
menetét részletezzük.
Továbbra is érvényes, hogy ha bármilyen általános – tehát nem konkrét
üggyel kapcsolatos – kérdés merülne
fel az új jogszabályokkal vagy az építéssel kapcsolatban, kérjük, küldjék el
nekünk, és megválaszoljuk a Hírmondó
hasábjain.
Turi Attila, Budakalász főépítésze,
Varga Rita főépítészi munkatárs
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Vendégünk: Szabó Szilvia kajakozó
Közélet

„Egy családias város az o honunk”
Először azt gondolta, nem jól választo sportot, visszatekintve pályafutására azonban elégede lehet. Szabó Szilvia
háromszoros olimpiai ezüstérmes, zenháromszor állt világbajnokság dobogójának tetején, és az Európa Bajnokságokon is számos érmet gyűjtö . Tíz éve hagyta abba az ak v
pályafutást, de Kajak-Kenu Szövetségtől nem távolodo el.

 Mikor kezdtél el evezni? Miként
lett pont a kajak a te sportod?
1989 őszén kezdtem el kajakozni az
Újpesti Dózsa vízitelepén. Először nem
igazán tetszett a sportág, hiszen egy őszi
alapozás időszakában kerültem a csapatomba, így hamar úgy gondoltam, hogy
talán ez mégsem nekem való. Apukám
biztatott, hogy egy hónapig járjak mindenképpen, ha akkor sem tetszik nekem,
akkor keresünk másik sportot. Elég
gyorsan megkaptam a kellő motivációt,
nevelőedzőm Nagy Katalin az első öltözőszekrények osztásakor nem sorolta fel
a nevem a kiválasztott sportolók között.
Akkoriban nagyon nagy szó volt, hogy
nem kellett mindennap táskában cipelni
az edzésruhát, hanem ott lehetett hagyni
a szekrényben. Nekem pedig kellett az a
szekrény, ezért hajtottam, hogy megszerezzem. Így indult a karrierem.
 Mikor kezdtél versenyszerűen kajakozni?
Ebben a sportágban az a jó, hogy nagyon hamar lehet versenyezni. Már az első
nyáron vízre szállhattam életem első versenyén négyes hajóban, ahol a csapattársaimmal bronzérmet nyertünk Tatán.
 Miért döntöttél végül az élsport
mellett?
Igazán nem volt tudatos döntés, hiszen
szép lassan az életemmé vált a sportág,
meghatározta a mindennapjaimat, az
egész évemet, és amikor elkezdtek jönni
az igazán jó eredmények, akkor már sokkal tudatosabban koncentráltam a versenyekre. A serdülő korosztályban nyert
érmek után kezdett tudatosodni bennem,

hogy én is szeretnék egyszer világbajnokságra utazni.
 Rengeteg címet, érmet, eredményt gyűjtöttél. Melyikre vagy a
legbüszkébb?
Mindegyikre nagyon büszke vagyok, mindegyiknek külön története van. A legemlékezetesebb világbajnokságom Sevillában
volt, ahol négy aranyérmet gyűjtöttem.
Hatalmas élmény volt, hogy minden egyes
szám után felállhattunk a dobogó tetejére,
emellett nyilván az olimpiák is a mai napig
tisztán élnek az emlékeimben.
 Egyesben, párosban és négyesben
is versenyeztél. Melyik volt kedvenc
számod?
Szerencsés ember vagyok, hiszen nagyon sok emberrel eveztem egy hajóban,
talán a legmeghatározóbbak: Kovács Katalin, Bóta Kinga, Kőbán Rita, Viski Erzsi
és Kozák Danuta voltak. Mindegyik hajóegységnek megvan a szépsége. A kajak
amellett, hogy egyéni sportágként ismert,
csapatsport is, hiszen párosban és négyesben tökéletes összhangra van szükség ahhoz, hogy a hajó szépen fusson. A
legtöbb érmemet csapatban szereztem, de
nagyon örülök neki, hogy egyesben is sikerült Európa-bajnokságot nyerni, így ez az
élmény sem maradt ki az életemből.
 Pályafutásodat 2006-ban fejezted be, azóta a Magyar Kajak-Kenu
Szövetségnél dolgozol. Nehéz volt
meghozni a döntést, hogy visszavonulsz?
Nagyon tudatosan készültem a visszavonulásra. Állítottam magamnak egy szintet,

amit ha nem tudok megcsinálni, azonnal
abbahagyom, és ehhez maximálisan tartottam is magam. Talán ezért nem volt
nehéz meghozni ezt a döntést. Úgy gondolom, hogy teljesen elégedett lehetek ezekkel az eredményekkel, hiszen nagyon sokat
dolgoztam értük.
 Budakalász lett a családod otthona. Hogy érzitek magatok a városban?
2002-ben döntöttünk úgy, hogy Budakalászra költözünk, maximálisan megtaláltuk a helyünket. Gyerekként is sokat
jártunk az Omszk-tóhoz biciklizni és sétálni, most is a tóhoz közel lakunk. Nagyon
szeretjük, hogy egy családias városban
lakhatunk, és úgy érzem, hogy sikerült jól
beilleszkednünk a mindennapokba. Egyre
több embert ismerünk, főleg azóta, hogy a
gyerekek ovisok és iskolások lettek. A mai
napig kapok gratulációkat az emberektől
az utcán, oviban, iskolában, ami sokszor
meglep, egyben nagyon jó érzés.
 Hamarosan itt a Karácsony, nálatok hogy telnek majd az ünnepek?
Mindig nagyon várjuk a Karácsonyt, viszont amióta anyukaként készülök az
ünnepekre, sokkal hamarabb elkezdődik
a hangolódás. A gyerekekkel már feldíszítettük a házat, lassan elkezdjük sütni
a mézeskalácsokat is, a legizgalmasabb
rész pedig mindig a fadíszítés, ami nálunk
közösen történik. Már most készülnek az
egyedi kis díszek, valamint nagyon sok
helyre megyünk az ünnepek előtt, mindenhonnan igyekszünk hozni egy kis emléket,
ami majd a mi fánkat díszíti szentestén.
Lévai Zsuzsi
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Közélet

Meseszép hangjával segít

A nemzetközi sikerek után újra Budakalászon hallhattuk Harcsa Veronikát
és Gyémánt Bálintot legújabb lemezük,
a „Tell Her” bemutatóján a Kós Károly
Művelődési Házban. A művészek a koncerten befolyt összeget a budakalászi
tehetséges és rászoruló fiatalok boldogulását segítő Budakalászi Szent István
Alapítvány javára ajánlották föl. Vera
igazi budakalászi lélek, aki tehetségével
teremt újra és újra értékeket, méltó őrzőjeként édesapja, Harcsa Lajos hagyatékának.
Az énekesnő elmondta, „mindig
nagyon különleges itt lenni, egyrészt
azért, mert szinte mindenkit ismerek a
közönségből, másrész pedig a Faluház
is nagyon sokat jelent nekem. Nem csak
azért, mert az édesapámhoz nagyon

sok köze van a megújulásának, hanem
azért is, mert itt az emeleten tanultam
zongorázni, és az első jazzénekesi fellépésem pedig a kávézóban volt. Innen
indultam, nagyon sok emlék köt ide.”
Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint
második nagylemezén az akusztikus gitárra írt, rendkívül intim és személyes
hangvételű dalokat finom elektronika
szövi át. A páros ismeretsége és együttműködése régre nyúlik vissza, már a
Zeneakadémiára is együtt jártak, aztán
sokat zenéltek együtt különböző formációkban itthon és külföldön egyaránt.

Ebben a felállásban eddig egy korábbi
lemezük jelent meg.
Az új lemez anyagát Harcsa Veronika
zenei ötletei és szövegei nyomán közö-

sen dolgozták ki, majd a végső hangzás
megalkotásában a New York-i születésű
producer, Jeremy Friedman volt a kre-

atív munkatársuk. A dalok személyes
ihletettségűek, és egyaránt hordoznak
magukban mélységet, felszabadultságot
és humort. A Szent István Alapítványt
Veronika édesapja, Harcsa Lajos alapította, ezért a művésznek mindennél
természetesebb a szervezet támogatása.
„Nyílván, ha az ember megteheti, hogy
egy jó ügyet támogat, akkor tegye meg.
A magunk szerény eszközeivel, zenéinkkel, megszólalásainkkal hozzá tudunk
járulni, hogy az alapítvány gazdagodni
tudjon, és ez nekünk öröm.”

Karácsonyvárás furulyaszóval

Advent második vasárnapján megtelt
a Budai úti templom érdeklődőkkel. Különleges koncertre hívta a budakalásziakat a Hangművelő Szalonzenekar ezen
az estén. A zenekar hat évszázad legszebb
karácsonyi dalaiból nyújtott át válogatást
a közönségnek. A hölgyekből álló kvartett
tagjai laikusok számára ismeretlen formájú és hangzású furulyákon szólaltatott
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meg dalokat. A szoprán-, alt-, tenor- és
basszusfurulya gyönyörű összhangot
alkotva csendült fel és a templomot betöltötte a kellemes muzsika. Némelyik
darabban ütőhangszerek tették még gazdagabbá az élményt. A koncert utolsó
harmadában gyerekkórussal egészült ki
a zenekar, a meglepetésvendégek pedig
még izgalmasabbá tették az előadást. A

két vendég Reikort Ildikó, a zeneiskola tanára és Kálmán József atya egy-egy nóta
erejéig csatlakozott a kvartetthez. Igazán
szívet, lelket melengető koncertet hallhattunk Karácsony felé közeledve. Reméljük,
hamarosan ismét láthatjuk, hallhatjuk
a Hangművelő Szalonzenekar furulya
kvartettjét.

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

Közélet
Közélet

Adven hétvégék Budakalászon
A város adventi koszorúját és karácsonyfáját idén is a Lenfonó HÉV-megállónál állították fel. Szombatonként a
Kárpátok őre szoborhoz várják a budakalásziakat a szervezők. Idén már ötödik
esztendeje készül lélekben az ünnepekre
Budakalász lakosaival együtt. A hagyomány szerint ilyenkor a városi intézményekbe járó diákok adnak műsort.

A Nyitnikék Óvoda, a Kalász Suli Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola,
a Szentistvántelepi Általános Iskola és a
Lenvirág Táncegyüttes a Telepi Óvodával közösen készül dalokkal, versekkel,
táncokkal. A meghitt ünnepségen Kálmán
József atya gyújtja meg advent gyertyáit.
A város képviselői pedig meleg teával
és kűrtőskaláccsal vendégelik meg az ünneplőket.
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Az utolsó adventi gyertyát december 17-én szombaton 16 órakór gyújtják
meg, a műsort pedig a Telepi Óvoda és a
Lenvirág Táncegyüttes adja. A szervezők
mindenkit várnak szeretettel a közös karácsonyt váró eseményre.
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Közélet

Idősek Karácsonya
Ahogyan halad velünk a kor, egyre rövidebb a karácsonyi kívánságlistánk, és
egyre több olyan dolog kerül fel rá, mely
pénzen nem megvásárolható. Az igazi
ajándék már nem egy kisautó, mackó,
baba, hanem egy ölelés, egy mosoly, egy
kedves pillantás, az együttlét. Megölelni
a számunkra fontos embereket.
Budakalász is minden esztendőben
igyekszik „megölelni” az időseit, mindazokat, akik sokat tettek a fiatalabb generációkért, akik megbecsülése nem
csak a mai korban elsődleges feladat.
Az Idősek Karácsonyán közel ezer szépkorút lát vendégül a város a Sportcsarnokban. Köszöntőkkel, kedves műsorral
melegítve fel a szívüket az ünnepek előtt.
Pártai Lucia volt a háziasszonya az idei
rendezvénynek, és Rogán László pol-
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gármester mellett Kálmán József atya
is a szeretet ünnepének fontosságára
hívta fel a figyelmet. Népszerű dalokkal
készült Tolonics István zenekara és Bereczki Zoltán musicalszínész is, és operettben sem volt hiány: szép válogatást
hallhattak a meghívottak Porzsolt Éva
és Török Tamás előadásában.
Ilyenkor egymás megölelésére is alkalom van, a rég nem látott barátok,
ismerősök beszélgethetnek egy jót, örülhetnek az együttlétnek és kívánhatnak
egymásnak szép adventet és áldott karácsonyt.
Az Idősek Karácsonya teljes költségét Budakalász Város Önkormányzata
fedezi és rendezvényt a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár szervezi.

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ
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KALÁSZI HÍRESSÉGEK: Bakó Máté, a Magyar Nemze Bale első magántáncosa

Fotók: Csibi Szilvia

„Éreztük, hogy most értünk haza”

 Hogyan indult a pályafutásod?
Fiatal fiúként miként talált meg a
balett?
Tulajdonképpen a véletlennek köszönhető. Tíz éves voltam, amikor az iskolámat
meglátogatta egy balettmester. A testnevelésórán gyakorlatokat mutatott, amit
fiúknak, lányoknak egyaránt utánoznia
kellett. Megcsináltam, amit kértek, de fogalmam sem volt, hogy mi az a balett. Csak
azt láttam, hogy a nevem mellé mindig
egy csillagot tettek, hogy mekkorát tudok
ugrani, hogyan tudok futni, és majdnem
spárgázni is sikerült. Tetszett, hogy megdicsértek, de még inkább az tetszett, hogy
még a lányok is odajöttek, hogy nézzék,
milyen hajlékony vagyok. Édesanyám
művészi tornász volt, tőle örököltem a képességet. Fodor Gyula a balettmester azt
mondta, mindenképp el kell mennem felvételizni. Hazamentem, boldogan elmondtam a szüleimnek, mi történt az iskolában,
ők azonban kevésbé voltak lelkesek. Azt
mondták, ez egy nehéz pálya és nem lesz
gyerekkorom. Azért mentem el felvételizni
tíz évesen, mert úgy éreztem, ellent kell
mondanom nekik.
 A balettben mit jelent pontosan
az, hogy első magántáncos?
A klasszikus balett-táncosoknak ez a
legmagasabb rangja. Az ide vezető út úgy
kezdődik, hogy az ember először kartáncos. Ennek három fokozata van. Ezután
lesz valakiből címzetes szólista, magántáncos és első magántáncos. Ez vezető táncosi
pozíció, de a kötelességek terén nem sokban különböznek a feladataink a többiekétől, reggeltől estig dolgozunk.
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 2000 óta vagy az Operaház, a
Magyar Nemzeti Balett tagja. Ezalatt a 16 év alatt rengeteg szerepben
láthatott a közönség. Neked mi volt
a kedvenced?
1991-ben, amikor életem első balettelőadását, a Spartacust láttam, eldöntöttem, hogy nekem egyszer ezt el kell
táncolnom. Egy tízéves nem érti még a
történetet, de nagy érzés látnia a sok katonát a színpadon – megmozdult bennem
valami, dobogott a szívem, elérzékenyültem. Nagyon boldog voltam, amikor idén,
október végén eltáncolhattam ezt a szerepet. Mindig is erre vágytam és azt hiszem,
ennél férfiasabb szerepet nem táncoltam
és nem is fogok az életben.
 Számodra mit jelent a tánc?
Ez hivatás. Persze kezelheti úgy is az
ember, ahogy nagyon sokan csinálják:
bemegy, megcsinálja az előadást, felveszi
a pénzt, és csinált egy huszadrangú előadást, amire a néző bemegy és másnap már
nem is emlékszik. Sajnos mi nem olyanok
vagyunk, mint például az asztalosok, hogy
csinálnak egy gyönyörű bútort, és utána
lehet benne gyönyörködni. Nekünk ezt is
lélekből kell csinálni, mert ha meg nem
így csináljuk, az olyan, mint amikor valaki
eljár a templomba, pedig nem hisz Istenben.
 Karácsony közeledtével nagy
ajándékot kaphatnak tőled a budakalászi gyerekek. 1.500 darab
jegyet ajánlottál fel a Bogármese
című darabra. Miért tartottad ezt
fontosnak?

Fotó: Gács Tamás

Tizenhat esztendő telt el azóta, hogy Bakó Máté diplomát kapo a
Magyar Táncművésze Főiskolán. Azóta végigjárta a bale táncosok
ranglétráját, és megkapta a leginkább áhíto szerepét is. Hiszi, hogy
ez is egy olyan hivatás, amit csak lélekkel lehet csinálni! Felajánlásának köszönhetően pedig 1500 budakalászi kisgyermek ismerkedhet
meg többféle tánc s lus melle a bale el is a Bogármese című darabon keresztül.
Ebben a városban élek. Nem gazdag
családból származom és mindig is tudtam,
ha a családomnak meg tudom teremteni a
betevőt és marad még, azt nagyon szívesen megosztom mással, mint ahogy tettem
már nagyon sokszor az életben. Tisztában
vagyok azzal, hogy milyen anyagi körülmények között élnek emberek. A Madách
Tánc- és Színművészeti Iskola művészeti
vezetőjeként, megtehetem, hogy a hátrányos helyzetűeknek, a szegényeknek
és a többi gyereknek is különleges Mikulás-ajándékot adjak Budakalászon. Azt
kaptam a várostól, hogy nyugodt helyen élhetek. Igaz, még csak két és fél éve lakunk
itt, de nagyon szeretünk itt élni, a péktől
a gumisig mindenki nagyon segítőkész,
a szomszédainkról nem is beszélve, akik
szintén nagyon kedves emberek. Ezèrt
gondoltam, hogy – a munkámból adódóan
– én így tudok segíteni és ez a város megérdemli, hogy legalább ennyivel hozzájáruljak az adventhez.
 Miért pont Budakalászt választottátok a család otthonának?
Mielőtt a kislányunk megszületett
volna, végignéztük Budapestet és a körülette lévő településeket. Öt és fél évvel
ezelőtt ez volt az első helyszín, ahol körbenéztünk. Az ember nem szereti elkapkodni
a dolgokat, pláne, ha költözésről van szó,
így nézelődtünk tovább. És amikor kiderült, hogy feleségemmel szülők leszünk,
visszajöttünk arra a helyre, amelyik a legjobban tetszett. Budakalászt szemeltük ki
és itt olyan házat találtunk, ami első látásra
szerelem lett. Nem akartunk máshova
menni. Éreztük, hogy most értünk haza.
Lévai Zsuzsi
BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

Közélet

Kortárs táncok újra a középpontban
a szervezők hangsúlyt fektetnek a fiatal
(gyermek és kamasz) közönség bevonására
is, mivel hisznek abban, hogy a tánc megértésére és szeretetére való nevelést már
gyerekkorban el kell kezdeni. Idén a Vaskakas Bábszínház és a Fitos Dezső Társulat: A
láda titka című interaktív meseprodukciója
várta a legkisebbeket.

Hagyományokra támaszkodik, ugyanakkor mindig a fejlődésre és megújulásra
törekszik a Kalászi Kortárs Tánctalálkozó.
A tizenharmadik alkalommal megrendezett táncünnep helyszíne a Kós Károly
Művelődési Ház volt. A Duna Táncműhely
előadásai nyomán egyre nagyobb lett az érdeklődés a kortárs, táncszínházi előadások
iránt és a térségben egyedülálló módon,
csak Budakalászon van a modern táncot
felvonultató rendezvény.
A programra rendszerint az elmúlt pár
színházi évad kiemelkedő, ugyanakkor a
fesztivál vállalt tematikája szempontjából
jelentős produkciók kerülnek fel. 2012 óta

erősíti, hogy teret és bemutatkozási lehetőséget biztosít a fiatal alkotóknak.
A 2016-os válogatásban szerepelt a
házigazda Duna Táncműhely legújabb bemutatója, a Körtánc, továbbá a Fitos Dezső
Társulat egy másik produkciója, a Falusi
színek, amely inkább a néptáncot kedvelő
közönséget vonzotta.
A Kalászi Kortárs Tánctalálkozó rendszeres vendége a Forte Társulat, ebben az
évben nem Horváth Csaba, hanem egyik tanítványa, Widder Kristóf rendezését, a Bernarda Alba házát láthatta a közönség. Ezzel
a lehetőséggel is a találkozó azt a törekvését

A Kalászi Kortárs Tánctalálkozó is
megemlékezett az 1956-os forradalomról,
így az utolsó napot egy rendhagyó koncert
zárta Stefan Varga és az EEG Trio jazzkoncertjével. Továbbá kifejezetten az évforduló ihlette a Duna Művészeti Társaság
’56- Egy nép kiáltott című előadását.

A palóc régió viselete – kiállítás megnyitó a Faluházban
mányvilágából. A bujáki és gyöngyöspatai
asszonyok népviseletbe öltözve mutatták be
a palóc kultúra sokszínűségét.
Molnár Györgyi elmondta: „Két jellemző
változata volt a viseletnek, a tarka bandás
és a keményített gyolcsalsós. Ezt egy bizonyos időintervallumban a nagylányok és a

A Kós Károly Művelődési Házban az
Egészségklub - Budakalász legnagyobb civil
szervezete - december elsején, nagyszabású
kiállítás megnyitót tartott. Az ötletgazda
Dr. habil Faragó Eszter Phd, aki maga is a
klub tagja. Az esemény a Világörökség magyar helyszínei című előadássorozat kísérő
rendezvénye. A kiállítás anyagát, a palóc
régió viseletét, két település bocsátotta rendelkezésre, Gyöngyöspata és Buják. Molnár
Györgyi, bujáki hagyományőrző pedagógus és dr. Szabó Zsuzsanna, budakalászi
etnográfus segített a népviselet és a néphagyományok ismertetésében.
A kiállítás-megnyitó nagyszámú közönsége ízelítőt kapott a palóc régió hagyo-

A hagyományőrző asszonyok, énekléssel egybekötött műsor keretében nyitották
meg a kiállítást, amit jó hangulatú beszélgetés követett. A Palóc régió viseletei című
kiállítás december 15-ig tekinthető meg a
Faluház dísztermében.
fiatal asszonyok viselhették. A bandát kézzel készítették maguknak a lányok.”
Dr. Szabó Zsuzsannától megtudhattuk,
hogy a ruha díszítettsége beazonosítja a
viselőjét, társadalmi státuszát, etnikumát.
Az öltözködés egy jelrendszer, egy tudatalatti kommunikációs eszköz, személyek és
nemek között is.
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Kós Károly
Művelődési Ház
és Könyvtár

ISMERETTERJESZTÉS
December 27-28-29.
XI. Szent Korona Konferencia
A részvétel mind a három nap ingyenes!
További információ: Dr. Varga Tibor,
+36 30 389 3091

DECEMBERI PROGRAMOK

.RPRO\]HQHLQQHSLNRQFHUW.HUWpV]
0yQLNDPH]]RV]RSUiQpQHNHVQĘpV
5D]YDOMDMHYD$QDV]Wi]LDKiUIDPĦYpV]
HOĘDGiViEDQ$NRQFHUWD1HP]HWL
.XOWXUiOLV$ODSWiPRJDWiViYDOYDOyVXO
meg. A belépés díjtalan!

ZENE, ÉNEK, KONCERT
December 16. péntek 19.00
„Karácsonyi varázs” – a Kalász
0ĦYpV]HWL,VNRODPDJiQpQHNV]DNRV
növendékeinek ünnepi koncertje
$PĦVRUEDQLVPHUWN|QQ\Ħ]HQHL
NDUiFVRQ\LGDORNDWpVPXVLFDO
UpV]OHWHNHWKDOOKDWXQN
A belépés díjtalan!
$NRQFHUWOpWUHM|WWpWVHJtWĘDGRPiQ\RNDW
V]HUHWHWWHOIRJDGMDD]HQHLVNRODD
helyszínen.
December 17. szombat 19.00
A Cuki Presszó karácsonyi
PHJOHSHWpVNRQFHUWMH
9HQGpJHN7UlJHU/DMRV±pQHN
6]ĘOOĘVL/DMRV±DNXV]WLNXVJLWiU
0ĦVRUYH]HWĘ7|U|N3pWHU
%HOpSĘGtMHOĘYpWHOEHQ)W
DKHO\V]tQHQ)W 0HJOHSHWpVMiU
DEHOpSĘMHJ\KH]

EGYÉB

Január 19. csütörtök 16.00
$3DStUV]tQKi]N|YHWNH]ĘHOĘDGiVDD
9DUM~WiU.|Q\YWiUEDQ
Január 20. 18.00
$EXGDNDOiV]L.pS]ĘPĦYpV]N|U
NLiOOtWiViQDNPHJQ\LWyMD
Január 20. péntek 18.30
Örömzene – Táncok
9iPRVL1DJ\=VX]VDpV&ViNL$QGUiV
-XQLRU3ULPD'tMDVPĦYpV]HNyWD
pYHPĦN|GQHNHJ\WWIXYRODJLWiU
GXyNpQW$]HOP~OWpYHNEHQV]iPRV
HUHGHWLIXYRODJLWiUGDUDERWYDODPLQW
iWLUDWRNDWDGWDNHOĘEXGDSHVWLYLGpNLpV
NOI|OGLNRQFHUWWHUPHNEHQIHV]WLYiORNRQ
$NpWKDQJV]HUW|NpOHWHVKDUPyQLiEDQ
LOOHV]NHGLNHJ\PiVKR]

December 17. szombat 8.00-12.00
/iGD¿DJDUi]VYiViUJ\HUHNHNQHN
V]OĘLIHOJ\HOHWWHO
6]OĘPHJĘU]ĘD.iYp]yEDQ
-HOHQWNH]pVDDV
telefonszámon vagy a
PDNNDGULHQQ#NRVNDURO\PKKX
HPDLOFtPHQ

Január 27-29.
/(*2PLQGHQPHQQ\LVpJEHQ
.LiOOtWiVE|U]HpVMiWpNOHKHWĘVpJKiURP
napon át...
A VARJÚTÁR KÖNYVTÁR
HÍREI
eUWHVtWMNNHGYHVROYDVyLQNDWKRJ\D
N|Q\YWiULGHLXWROVyQ\LWYDWDUWiVLQDSMD
GHFHPEHUDSpQWHN$]QQHSHN
XWiQMDQXiUiQLVPpW
V]HUHWHWWHOYiUMXNROYDVyLQNDW

'HFHPEHUKpWIĘ
.DUiFVRQ\L'LFVĘtWĘ.RQFHUW±D
%XGDNDOiV]L(YDQJpOLXPL.|]|VVpJ
ünnepi koncertje
Ä(J\V]HUĦYROW|VV]HWiNROWMiV]RO
PHO\EHD]DOi]DWIHNWHWHWW3RPSD
KHO\HWWEDUODQJLV|WpWYROWpViOODWSiUD
adott meleget...”
$NRQFHUWHQKDOOKDWyDNOHV]QHN+LOOVRQJ
IHOGROJR]iVRNpVWUDGLFLRQiOLVNDUiFVRQ\L
GDUDERN$EHOpSpVGtMWDODQ

December 17. szombat 16.00
1HJ\HGLNDGYHQWLJ\HUW\DJ\~MWiV
D.iUSiWRNĘUHV]RERUHOĘWWLWpUHQ
.|]UHPĦN|GLND7HOHSLÏYRGDpVD
/HQYLUiJWiQFHJ\WWHV
-$18È5,(/ė=(7(6
Január 6. 17.00
Aprók tánca
Január 6. 18.00
A budakalászi Fotó- és videóklub
NLiOOtWiViQDNPHJQ\LWyMD

%ROGRJNDUiFVRQ\LQQHSHNHWpVVLNHUHV
~MHV]WHQGĘWNtYiQXQN

Köszönjük szépen egész éves
érdeklődésüket programjaink iránt.
Áldott karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!
Várjuk Önöket szeretettel 2017-ben is!
a Kós Károly Művelődési Ház
és Könyvtár munkatársai

Január 13. 20.00
Rockház: Chuck Berry Tribute Band

December 21. szerda 18.00
Az Örömzene szárnyán – ajándék
NRQFHUW=HQHKDQJQQHSFtPPHO
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Január 14. 17.00
$.DOiV]0ĦYpV]HWL,VNROD~MpYL
koncertje: bemutatkoznak a
]HQHLVNRODHJ\WWHVHLpV
NLHPHONHGĘV]yOLVWiL

20 évesek lettünk!
Kós Károly
Művelődési Ház
és Könyvtár

.yV.iURO\0ĦYHOĘGpVL+i]pV.|Q\YWiUƒ9$5-Ò7È5N|Q\YWiU%XGDNDOiV]
%XGDNDOiV]6]HQWHQGUHL~WƒZZZNRVNDURO\PKKXƒƒLQIR#NRVNDURO\PKKX
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Karácsonyi mese
Közélet

Poci cica karácsonya

Meleg kandalló, puha párna, érezni a
finom sültek illatát. Kell ennél több egy
édes, kedves kiscicának, aki úgy döntött,
hogy ma nem szívesen kel fel a melegből,
hiába van karácsony. A ház népe reggel
óta sürög, forog a konyhában, az udvaron, mindenkinek sok a dolga. Anya
ünnepi vacsorát főz, apa a legszebb
fenyőfát hozza haza, míg a gyerekek
vidáman szánkóznak a hóesésben. Karácsony van! Zeng egyre harsányabban
és betódul a ház népe az eddig csendes
szobába, ami egy puha meleg zúg volt a
kinti hideggel és a nagy zsivajjal szemben. Poci cicának nem igazán tetszik,
hogy megzavarták rendes, napi lustálkodását, de egyre inkább érdeklődéssel
figyeli a körülötte zajló eseményeket.
Apa a szoba központi helyén állítja fel
a hatalmas, hideget árasztó fát, majd
betódulnak a gyerekek, akik nagy dobozokban hozzák a csillogó díszeket. Anya
is benéz időnként a konyhából együtt
énekelnek, nevetnek ünnepi a hangu-

lat, csak a kis lustaságnak nem tetszik
mindez, hiába próbál a másik oldalára
fordulni, de egy-egy hangosabb kacaj
mindig megriasztja. Elönti a méreg Poci
cicát!
– Miért nem hagytok csendesen
szunyókálni!? – nyújtózik durcásan.
A gyerekek, hogy őt is bevonják a
fa díszítésébe sorban mutatják neki a
szebbnél szebb díszeket, de Pocit nem
igazán érdekli a sok színes gömb, a lusta

X. ÉVFOLYAM, 12. SZÁM z 2016. DECEMBER 14.

cica azonban meglát valami érdekeset,
egy hosszú csillámló, puha szalagot a
karácsonyfa egyik ékességét, egy gyönyörű, arany színű karácsonyi boát. Először csak érdeklődve szagolgatja, aztán
mancsaival elkezdi pofozni, míg végül
észre sem veszi, de nyargal legújabb
barátjával körbe-körbe a szobában. A
család örömmel látja, hogy a kedves,
lusta Poci cica is bekapcsolódott a közös
ünnepi programba, a maga módján. Áll
már a gyönyörű karácsonyfa, elkészült
a finom ünnepi ebéd, hamarosan az angyalok is meghozzák az ajándékot, csak
a csillogó boát nem tudják feltenni a
fára, mert a lusta cica új játszópajtása
nem ér rá arra, hogy a gyönyörű fenyő
egyik ékessége legyen. Anya nevetve
legyint és nem veszik el a kicsi cicától
újdonsült barátját, a karácsonyfa egykori ékességét. Nagy az öröm a fa alatt
mindenki izgatottan bontogatja a karácsonyi ajándékot, együtt a család. A
finom falatok sem maradnak el közösen
ül le a szépen terített ünnepi asztalhoz a
család. Poci cica is húzza magával legújabb barátját, hogy a neki kitett ízletes
falatokat megkóstolja.
Karácsonyi dal, csillogó szemek és
egy jóllakott kiscica dorombolása töltötte be a szobát, aki elégedetten simult a
kandallón újdonsült barátjához, a karácsonyfa egykori ékességéhez, miközben
az ablak előtt vidám táncot jártak a kis
hópihék.
Békés, boldog karácsonyt mindenkinek!
Vilman Melinda
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Óvodai
Iskolai
hírek
Halloweenhírek
délután
 KALÁSZ SULI
Halloween alkalmából az őszi szünet
előtti utolsó pénteken a Kalász Suli alsós
gyermekei játékos délutánon vehettek
részt. A tanulók izgalmas jelmezekkel, míg
a napközis tanítók különböző ügyességi és
játékos feladatokkal készültek a programra.
Osztályonként kipróbálhatták magukat
többek között tök-célbadobásban, hálók
közötti átbújásban, kitapinthatták mi rejlik
a dobozban, és múmiát is tekerhettek. Ezek
után az izgalmas denevérvadászat következett, ahol az udvaron elrejtett denevéreket
keresték meg versenyezve, ki gyűjt össze
többet. A feladatok után a gyerekek jutalmul cukorkákat kaptak és megkóstolhatták
a sült sütőtököt is. Az együtt töltött délutánon mindenki jól szórakozott!

Szent Mártonra emlékezve
Idén is sokan összegyűltünk az egyik
legnépszerűbb németes programra, a Márton-napi felvonulásra, melyet november
10-én délután tartottunk. A harmadik évfolyam a szentről szóló énekeivel indult a
program, majd egy rövidfilmet vetítettünk
Mártonról, ezután a 4.b és 4.c osztályosok
az 5.b németeseivel kiegészülve adtak elő
el egy szép dalt. Börzsönyi Nóri 4.c osztályos tanuló fuvolajátékával színesítette az
előadást. A harmadikosok Barbara néni
és Anikó néni segítségével készültek, a ne-

Belakták a konténertermet az ötödikesek
Idén szeptemberben a nagy gyereklétszám miatt a Kalász Suliban is konténerteremben kezdte az évet az 5.a osztály. Az
intézmény közlekedőjének tetejére helyezték el azt a négy konténert, melyben az
oktatás zajlik. Mára teljesen be is rendezkedhettek a gyerekek, hiszen novemberben az új bútorok is megérkeztek. Völgyes
József, az intézmény igazgatója szerint:
„Ez a terem friss, világos, légkondicionált
és szabadon berendezhető volt. Ráadásul
az iskola, szerves része tud lenni, mert az
egyik felsős zsibongóból nyílik az ajtaja.”

18

gyedikeseket pedig Niki néni készítette fel
Miután meggyújtottuk a lampionokat, elindultunk a templomkertbe, ahol a gyerekek
lelkesen libákat gyűjtögettek. Aki megtalálta az aranylibákat, nagyobb jutalomban
részesült. Visszatérve az iskolába mindenkinek jólesett a szülők által beküldött sok
finom sütemény és tea.

kezett be az alábbi témakörökben: „Nagymamám mesélte (tetszőleges téma a német
nemzetiség életéből), Szent Márton-napi
felvonulás településünkön, Szent Márton
legendája”. Pályázni lehetett ceruzarajzzal,
zsírkrétával, vízfestékkel vagy olajfestékkel készített képekkel, valamint kollázzsal
A4-es méretben. Három kategóriában 6-6
pályamunkát díjaztak.
Iskolánkból díjazottak lettek az alsó tagozatból:
2. helyezett Tóth Blanka 3.b (felkészítők: Ábrahám Nina és Szilágyiné Dér Barbara)
3. helyezett Machó Bese 2.a (felkészítő:
Németi Edina)
6. helyezett Csertán Zsanett 3.a (felkészítő: Breszka Edit)
Gratulálunk a szép eredményekhez!

Anyanyelvi csapatverseny nagy létszámmal
Iskolánk diákjai közül idén is sokan
vettek részt a Bolyai anyanyelvi csapatversenyen. November 11-én 80 tanulóval (21
csapat!) mentünk a békásmegyeri Veres
Péter Gimnáziumba, a verseny területi
fordulójának helyszínére, hogy a gyerekek
számot adjanak anyanyelvi és irodalmi ismereteikről, nyelvi gondolkodásukról, ötletességükről, és bebizonyítsák, hogy tudnak
csapatban dolgozni.
A legeredményesebb a 8. osztályosok
„Tuti csapat”-a lett, ők meghívást kaptak az
ünnepélyes díjkiosztóra is, hiszen a területi
forduló első hat helyezettje között végeztek.
Hogy valójában hányadik helyen, az csak a
díjkiosztó helyszínén derült ki november
19-én, szombaton. A háromfős csapat: Ferenci Nóra, Jancsár Frida, Kiss Csongor
(8.a) ötödik helyezést ért el. A szintén 8.a
osztályos „Szirtakik” (Machó Bíborka, Somlói Kinga, Votin Zoé) a kilencedik, a 7.a osztályosok „Nudlik” csapata (Berki Bianka,
Izsipi Dávid, Kiss Gergely, Kőrösi Nóra) a
tizenegyedik helyen végzett.
A többi csapat tagjai is jól teljesítettek,
büszkék vagyunk az elért eredményekre!

Kalászi Star Wars
A világűr és a bolygók titokzatossága
mindig is kíváncsisággal, izgalommal töltötte el a gyerekek fantáziáját. Sok felfedezett és még több kikutathatatlan kérdés
tárháza. A negyedikes környezet tananyag
nem más, mint a Naprendszer és bolygói.
Gyűjtőmunkánk tárgya is ez volt: fedezzük
fel magunk számára a csillagokat, jelenítsük meg a Holdraszállást, az űrhajó szerkezetét!
Csodálatos makettek születtek, (vessző)
valamint öt kis mappa, amely a csoportok
munkáját tartalmazza. Kalandos utunk
volt!
Nógrádi Anikó és a 4.a

Rajzverseny németeseknek
A Pest és Nógrád Megyei Német Iskolaegylet novemberben rajzpályázatot hirdetett német nemzetiségi óvodába vagy
iskolába járó gyerekek részére. A Kalász
Suli Általános Iskola és AMI tanulói nagyon
szép eredményt értek el. 450 pályázat ér-

 SZENTISTVÁNTELEPI ISKOLA

Megyés „Olimpiai” Játék
Az Olimpia jegyében zajló vetélkedőn nem csak elméletben, hanem a gyakorlatban is ki lehetett próbálni néhány
versenyszámot, akár még az ókori Görögországban létező helyből, súllyal lendített
távolugrást is. Megismerkedtünk a különböző sportágakkal, az abban versenyző
sportolóinkkal, az olimpiai kabalafigurákkal, sőt még a közvetítések során ejtett
bakikkal is.
Egy közös állomáson diákjaink olimpikonokkal is találkozhattak. Köszönjük Szabó Szilviának, Sydney és Athén
háromszoros ezüstérmesének, és Tatai

Tibornak, Mexikóváros aranyérmes olimpikonjának, hogy velünk voltak!
A nap az iskolaudvaron zárult, ahol
megformáztuk az olimpiai öt karikát.
Erről ráadásul fotó is készült a magasból
egy drón segítségével.

Matema kából bizonyíto ak
Büszkék vagyunk iskolánk 7.b osztályos csapatára, amely a Bolyai Matematika
Csapatversenyen területi első helyezést
ért el. Az utolsó forduló eredményeként a
csapat az országos 27. helyet érte el.
Gratulálunk a tagoknak: Farkas Benedeknek, Koltai Marcellnek, Márton
Gergőnek, Nógrádi Ivánnak, valamint
fölkészítő tanáruknak, Bugát Tünde néninek!
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Zeneiskolai hírek
2016. november 10-12-ig rendezték
a VII. Országos Farkas Ferenc Zongoraversenyt Dunakeszin. Az I. korcsoportban 70 induló között versenyzett
iskolánk két diákja, Drucza Dávid János
és Hegyi B. András 2. osztályos tanulók
(tanáruk H. Kürtösi Mónika). András
II. díjat, Dávid III. díjat nyert, továbbá
mindketten elnyerték a Szent István
Király Zeneművészeti Szakgimnázium
november 18-i, versenydíjasok koncertjére szóló meghívás Különdíját. Dávid a
verseny – korcsoportoktól függetlenül
odaítélt – Farkas-díjának birtokosa is
lett, és ez okból felkérték a verseny Gálahangversenyén Farkas Notturno című
darabjának megszólaltatására. Gratulálunk!

2016. november 26-án volt a Szent
István Király Zenei Szakgimnázium
éves tehetségkutató hangversenye "Tiéd
a Steinway!" címmel, melyen iskolánkat ebben az évben Mihályi Barnabás
1.o. (tanára Hermeszné Uracs Mónika)
képviselte. Barnus játéka megragadta
a közönséget és a szakmai hallgatóságot is, így meghívást kapott a Steinway
zongorák magyarországi forgalmazójától (Cseke László, Opera Zongoraterem)
a Steinway-Gálán való fellépésre 2017.
tavaszán. Büszkék vagyunk mindkettejükre és szívből gratulálunk!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk alábbi koncertjeinkre a Kós Károly
Művelődési Ház báltermében:
2016. december 16-án, pénteken 19
órakor musical koncertet adnak a zeneiskola magánének szakos növendékei.
Újévi hangversenyt rendezünk 2017.
január 14-én, szombaton 17 órakor, melyen a zeneiskola énekes és hangszeres
együttesei lépnek fel.
Minden kedves zeneiskolai családnak
és a város lakosainak muzsikával teli Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új
Évet kívánnak a Zeneiskola dolgozói!

Óvodai hírek
 SZENTISTVÁNTELEPI ÓVODA

Hull a pelyhes fehér hó…
Hull a pelyhes fehér hó… hangzik fel a
jól ismert dal, amit minden gyermek imád
és várva vár. Igen, megint eljött a december, eltelt egy újabb esztendő. Az év utolsó
hónapja a kicsinyek kedvence, hiszen jön
a Mikulás és a Karácsony. És mi mindent
megpróbálunk megtenni, hogy a gyermekeink és a családunk örüljön: készülünk,
levelet írunk a Mikulásnak, ünnepi nagytakarítást rendezünk, összeállítjuk az ünnepi
menüt, bevásárolunk, díszítünk, terítünk,
fenyőfát intézünk… és még sorolhatnám.
Álljunk meg egy pillanatra, és gondoljuk
végig, gyermekeinknek mire is van szüksége?!
Nem csak a tárgyi ajándékok a nyerők.
A gyerekek mindig szeretnék, hogy kizárólag csak rájuk figyeljünk és velük játszunk!
Ismerősen csengenek: „Anya játssz velem,
hagyd a mosogatást!” vagy „Nézd milyen
szépet rajzoltam, gyere, rajzolj velem te
is!” Jó lenne azt válaszolni: „Igen megyek!”
Próbáljuk ki! Biztos vagyok benne, válaszként csillogni fog a szemük! És ez az, amivel
a legtöbbet teszünk értük, hiszen a gyermek
fő tevékenysége a játék, játékban fejlődik a
személyisége, és a fejlettsége is megmutatkozik.

A játék a gyermek lételeme, a legfontosabb kifejezőeszköze, gyógyír mindenre,
egy igazi varázslat.
Tehát minél többet játszunk a gyermekünkkel, annál jobban elősegítjük személyiségük fejlődését, és emellett játék közben
sokat megtudhatunk a mindennapokban őt
érő impulzusokról és az érzéseiről (öröm,
bánat, szorongás, félelem stb.). Játékban
könnyebben megnyílnak, mint arra a kérdésre: „Mi volt ma az oviban, iskolában?”
Az adventi időszakba is könnyen csempészhetünk játékokat mondjuk adventi
naptáron keresztül. Minden napra egy
játék vagy közös tevékenység, például süti
sütés, közös séta, mozgás, barkácsolás stb.
A lényeg a minőségi időtöltés, amikor érzi
a gyermek, hogy csak rá figyelünk és nem
utolsó sorban mi is biztosan jól mulatunk
majd! Biztos vagyok benne, hogy boldogan
indulnak majd haza, azon gondolkodva:
„Vajon mi lesz a mai adventi meglepetés
program?”
Zsuzsi óvó néni – Telepi Óvoda
Kellemes készülődést kívánunk mindenen olvasónak és várunk mindenkit az
adventi gyertyagyújtásra december 17-én,
a Budakalász Lenfonó állomáshoz, ahol a
Telepi Óvoda műsorát hallgathatják meg.
Kívánunk mindenkinek nagyon boldog,
békés, együttjátszásban gazdag Karácsonyi
Ünnepeket!
a Telepi Óvoda Dolgozói

 NYITNIKÉK ÓVODA

Márton nap a Nyitnikék Óvodában

A hagyományokhoz híven ismét megrendeztük a Nyitnikék Óvoda német
nemzetiségi csoportjában a Márton napi
ünnepséget. Idén a Rigó csoportosok is velünk tartottak.
Az este elején egy dramatikus játék keretein belül ismerkedtek a jelenlévők Szent
Márton történetével, majd a vendégeket
egy rövid táncra és körjátékra invitáltuk,
ami emelte az este jó hangulatát.
Ezután, ahogy Szent Márton megosztotta palástját a szegény koldussal, a gyere-

kek megoszthatták társaikkal, szeretteikkel
az általuk készített süteményeket, játszhattak, beszélgethettek.
Az este lezárásaként, sötétedés után
meggyújtottuk lámpásainkat, és két ló kíséretével az elmúlt hetekben megismert
német, illetve magyar dalokat énekelve tettünk egy kört az óvoda épülete körül. Végül
a gyerekek megsimogatták a lovakat és új
élményekkel gazdagodva, vidáman mentek
haza.
Harkály csoport
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Budakalászi Kultúrcseppek

November, a könyvbemutatók hónapja

Az Irodalmi Esték keretében novemberben két írónő is bemutatta legújabb
könyvét a közönségnek. November 3-án R.
Kelényi Angelika második történelmi ihletésű regényét, a Szulejmán és a magyar
udvarhölgy című könyvét mutatta be a Kós
Károly Művelődési Házban. „Gyerekkorom
óta rajongok a történelemért, és a kalandregényekért. Mindig is komoly vágyam
volt, hogy a kettőt ötvözzem, méghozzá
úgy, hogy a női olvasók is élvezzék – mesélte az írónő. Korábban is írtam olyan
történeteket, melyeket történelmi korban
helyeztem el, de azok végül nem jutottak el
a regény szintig, megmaradtak novelláknak. Amikor a Váláshelyzetet befejeztem,
úgy éreztem, eljött az idő, nincs több jó öt-

letem egy új életmeséhez, és meg szeretném
valósítani az álmomat.” Akik szeretik Angelika regényeit, azok örülhetnek, ugyanis
már készül a következő kötet, melyben Báthory Erzsébet udvarába leshetnek majd be
egy fiatal nő segítségével. „Ő egészen más
karakter, mint Anna. Abban azonban hasonlít rá, hogy értelmes, tanult lány, egy
pozsonyi orvos gyermeke, aki elindul megkeresni eltűnt nővérét Csejtére, ahol keményen megtanítja rá az élet, hogy semmi
sem az, aminek látszik, és arra, hogy az
elme nem mindig a valóságot érzékeli, ha
erős irányítás alatt áll. 17. századi nyomozás, kaland – persze szerelmi szállal, nem
kevés izgalommal – jellemzi majd a történetet. Senki ne gondoljon egy tipikus vérben fürdős Báthory Erzsébetes sztorira,
mert ez nem az lesz, noha a grófnő által
elkövetett, vagy el nem követett gyilkosságok nagy szerepet kapnak” – emelte ki R.
Kelényi Angelika.
A Budakalászon élő Kásai Anna verseskötetét, a Lelkem éteke című gyűjteményét
mutatta be a Faluházban november 14-én.
A költőnő már több mint húsz éve él Buda-

kalászon, az írással 16 évvel ezelőtt kezdett
el komolyabban foglalkozni. Az, hogy valakiből költő legyen, nagyon hosszú folyamat
eredménye. „A versekkel az a célom, hogy
tovább adjam azt a csodát, ami engem ér.
Kezdetben csak a gyerekeimnek írtam.
Nem vettem észre, hogy egész nap rímben
beszélek, nekem ez természetes volt. Míg
végül papírra vetettem. Ez a könyv egy
sorozat első része, a bemutatkozó írás.
Olyan válogatást próbáltam összeállítani,
ami az összes létező stílusomból merít. Az
írást tekintve minden érzelemből fakad,
egy megrázó élmény, egy mosoly ihletet
ad, nem az íróasztal mögött írok, hanem
úton útfélen” – mondta a költőnő.

Apró lábak táncot ropnak

Márton nap és az őszi mondókák, versek, gyermekdalok kapták a főszerepet az Aprók Tánca legutóbbi rendezvényén. A népzene és néptánc alapjaiba
Bucsánszki Beáta és a Budakalászi Tamburazenekar
segít betekintést nyerni minden kedves látogatónak.
A Dunakanyar Népművészeti Egyesület kézműveseivel aranyos zoknibábokat és Márton napi mécseseket készíthettek a gyerekek. A Márton nap a negyven
napos adventi böjtöt megelőző utolsó nap, amikor
a jóízű és gazdag falatozás, vigasság megengedett.
Ezen a napon rendszeresek voltak a lakomák, bálok,
vásárok. Ezen a napon sok helyen táncos mulatságot
csapnak. A táncoslábú gyerekek és a zenekedvelő szülők a novemberi Aprók Táncán egy igazi Márton napi
mulatságon vehettek részt.
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Anyakönyvi
Olvasói
levélhírek

Gyászhírek

Szeptemberi anyakönyvi események:
Házasságkötés
Városunkban szeptemberben 2 pár kötött házasságot.

Novemberben ehunyt
budakalászi lakosok:

Újszülöttek
Szeretettel köszöntjük Budakalász
legifjabb polgárait!

Aszódi István 54 éves,
Fedorczák-Prokop Andrásné 70 éves,
Kutiné Hesz Erzsébet 71 éves,
Mészáros Józsefné 84 éves,
Munkácsi Nándor 51 éves,
Orosz Tibor 45 éves,
Teleki Ottó 62 éves

Berki Iván Márió
Az ifjú párnak gratulálunk!
Borsi Noémi Virág
Kárász János
Szépkorúak
Morán Léna Kerubina
Novemberben ünnepelte 90. születésnapját
Rogán Olívia
Böröcz Istvánné, Kiss Imréné és Lovasi Jánosné,
Steiner Ferenc pedig 95. évet töltötte a múlt hónapban. Szabó Sándor Ágoston
Turi Lia Csenge
Jó egészséget kívánunk nekik!

Részvétünk a hozzátartozóknak!

Orvosok év végi rendelési ideje
Orvosok

2015. december
19. 20 21. 22. 23. 24.
Háziorvosok

2016. január

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 1.

Helye es saját
rendelési
idejében
2. 3.

Dr. Gál Katalin
Dr. Kiss Edina
Dr. Pető István
Dr. Sulyok András

Dr. Sulyok András
Dr. Török Zsolt
Dr. Kiss Edina
Dr. Gál Katalin
Fogszakorvosok

Dr. Rénes Nóra
Dr. Veszeli Dóra

8-14*

Dr. Veszeli Dóra

8-14*

Gyermekorvosok
Dr. Asztalos Imre
Dr. Németh Márta
Jelmagyarázat:

Dr. Német Márta
szabadság

munkaszüne és ünnepnapok

*rendelési idő változás

Élet keresztyén Szemmel

Kis Karácsonyi Üzenet
Az ünnep az emberiséggel egyidős.
Mindig voltak jeles események, melyeket
az emberi közösségek ünnepként tartottak
számon. Ünneplőbe öltöznek a lelkek, s
ünnepélyes körülmények közt sírunk vagy
örvendünk. Karácsonykor emberemlékezet óta elfogódnak a szívek – talán még a
fegyverek is elhallgatnak a háborús frontokon. Megváltó született ma néktek, így
az angyali szó, ezért ma nem ölünk, így
az ember. Pedig ha figyelne a Megváltó
szavára, ezt mondaná: mától nem ölünk.
Sehol. Hogy ne kelljen mégse a Megváltót
emlegetni, az Isten nem-létében hívő világ
kitalálta, hogy a Karácsonyt hívjuk a szeretet ünnepének. Jóllehet keresztyénként
az én adventem mindig a megváltó Krisztus váradalma lesz, s Karácsonykor a
Megváltó e világra jöveteléről emlékezem
meg, nem állhatom meg, hogy a szeretet
ünnepe elnevezésről eszembe jutó gondolatokat el ne mondjam. Fontos volna ha
az emberek feltennék maguknak a kérdést: melyik szeretetet ünnepeljük hát? A
görögben – az újszövetség nyelve – háromféle szó is van a szeretetre. Az érosz, a
filia és az agapé. Amint azt a magyarba is

átszármazott szavak
alapján jól tudjuk, az
érosz a testi élvezetekkel járó szeretetet
jelenti. Önző, önmagáért való szeretet
ez, ahogy a grillcsirkét szereti az ember. Egy bölcs előadótól
hallottam egyszer egy remek példát erre.
Egy kisgyerek kapott egy élő kiskacsát
ajándékba. Odaadó, simogató szeretetével majd kiszorította a szuszt szegényből.
Az apja figyelmeztette: ha nem hagyod
abba az ajnározását, megölöd azt a kacsát. Nem baj – mondta a kisgyerek – én
döglötten is szeretem. A filia egész más. Ez
az emberek spontán szeretete, amivel egymást vagy egy kedves tárgyat vagy dolgot szeretnek. A filozófus például Zsófiát,
akarom mondani a bölcsességet (szofosz)
szereti. Az a szeretet, amelyről Pál apostol
a szeretet himnuszában ír, amelyik türelmes, jóságos, nem irigykedik vagy kérkedik, nem keresi a maga hasznát, nem
rója fel a rosszat és amelyik soha el nem
múlik, nos az a szeretet az agapé. Az Isten
szeretete. Ezt a lelki szeretetet emberi erő-
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ből nem sikerülhet gyakorolnunk. Jézus
Krisztus felszólít minket erre a nagy parancsolatban, „szeresd felebarátod, mint
saját magadat”, de a bukott ember tudja,
hogy ez csak az Isten lelke által lehetséges.
Az a jóhírem van a szeretet ünnepére
készülőknek, hogy az egyben Karácsony
is. És a testben megszületett Megváltó
Krisztus jóvoltából lehetséges az örökké
tartó, soha el nem múló szeretetet megkapnunk, s mint miénket ünnepelnünk.
Aki végre fellélegezni szeretne, mert örök
megoldást remélhet a Karácsony valódi
ünnepeltjétől, s nem csupán felsóhajtani,
hogy milyen jó lenne nem csak egy ünnep
erejéig szeretni, az válassza a Karácsonyt
és lássa meg a kisdedben a Békesség Fejedelmét.
Glasz Péter
Budakalászi Református Egyházközség
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Sport

Jól sikerült az őszi szezon
Véget ért a bajnokság
minden korosztály számára.
A munka azonban nem ért
véget, mert gyerekeink egész
télen folytatják a munkát. Reméljük, minél előbb be tudjuk
fedni a kis műfüves pályánkat, és akkor
nem lesz probléma a téli alapozással. Az
őszi szezon remekül sikerült! Csapataink
jól szerepeltek, edzőink jelesre vizsgáztak. Sportolóink létszáma növekedett,
egyre több fiatal srác tér vissza a nevelőegyesületbe.
Nemsokára elkezdjük a nagy műfüves
pálya építését, az edző- és a centerpálya
felújítását. Vigyázunk minden zöld területre, a fákra. Arra törekszünk, hogy
minél barátságosabb környezetet építsünk, nem hiába nevezzük ezt a létesítményt egy kis ékszerdoboznak.
Szerencsére a város vezetői is úgy
érzik, érdemes befektetni az egyesület

fejlesztésébe, hiszen fiataljaink jövője,
egészsége érdekében teszik.
Sportolóink létszáma közel 150 fő, a
tagok közel hetven százaléka budakalászi lakos. A szülők, a nagyszülők folyamatosan hozzák a kicsiket, az ovisokat,
és öröm látni a nyüzsgést, a jó hangulatot, vidámságot minden arcon. A felnőtt
csapatra felnéznek a gyerekek, és boldogan jönnek ki a mérkőzésekre, remélve,
hogy egyszer ők is itt fognak futballozni.

Minden idegenbeli mérkőzésre indítunk
buszt, és szurkolóink mindig elkísérik
a csapatot. Nem egyszer több a kalászi
szurkoló, mint a hazai. Köszönöm nekik
a lelkesedést és a sportszerű drukkolást!
A felnőtt bajnokság utolsó bajnoki mérkőzése a Dunakeszi-Budakalász rangadó
volt. Az eredmény gól nélküli döntetlen
lett. Fantasztikus iramú, sportszerű mérkőzés volt.
Csak így tovább, hajrá kicsik, hajrá
nagyok! Öregbítsük Budakalász hírnevét, és szerezzünk nagyon sok örömet a
városnak!
Nagyon boldog karácsonyt és új évet
kíván az egyesület Olvasóinknak, Polgármester úrnak, a Hivatalnak, a Képviselő-testületnek és minden budakalászi
lakosnak!
Sárosi Tibor – BMSE elnök

Középmezőnyben a kézisek
nem tudtunk volna lenni, készülünk
a Komló ellen, nem akartuk jobban
kihajtani magunkat.” Javier Sabaté,
a Telekom Veszprém vezetőedzője a
mérkőzés végén gratulált a kalásziaknak, szerinte remekül kiszolgálták a
hazai közönséget.
Vác után idegenben Komlón is
győzni tudott a Budakalász a K&H
férfi kézilabda liga 10. fordulójának
november 19-ei találkozóján. Horváth
Novemberben sem pihentek a kézilabdás fiúk, előszőr a listavezető
Telekom Veszprém csapata látogatott
Budakalászra. Szűk negyedórányi jó
játék elég volt a vendégeknek ahhoz,
hogy sima győzelmet arassanak a
Sportcsarnokban. Az újonc Budakalász remekül tartotta magát a címvédő
ellen, 13 perccel a vége előtt még csak
kétgólos hátrányban volt, ám a Veszprém ekkor rákapcsolt, és nem hagyott
kétséget afelől, hogy még több kulcsemberét nélkülözve is a legjobb csapatok egyike. A végeredmény 32–22 lett.
Horváth Attila, a CYEB Budakalász
vezetőedzője elmondta: „Tudtuk, hogy
nehéz mérkőzés lesz. Amit kértem a játékosoktól, azt negyvenöt percig megvalósították. Sokkal eredményesebbek
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Attila bizakodó volt az elmúlt találkozón látottak után: „A mérkőzést öt
gólos győzelemmel zártuk, amit a csapatmunkának köszönhetünk. A fiúk
megint tanúbizonyságot adtak a küzdeni tudásukról, és az egységükről. Jó
volt látni a meccs után, hogy tudnak

már örülni a győzelemnek.”
Ezután november 27-én a Sportcsarnokban Balatonfüred ellen álltak ki. Már a meccs kezdetén érezni
lehetett a balatonpartiak fölényét,
amit ugyan igyekeztek megtörni a
kalásziak, de sikertelenül. 21-26 lett
a mérkőzés eredménye. A kézilabda
liga 12. fordulójában Mezőkövesden
nyert a Budakalász, igaz, mindössze
egyetlen találattal győzték le Molnár
Ferenc együttesét. Decemberben még
két meccs vár a fiúkra, aztán a folytatás
februárban jön. A jelenlegi állás szerint
az „újonc” a középmezőny első felében
szerepel a tabellán.

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

Kedves Nézőink!

Értesítjük Önöket, hogy a VKC TV adása,
2016. október 28-tól a Magyar Telekom Nyrt.
kódolatlan DVB-C (digitális kábel) hálózatán
látható. A szolgáltató november 28-tól
lekapcsolta az analóg rendszerről televíziónkat, ezzel egyidőben pedig elérhetővé tette a digitális csomagban. A nézők
készülékén automatikus vagy kézi hangolás
után elérhető lesz a budakalászi helyi televízió
is a 230-as csatornán. Telekomos Set-top-boxszal gyári beállítás visszaállítása után megjelenik a VKC TV a csatornakínálatban.

Apróhirdetés

Gyógyszertári ügyelet
2016. december/2017
Kőhegy
Gyógyszertár
Pomáz

Viktória
Gyógyszertár
Budakalász

Vörösmarty
Gyógyszertár
Pomáz

A VKC Televízió a UPC hálózat Digitális
Bronze csomagjában is elérhető, 2015. június
12-től, az 513-as csatornán 220 MHz-en.
A VKC Televízió honlapján 2016 december
5-től elérhető az online adás, ahol élőben követhetik a televízió műsorait.
Ezzel egy időben az IttOtt.tv internetes televízió szolgáltató csatornakínálatába is bekerültünk. A szolgáltatás asztali számítógépen,
mobil eszközökön és smart tv-ken is elérhető.
Egyszerű regisztrációt követően ingyenesen
nézhet bennünket okos telefonon is.

2016. szeptember 4.
szombat 8-20 óráig
Jankovics Gy. u. 2.
Telefon: (26) 326-240
2016. december 24.
szombat 8 -20 óráig,
december 25.
vasárnap 8-20 óráig,
december 26.
hé ő 8-20 óráig
Kőbányai út 3.
Telefon: (26) 340-232
2017. január 1.
szombat 8-20 óráig
január 2.
vasárnap 8-20 óráig
Vörösmarty út 18-20.
Telefon: (26) 326-402

A változtatás jogát fenntartjuk!

Tetőfedő, bádogos, ácsmunkát, lapos tetők szigetelését vállalom. Kisebb munkával is keressen bátran!
+36 (70) 578 1468

SÍ & SNOWBOARD
ELADÁS – KÖLCSÖNZÉS – SZERVIZ
Használt és új felszerelések kedvező áron!
Sílécek, sícipők, síbotok.
Snowboard felszerelések.
Sapkák, zoknik.
Sí-szerszámok, vaxok.
Bukósisakok, szemüvegek.
Síbox bérelhető.
Nyitva tartás:
Érdeklődjön
honlapunkon
vagy telefonon.

Unja már, hogy állandó derék vagy há ájás kínozza?
Ne éljen együtt vele, van megoldás. A Ceragem V3 masszázságy, egy fájdalommentes és komplett gerincterápiát biztosít Önnek. Letapogatja az Ön gerincének hosszát és görbületét,így személyre szabott masszázst nyújt. A kezelés
során az ágy többféle terápiát egyesít,ezért rendkívül eredményes.

Jöjjön el hozzánk és PRÓBÁLJA KI INGYENESEN...
1 alkalom/40 perc mely egy teljes gerincterápiát biztosít Önnek.
Hívja bejelentkezésért
a 70/578-52-78-as számot.
Cím: Kalászi Sóbarlang,
Budakalász Budai út 26.
bejárat a parkoló felől
www.kalaszisobarlang.hu

KARÁCSONYI AJÁNDÉKUNK
5 alkalmas bérlet esetén + 1 alkalom sóbarlangozást
10 alkalmas bérlet esetén + 2 alkalom sóbarlangozást adunk ajándékba
Várjuk szeretettel!
*ÉRVÉNYES: 2016. DECEMBER 31 IG
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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: Lévai Zsuzsa Rózsa
Címlapfotó: Kovács Andrea
Tördelés, illusztráció: Lovász Anita, Ördöghné Vilman Melinda
Fotók: Kovács Andrea, VKC TV
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
Nyomtatás: Mátyus Bt., Dabas
Felelős vezető: Mátyus Gyula
Terjesz : Magyar Posta Zrt.

A Budakalászi Hírmondó legközelebbi számának lapzártája: 2017. január 4. Megjelenés, terjesztés: 2017. január 16-17-18.
X. ÉVFOLYAM,
12. SZÁM z 2016. DECEMBER 14.
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Budakalász szívében, a főtéren!
ÁLDOTT BÉKÉS KARÁCSONYT KÍVÁNUNK!
SZERETNÉNK MEGKÖSZÖNNI
VÁSÁRLÓINKNAK AZ EGÉSZ ÉVES HŰSÉGET.

KIFŐZDE
Napi menü: 950 Ft.+ csomagolás: 250 Ft.–
He 5 megrendelésnél
a csomagolás díját elengedjük.
Családi menü: 3 000 Ft.+ csomagolás: 350.– Ft

RENDELÉSFELVÉTEL
kalaszpekseg.eu,
+36 (20) 354 9908,
Facebookon keresd
a kalász pékség
és kifőzdét.
PIZZA ÉS MENÜ
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
Budakalász, Üröm, Pomáz
Tel.: +36 (20) 344 4259

Kifőzde
nyitva tartása:

H-P: 6-19, Sz-V: 8-16

December 19-23-ig 10-14 óráig minden
Budakalaszi lakcímkártyával érkező
vendégnek és törzsvendégeinknek
ingyen adunk egy tál halászlét!
Ezeken a napokon az első 100 vendég
egy szelet bejglit is kap hozzá ajándékba.

PÉKSÉG
• Helyben sütö mindig friss pékáru,
cukrász- és péksütemények
nagy választékban!
• Tönköly búzából készült termékek!

Házi tej kapható! 200 Ft/l
(tápióbicskei termelőtől)
• Kárpát kenyér és Cserpes házi készítésű
tejtermékek széles választéka!
• Mini
pogácsa rendelhető 1500 Ft/kg
Telelefon:
+36 (20) 344 4259

Telelefon:

+36 (20) 344 4259
Pékség nyitva tartása:

H-P: 5-21, Szo.: 6-21, V: 7-20
– 10% Nyugdíjasoknak, tűzoltóknak,
rendőröknek, mentősöknek (igazolvány
felmutatásával).

