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Figyeljünk egymásra karácsony közeledtével
Interjú Rogán László polgármesterrel (3. oldal)

Emelkede   hangulat az idősek karácsonyán
(14-15. oldal)

„Mindig azt simogasd, aki a legkócosabb”
Beszélgetés We  stein Etelkával (11. oldal)

Áldott, békés 
karácsonyi ünnepeket 
kívánunk minden 
kedves olvasónknak!

Áldott, békés 
karácsonyi ünnepeket 
kívánunk minden 
kedves olvasónknak!
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Képviselő-testüle   döntések – 2017. november 30.

Temetőkre és temetkezésre 
vonatkozó rendelet megalkotása

A testület a tulajdonában álló teme-
tőkre vonatkozó szabályokról 2000-ben 
alkotott rendeletet. Az azóta történt jog-
szabályváltozások, valamint a felügyeleti 
megállapítások szükségessé tették a 
rendelet aktualizálását és új egységes 
szerkezetbe foglalását. A díjakban nem 
történt változás.

Javaslat az adórendelet 
módosítására

Az adórendelet módosítását egyrészt 
a Kormányhivatal megállapításai tették 
szükségessé. Eszerint az adózás rendjéről 
szóló törvényben foglalt kedvezmények 
nyújtása feltételek nélkül kötelező, így 
kikerültek a rendeletből az ezt egyedileg 
szabályozó rendelkezések. A másik ok a 
helyi adótörvény módosítása, amely 
előírja a reklámfelületek adóztatását. 
Ez esetben a törvényi maximumérték – 
12.000 Ft/m2 – került be a rendeletbe. Ez 
érdemi adóbevétel növekedést nem jelent, 
az adminisztratív terhekre biztosít forrást.

Az Állami Számvevőszék 2016. évi 
jelentésének tudomásulvétele

Az Állami Számvevőszék még 2016-ban 
ellenőrzést tartott a 2011-2015. közötti 

időszak gyermekvédelmi feladatainak el-
lá tásáról. Az ellenőrzésről most megkül-
dött jelentés alapján intézkedési terv 
készült, ezt fogadta el a Képviselő-testület.

Lakáspolitikai koncepció 
elfogadása

A város bérlakás állománya duplája 
a hasonló lakosságszámmal rendelkező 
településekhez képest. Az állomány na-
gyobb része azonnali, jelentős felújításra 
szorul, amelyre a városnak nincs forrása. 
A koncepció tartalmazza a település 
hos szabb távon követendő bérlakás 
stratégiáját, amely elengedhetetlen a 
fenntartható lakásgazdálkodás érdekében.

Zártkerti ingatlanok belterületbe 
csatolása

Magánszemélyek kérésére két ingatlan 
belterületbe csatolásáról döntött a Tes-
tület.

Közterület elnevezése
Az Omszk park mellett, a József Attila 

útról nyíló új utcát – a közterület tóparti 
jellege miatt – Tópart utcának nevezte el 
a Testület.

Megállapodás módosítása
A Dunakanyari Család- és Gyermek-

jó léti Intézményfenntartó Társulás a 
2017. október 9-én tartott ülésén 
elfogadta Dunabogdány község kilépését. 
A társuláshoz csatlakozott települések 
önkormányzatainak jóváhagyó hatá-
ro   zatára van szükség a Társulási Meg-
állapodás módosításához. 

Képviselő-testület 2018. évi 
munkatervének elfogadása

Az előterjesztés a 2018. évi testületi 
ülések tervezett időpontjait és főbb 
napirendi javaslatait, a polgármester 
részére betervezett jutalom elfogadását, 
és a Magyar utcai támfal felújítására 
forrás biztosítását tartalmazta, melyet a 
Képviselő-testület elfogadott. 

A Képviselő-testület valamennyi hatá-
ro zata és az egyes napirendek elő ter-
jesztései teljes terjedelemben megta -
lálhatók a vá ros weboldalán (budaka-
lasz.hu/onkor manyzatkepvise lo testu-
letiulesek/).

Helyesbítés
A Budakalászi Hírmondó 2017. no-

vem beri számában tévesen jelent meg 
Szentendre bérlakásállományáról adat. 
A bérlakások száma Szentendre városban 
helyesen 287 db.

A Budakalászi Polgármesteri Hivatalban

2017. december 21-én csütörtöktől, 
január 1. hé  őig 
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 
2018. január 2-tól 
a megszoko   munkarend szerint 
fogadja az ügyfeleket. 

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

Budakalászi Polgármesteri Hivatal

Igazgatási szünet 

www.budakalasz.hu

Budakalász lendületben a
 hiteles tájékoztatásért!

Budakalászi Hírmondó
budakalasz.hu
facebook.com/budakalaszvaros

Budakalászi hírek,
információk, rendezvények

HITELES FORRÁSBÓL,
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INTERJÚ Rogán László polgármesterrel

Befejeződtek az ezévi fejlesztési munkálatok a városban. De-
cemberben Budakalász is a karácsonyra hangolódik. Kigyúlnak 
az ünnepi fények az utcákon és az adven   koszorún is minden 
hétvégén újabb gyertya lobban fel. Az év utolsó hónapjának fel-
adatairól és eseményeiről kérdeztük Rogán László polgármestert.

Az ünnepek közeledtével 
fi gyeljünk jobban egymásra!

 Hogyan haladnak a beruházá-
sok a téli időszakban a városban?

Lassan az év végére érünk és ezzel be-
fejeződnek idei projektjeink is. A Klenity 
fejlesztése lezárult. Itt elkészült a Tég-
lási András utca burkolata, vízelvezetése 
és a járdájának megépítése. Emellett a 
kapcsolódó utak, a Kanokok és a Sekres-
tyés utca is térköves burkolatot kapott, 
valamint a Kántor utca aszfaltos útfel-
újítását is elvégeztük. Az építést igye-
keztünk siettetni, hogy az itt élőknek a 
lehető legrövidebb ideig kelljen alkal-
mazkodni az építéssel járó megváltozott 
körülményekhez. Így mintegy két hónap 
elteltével rendezett szilárd útburkolatot 
kaptak az utcák lakói. Fontos elmonda-
nom, hogy tartjuk magunkat a ciklus 
elején tett vállalásunkhoz és 2019 végére 
szeretnénk minden belterületi összköz-
műves utcát szilárd útburkolattal el-
látni. Ehhez pedig a lakosságnak semmi 
mással, csak egy kis türelemmel kell 
hozzájárulnia. Budakalász ezen vállalása 
a környező települések viszonylatában 
mindenképpen egyedülálló, hiszen több 
szomszédos településen a lakosságnak 
jelentős összegeket kell befi zetniük az 
utak építéséhez – van, ahol 50 %-ot is.

A Klenityben készült úthálózat meg-
építése óta számos lakossági visszajel-
zést kaptunk az itt élőktől. Elmondták, 
hogy az utak amellett, hogy lehetővé te-
szik a komfortos közlekedést, szép ren-
dezett környezetet teremtettek. Emellett 
a Budapestre közlekedő szentistván-
telepiek is nagy örömmel használják 
az új alternatív közlekedési útvonalat. 
Jövő tavasszal nyomógombos zebrát is 
kiépítünk saját költségen a gyalogosok 
biztonsága érdekében a Téglási András 
utca és a Szegfű utca között.

A Klenity mellett másik nagy projek-
tünk az óváros felújítása volt. Úgy gon-
dolom, Budakalász megérdemli, hogy a 
kertvárosi részek mellett a belvárosa is 
rendezett, szép látványt nyújtson. Azt 
szeretném, hogy településünk egy fej-
lődő, de gyökerét őrző város képét mu-

tassa mind az itt lakóknak, mind pedig 
az ide látogatóknak. Ennek szellemében 
újítjuk meg a Budai utat a Postától a 
templomig terjedő szakaszon. Most de-
cemberre értünk az első ütem végére. 
Ebbe a fázisba a patak hídjától a Polgár-
mesteri Hivatalig terjedő szakasz fért 
bele. Jövőre a túloldal felújításával és a 
növénytelepítéssel folytatjuk. Úgy gon-
dolom, hogy ezekkel a fejlesztésekkel 
még élhetőbbé vált városunk.

 Hóval, faggyal köszöntött be az 
idei tél. Hogyan teszik járhatóvá 
az utakat?

Bár óriási kapacitással és nagy költ-
séggel jár, a tavalyi kemény tél után úgy 
döntöttünk, hogy Budakalászon minden 
belterületi utat síkosságmentesítünk. 
Nem könnyű feladat ez, hiszen teljes 
belső úthálózatunk mintegy 50 km hosz-
szú. Az utakat több járművel és a fagyos, 
havas időjárás esetén azonnal - akár éj-
jel is - elkezdik tisztítani, mégis időbe 
telik, mikorra mindenhová megérkezik 
a munkagép. Fontos, hogy a lakosok is 
közreműködjenek ebben. Egyrészt sa-
ját ingatlanjaik előtt mindenkinek sí-
kosságmentesíteni kell a járdaszakaszt. 
Másrészt fontos az is, hogy az autókkal 
ilyen időjárás esetén az ingatlanon belül 
parkoljanak, hogy a hókotró munkagé-
pek elférjenek, mert csak akkor tudnak 
bemenni az utcákba és a feladatukat így 
tudják elvégezni. Az idén újításként só-
tartályokat is kihelyeztünk a városban 
összesen hét helyszínen. A tartályokat a 
nagy lejtésű, meredek utcáknál helyez-
tük el és jeges idő esetén önkiszolgáló 
jelleggel bárki azonnal használhatja, 
amíg a segítség meg nem érkezik.

 A tél az ünnepek közeledtével 
hogyan gondoskodik Budakalász 
a rászorulókról? 

A karácsonyt megelőző időszakban 
fokozottabban fi gyelünk az idősekre és 
a rászorulókra Budakalászon is. A város-
ban a kivágott fákat minden alkalommal 

eljuttatjuk azoknak a családoknak, akik-
nek nagy szükségük van erre a támoga-
tásra. 

A hideg időben fontos, hogy fi gyel-
jünk a beteg, idős, elesett emberekre is. 
Ha valakinek a környezetében, szom-
szédjában, ismeretségi körében vannak 
ilyen emberek, mindenképpen nézzenek 
rájuk a hideg időben, nehogy tragédia 
történjen. Rendészeink is segítenek a 
megfelelő címek, elérhetőségek meg-
adásával ilyen esetekben.

Az idősek számára most hirdettük 
meg a házi segítségnyújtást. A Budaka-
lászi Idősklub munkatársai vásárlásban, 
gyógyszerfelíratásban, hivatalos ügyek 
intézésében, személyes higiénia megte-
remtésében tudnak segíteni vagy akár 
csak pusztán társaságot biztosítanak 
a kalászi időseknek, ha beszélgetésre 
vágynak.

Idén is megszerveztük a „Minden 
gyermeknek legyen karácsonya!” jóté-
konysági ünnepséget, ahol helyi szer-
vezetek támogatják személyre szóló 
karácsonyi ajándékcsomaggal és ünnepi 
műsorral a rászoruló családban élő gyer-
mekeket.

Emellett minden budakalászi nyugdí-
jasnak tartós élelmiszercsomagot aján-
dékoz a város, melyet ez évben is nagy 
örömmel fogadtak az ajándékozottak. A 
csaknem ezer fő részvételével zajló Idő-
sek Karácsonya rendezvényünk pedig 
évek óta mindig nagy népszerűségnek 
örvend. Idén fő műsorszámként az örö-
kifjú Oszvald Marika és Peller Károly 
szórakoztatta a vendégeket.

Kívánom, hogy a karácsonyi ünnepek 
alatt mindenkinek legyen alkalma kicsit 
lecsendesedni, Jézus születését és a cso-
dát várni! Tudjunk befelé fordulni és a 
legfontosabbra, a családunkra fi gyelni! 
Áldott, békés boldog ünnepeket kívá-
nok!

2017. december 7.
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Önkormányza   hírek 

Elkészül a Budai út térkövezése

A Budai úti felújítással az Önkor-
mányzat célja, hogy a városközpont 
rendezett, kulturált, zöldterületekben 
gazdag, színes, izgalmas tér lehessen. 
A rekonstrukció jelen szakaszában a 
térkövezés zajlik, amely aprólékos, 
mégis látványos munka. A fagyos 
időjárás lassíthatja az egyébként fo-
lyamatosan, zajló munkát. A megbí-

zott vállalkozó a járdát és a parkolók 
kialakítását a tervek szerint idő függ-
vényében december közepén befejezi. 
A növények számára kialakított ágyá-
sokat pedig feltöltik földdel, a növé-
nyek telepítésére, illetve a felújítási 
munkálatok túlsó oldali ütemére ta-
vasszal kerül majd sor.

A Berdó csatornázás I. ütemének mű-
szaki átadás-átvétele megtörtént, amely 
megteremtette a lehetőségét az érintett 
ingatlanok tulajdonosainak a szenny-
vízhálózatra csatlakozáshoz. Ennek 

gyakorlati menete azok számára, akik rá 
kívánnak kötni a hálózatra:

1. Az Önkormányzat által rendsze-
resített, a csatorna rendelet 2. sz. mel-
lékletének kitöltésével, 3.000 Ft-os 
illetékbélyeggel ellátva kell beküldeni 
vagy személyesen behozni a Polgármes-
teri Hivatalba ügyfélfogadási időben.

2. Határozat állapítja meg a befi ze-
tendő bruttó 300.000 Ft hozzájárulást, 
a határozatot postázzuk vagy személye-
sen lehet átvenni a Hivatalban.

3. A hozzájárulás befi zetése után a 
csatlakozás műszaki terveit a fogyasztó 
bemutatja a Polgármesteri Hivatal-
ban, majd ezután a Hivatal kiadja az 

igazolást, melynek birtokában lehet 
a szolgáltató DMRV Zrt-nél a szerződést 
megkötni.

Ahol életvitelszerűen élnek és még 
nem kötöttek rá a csatornára, minden-
képpen javasolt a rákötés. Ellenkező 
esetben - a csatornarendeletnek meg-
felelően - talajterhelési díjat kell fi zetni. 

A pályázati 30 millió forint önrészen 
felül befolyó összegeket az Önkormány-
zat a jogszabályi előírásoknak megfele-
lően a térség jövő évben megvalósuló 
úthálózatának és vízelvezetésének ki-
építésére fordítja.

Városunk költségvetésében komoly 
összegeket különítenek el az utak épí-
tésére, javítására. A városvezetés célja, 
hogy 2019-ig szilárd útburkolatot kap-
jon minden belterületi összközműves 
ingatlan. 

A Berdó utca a település külterü-
letén fekszik ugyan, de itt is fi gyelnek 
a járhatóságra. Ennek jegyében most 
a felületen keletkezett kátyúkba három 
teherautónyi murvát terítenek szét és jö-
vőre ez az út zúzottköves burkolatot kap.

A jövő évben az Önkormányzat be-
ruházási tervének elsőrendű prioritá-
sát a Berdó útfejlesztése jelenti majd. 
Az idén megvalósult csatornafejlesztést 
követően jövőre a Gerinc, Áfonya és Cse-
resznyés utcák is szilárd útburkolatot 
kapnak, emellett kialakítják a vízelveze-
tést is, ami a dombos területen különö-
sen fontos és költséges beruházás. 

Emellett a Kálvária utca felújítása 
is folytatódik a Galagonya utcáig, vala-
mint ha a jövő évi költségvetés engedi, 
tervben van a Felsővár utca közepén 
található szűkület kiszélesítése támfal-
lal, hogy könnyebben járhatóvá váljon 
a szűk és meredek útszakasz. 

Kátyúzás a Berdóban

Tájékoztatás a Berdó I. csatornázási ütemről

A közelmúltban telepített az Önkor-
mányzat napelemes világítást a kutya-
futtatóra, hogy sötétedést követően is 
sétáltathassák kedvenceiket a kutyatu-
lajdonosok.

A napokban pedig pihenésre alkal-
mas padokat is kihelyezett a város a 
hosszú gátszakaszon, hogy a gazdik 
megpihenhessenek futás vagy sétálta-
tás közben.

A kutyafuttató karbantartására az 
Önkormányzat fokozott fi gyelmet for-
dít. Kérjük, hogy mindenki ügyeljen a 
futtató tisztaságára és használja az ürü-
lékgyűjtő edényeket! Sajnos több jelzés 
is érkezett, hogy sokan elmulasztják 
ezt, kutyapiszok található a gáton, 
emellett a kihelyezett ürülékgyűjtő 
zacskók is rendszeresen eltűnnek. Kér-
jük, tiszteljük egymást és ügyeljünk 
ezekre!

Padok a kutyafu  atón
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Az önkormányzati fásítási prog-
ram keretében több éves, már meg-
erősödött gömbkőris facsemetéket 
ültettek az Erdőhát utca első szaka-
szának mindkét oldalán. A növények 
kompenzációként kerültek ide Bu-
dakalász más területein kivágott fák 
pótlásaként. Az út magasabban fekvő 
részeinél az ültetés megkezdéséhez 
először telekrendezés szükséges, ezt 
követően kerülhet sor az ottani fá-
sításra. A nemrég felújított utcát így 
szépen, egységesen keretezi majd az 
összesen 30 szál kőrist számláló zöl-
dellő fasor. Városunkban korábban 
már történt több hasonló fásítási 
projekt, többek közt a Budai úton, a 
József Attila utcában, az Ady Endre 
úton valamint a Széchenyi utcában is.

Az ünnepek alatt a  hulladékszol-
gáltató az alábbi megváltozott rend 
szerint gyűjti a hulladékot:
• Kommunális hulladék:
2018 január 1 helyett a szállítási nap: 
2017. december 30.
• Szelektív hulladék:
2017. december  25. helyett a szállí-
tási nap: 2017. december 28.
• Fenyőfák elszállítása:
2018. január 6. január 20.
(Csak normál méretű fákat szállíta-
nak el.)

A szolgáltató kéri a lakosokat, 
hogy időben (reggel 6 órára) helyez-
zék ki a gyűjtőedényeiket.

Kérjük, hogy a fákat a megjelölt 
napokon legkésőbb reggel 6 óráig 
helyezzék ki!

 

Zöld Zóna

Faültetés

Hulladékszállítás 
az ünnepek ala   

Városunkban a levegő védelme ér-
dekében az égetésre tavasz óta ma már 
nincs lehetőség. Ezt a példát követi most 
Pomáz is, ahol szintén bevezettek egy 

rendeletet, mely szerint 
nem lehet égetni 2018. 
január 1-től a városban. 
Ez jó példa arra, hogy 
a környékbeli települé-
sek összehangolt tevé-
kenységével nagyobb 
eredményeket érhetnek 
el. Továbbra is ajánljuk 
alternatív megoldás-
ként a komposztálást, 
valamint a korlátlan 
zöldhulladékelszállítási 

lehetőséget, melyet a város költségveté-
séből évi két alkalommal ingyen biztosít 
a lakosoknak.

Az Önkormányzat egész évben folya-
matosan tisztíttatja a közterületen elhe-
lyezkedő vízelvezetőket. Most a Zrínyi 
utcában takarították végig az árkot teljes 

hosszában és szedtek ki nagy mennyi-
ségű lehullott falevelet és szemetet, eze-
ket a helyszínről el is szállították. 

A magáningatlanok előtt fekvő árkok 
takarítása - ne feledjük! - tulajdonosi fel-
adat. Az esős időben különösen fontos az 
árkok és átereszek tisztán tartása, mert 
azok eltömődése komoly fennakadásokat 
okozhat. 

Kérjük a felelős és lelkiismeretes 
tulajdonosi hozzáállást, hogy közösen 
összefogva fenntartható maradhasson 
Budakalász rendezettsége!

Pomáz is beveze   az égetési  lalmat

Zrínyi utcai árok takarítása

Minden évben egy alkalommal lehető-
sége van a városban élőknek ingyenesen 
leadni az év során a háztartásban ösz-
szegyűlt veszélyes hulladékot. Idén no-
vember 25-én volt erre lehetőség a helyi 
hulladékudvarban. A hulladékgyűjtőben 

a kampány során a budakalászi lakosság-
tól 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, növényvédő-
szereket, akkumulátorokat, elektronikai 
berendezéseket, fáradt és étolaj maradé-
kot, valamint gyógyszereket is, amikből 
közel egy tonna gyűlt össze néhány óra 
alatt. Budakalászon évente több akciót is 
szervez a város a környezettudatosabb, 
tisztább környezet, a vonzó városkép ki-
alakítása érdekében. 

Idén is sikeres volt a 
veszélyeshulladék-gyűjtési akció
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Budakalász Város Önkormányzata az 
elmúlt évek hagyományait folytatva a 
karácsonyi ünnepeket megelőzően idén 
is élelmiszer csomagot adományozott 
a városban élő nyugdíjasok számára. 
Az Önkormányzat 2017-es költségve-
tésében mintegy 6 millió forintot külö-
nített el e célra, egy-egy csomag értéke 

pedig csaknem háromezer forintot tett 
ki. A korábbi években megelégedéssel 
fogadott tartós élelmiszereket tartal-
mazó ajándékcsomagot (cukor, olaj, 
rizs, liszt, szaloncukor, tészta, kávé) az 
elmúlt napokban vehették át az arra jo-
gosultak. 

Az akcióban példás szervezettségről 
és becsületről tettek tanúbizonyságot a 
résztvevők. A gépkocsival rendelkezők 
megszervezték, hogy gyalogos társaik 
könnyebben juthassanak el a helyszínre 
a havazásban, így tömött autókkal ér-
keztek többen is. Előfordult, hogy valaki 
otthon vette észre, hogy eggyel több cso-
magot vett át és azonnal visszafordult, 
hogy azt visszaszolgáltassa. Több beteg, 
mozgásképtelen idős helyett vállalta 

körzeti képviselő, rokon, barát megha-
talmazottként a házhozszállítást. Sokan 
a csomagot átvétel után átadták más, 
maguknál nehezebb anyagi helyzetben 
lévőknek. Köszönjük a példamutató 
hozzáállást!

Segíteni öröm

Önkormányza   hírek

Városunkban az elmúlt időszakban 
több kidőlt, elöregedett, kiszáradt és 
veszélyessé vált fát vágatott ki az Ön-
kormányzat, így nagyobb mennyiségű 
tüzelőnek alkalmas fa halmozódott fel. 
Jogszabályi előírás értelmében települé-
sünkön ezen példányok pótlása érdeké-
ben új csemetéket is ültetnek.

A korábbi évekhez hasonlóan a Bel-
ügyminisztérium az idén is az ötezer fő 
alatti településeknek nyújt tűzifa támo-
gatást. Budakalász részére így központi 

költségvetési forrás nem áll rendel-
kezésre a szociális célú tüzelőanyag 
támogatás igénybevételére. Az Önkor-
mányzat szeretne ugyanakkor segíteni a 
nehezebb helyzetben élő polgárainak. A 
rászorulók igényt nyújthatnak be a fenti 
készlet erejéig, a darabolt fát az Ön-
kormányzat kiszállíttatja és lerakatja a 
helyszínen. Igényt benyújtani a Polgár-
mesteri Hivatal ügyfélszolgálatán van 
lehetőség, félfogadási időben.

Tűzifa támogatás

Az Önkormányzat fenntartásában 
működő Kalászi Idősek Klubja várja 
azon nyugdíjasok jelentkezését, akiknek 
segítségre van szükségük. Támogatást 
a következőkben nyújtanak: vásárlás, 
gyógyszerfelíratás és kiváltás, hivatalos 
ügyek intézése, személyes higiénia meg-
teremtése vagy akár társaság biztosí-

tása, ha beszélgetésre vágynak.
A házi segítségnyújtást a vezetékes 

telefonnal rendelkező idősek tudják 
igénybe venni, a segélyhívó jelzőrend-
szerre az intézményben lehet jelent-
kezni.

Cím: 2011 Budakalász, Táncsics M. u. 
19., tel.: 06 (26) 341-435

Házi segítségnyújtás Budakalászon
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Közélet

Tavaly sajnálatos módon meghalt 
egy idős néni kihűlés következtében 
Budakalászon a saját otthonában, 
ahol egyedül élt. A tél közeledtével 
különösen fontos az egymásra fi gye-
lés, a kihűlés és a fagyási sérülések 
megelőzése. Erre fi gyelmeztet a kör-
zeti tisztiorvos is alábbi felhívásában:

A kihűlés veszélye nemcsak a sza-
badtérben fenyegethet, hanem bel-
térben is, ha hosszabb ideig 14 celsius 
fok körüli hőmérsékleten tartózko-
dunk – főleg időseknél, betegeknél, 
mozgáskorlátozottaknál. Szomorú 
dolog, hogy a halálozási arány álta-
lában magasabb a téli hónapokban. 
A havazással és jegesedéssel hirtelen 
megnő a traumás esetek előfordu-
lása, legnagyobb mértékben a törés-
sel járó balesetek aránya.

A kihűlés és fagyás különösen 
azokat az embereket fenyegeti, akik 
koruk, fizikai, szellemi állapotuk, 
csökkent belátási és önérdek érvé-
nyesítő képességük miatt nem képe-
sek reálisan felmérni a szélsőséges 
időjárás veszélyeit, illetve akik nehéz 
szociális helyzetük miatt nem tudnak 
védekezni ellene.

A kritikus időszakban kérjük, for-
dítsanak kiemelt fi gyelmet az idős, 
beteg, elhagyatott embertársainkra, 
rokonainkra, hozzátartozóinkra, is-
merőseinkre, szomszédainkra.

Ha hasonló rendkívüli esemény 
jut  tudomásukra, az alábbi elérhe-
tőségeken jelezhetik mielőbb a prob-
lémát:

E-mail:csoti.edit@kmr.antsz.hu
Tel.: + 36 (26) 310 149, + 36 (26) 310 
159

Együttműködését köszönjük! 
Hideg időben még inkább vigyáz-
zunk egymásra!

Téli seg  ségnyújtás

Hagyományteremtő szándékkal 
szervezte meg a budakalászi Kós Ká-
roly Művelődési Ház és Könyvtár 2017. 
november 24-én az idei Katalin bált. 
A nagysikerű rendezvény igazi elegáns 
báli hangulatot idézett, melyhez a részt-
vevők szebbnél szebb ruhakölteményei 
mellett Uttoné Ohodniczki Vanda, Bodó 
Éva és a művelődési ház munkatársai 
által készített tündöklő dekorációk is 
hozzájárultak. A hangulatról magas 
színvonalon gondoskodott a Madarak 
zenekar és a Harmónia táncegyüttes. 
Ezt a felejthetetlenül hangulatos, késő 
őszi báli estét az tette igazán különle-
gessé, hogy az este folyamán a résztve-
vők jótékonykodtak is. A Szent István 
Alapítvány javára felajánlott tombola 

ajándékok sok szerencsés nyertest tet-
tek boldoggá. A tombolából befolyt 
összeggel a budakalászi tehetséges, jól 
tanuló, de rászoruló fi atalok második 
félévi tanulmányait támogatja majd az 
Alapítvány. Szeretnénk köszönetet mon-
dani a Szent István Alapítvány nevében 
azoknak a magánszemélyeknek, helyi 
vállalkozóknak és közösségeknek, akik 
felajánlásaikkal támogatták a sikeres 
adománygyűjtést. 

Támogatóink voltak: BSS Oil Kft., 
Country tanya, Kohányi Móni és Kohá-
nyi Zsófi , Schieszl Vendéglő és Borház, 
Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár, 
Kalász Pékség, Szent István Cserkész-
csapat, Máté István, Petrusz Károly, 
Dressing Bt., CBA-Budakalász, Beszé-
des Margó, Julcsi fehérnemű, Gól büfé, 
Ági trafi k, Berdó Gyümölcs Kft., Anikó 
függöny, Dekoróza, Szórádi Ernő, Külüs 
László. 

Nem utolsó sorban pedig köszönjük 
szépen mindenkinek, aki tombolajegy 
vásárlásával támogatta Alapítványunk 
munkáját! 

Kovács Anna, kuratóriumi tag

Tombolával a budakalászi fi atalokért 
Katalin bál a Szent István Alapítvány részvételével

A Heidelberg Magyarország Kft. ka-
rácsonyi támogatásként összesen hat-
százezer forint támogatást nyújtott a 
telepi- és a Nyitnikék Óvoda számára. 
Az összegből mindkét intézmény kará-
csonyi ajándékokat, játékokat vásárolt, 
melyeket a gyerekek az óvodai ünnepsé-
gen kapnak meg.

Rogán László polgármester köszö-
netét fejezte ki a cégnek a budakalászi 
közösség számára tett példaértékű és 
megtisztelő felajánlása miatt, valamint 
a Heidelberg Magyarország Kft. társa-
dalmi szerepvállalásával kapcsolatban. 

Példaértékű karácsonyi támogatás

ÁLLÁSOK

– Parkfenntartó
Bővebb információ: budakalasz.hu/allasok
– Védőnő
Bővebb információ: Slezák Szilvia vezető védőnőnél + 36 (70) 338 5126

Budakalász Város Önkormányzata és a Budakalászi 
Polgármesteri Hivatal a következő pozíciókra várja 
pályázók jelentkezését:
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Önkormányza   hírek

A Városháza homlokzatát díszítő órát 
sikeresen megjavították és visszaemel-
ték eredeti helyére. A pontos beállítást és 
üzembehelyezést követően újra teljes lett 
a már megszokott kép. Újdonság, hogy a 
szerkezet led világítást is kapott, így söté-
tedés után friss pompájában látható.

Újra ketyeg

A téli időjárás beköszöntével 
szeretnénk néhány fontos dologra 
felhívni a fi gyelmet. A város saját ke-
zelésben lévő, összesen mintegy 50 
km-es közúthálózatát az Önkormány-
zat megbízásával vállalkozó tisztítja. 
A síkosságmentesítés a város teljes 
területére kiterjed, ezen belül priori-
tást élveznek a település gyűjtőútjai, 
közintézményekhez vezető és azok 
körüli utak, valamint a nagyobb lej-
tésű utcák. Az alvállalkozó a hideg, 
csapadékos időjárás esetén haladék-
talanul megkezdi a síkosságmentesí-
tést, azonban így is előfordulhat, hogy 
munkagépei csak kis késéssel érnek el 
minden utcát. 

Fontos kiemelni, hogy a síkosság-
mentesítést abban az esetben lehet 
elvégezni, ha valamennyi utca aka-
dálymentesen átjárható a sózást és 
kotrást végző teherautó számára. 
Amennyiben tehát csapadék vagy 
jegesedés veszélye várható, kérjük, 
hogy mindenki saját ingatlanján 
belül próbáljon meg parkolni, hogy a 
közterületen álló autók a munkát ne 
lehetetlenítsék el! Fontos azt is tudni, 
hogy a bekövetkező károkért az ott-
hagyott gépjármű tulajdonosa viseli a 
felelősséget és a munkát akadályozó 
gépkocsikról felvétel készül.

A város fő közlekedési útjai (Budai 
út, Pomázi út, Damjanich utca, Szent-
endrei út, Ország út, József Attila 
utca, Ady Endre utca, 11. sz. főút, a 
Luppa szigeti út egy része) a Magyar 
Közút Zrt. Pest Megyei Üzemigazga-
tóságának kezelésében vannak. Ezen 
utak síkosságmentesítését tehát a 
Közút végzi. A munkálatokat nem 
az Önkormányzattal összehangolt 
időrendben hajtják végre, így fennáll 
annak a lehetősége, hogy míg a saját 
kezelésű útjainkon már biztonsággal 
lehet közlekedni, addig az országos 

főutakon még nem történt meg a kot-
rás, sózás.

Az önkormányzati intézmények 
körüli, valamint azok közvetlen meg-
közelítésére szolgáló járdákat, par-
kokat sétányokat és kerékpárutak 
belterületi szakaszait a Polgármesteri 
Hivatal közterület fenntartó csoportja 
tisztítja.

A járdákat minden esetben az elő-
írásoknak megfelelően környezetba-
rát anyaggal kezelik. A városvezetés 
idén az általános síkosságmentesítés 
kiegészítéseként a nehezebben jár-
ható utak közelébe sótartályokat is ki-
helyeztetett, melyeket a lakosok saját 
használatukra vehetnek igénybe.

A közösségi együttélés szabálya-
iról szóló 11/2015. (IV.30.) Önkor-
mányzati rendelet alapján az érintett 
ingatlan tulajdonosának vagy hasz-
nálójának kötelezettsége az ingatlana 
előtti járdaszakasz síkosságmente-
sítése. Amennyiben ezen kötelezett-
ségének nem tesz eleget, bírságot 
szabhatnak ki rá, illetve teljes körű 
felelősséggel tartozik az esetlegesen 
bekövetkező balesetekért.

A hideg, csapadékos, csúszós idő-
ben mind gyalogosan, mind pedig 
járművel közlekedve mindenképpen 
számítani kell csúszásveszélyre.

Kérjük, hogy a téli időszakban 
mindenkor az időjárási körülmények-
nek megfelelően, az útviszonyokhoz 
igazodva, az Országos Meteorológiai 
Szolgálat által kiadott esetleges ri-
asztást fi gyelembe véve közlekedje-
nek, és minden esetben ellenőrizzék 
gépjárműveik alkalmasságát az adott 
útviszonyoknak megfelelő közleke-
désre. 

Balesetmentes közlekedést kívá-
nunk a téli időszakban is!

Téli síkosságmentesítés a városban

TV Budakalász a Telekom 
IPTV-n

November végétől a TV Budakalász 
adása a Magyar Telekom IPTV hálóza-
tán is elérhető a 243-as csatornahelyen. 
(Amennyiben az előfi zető nem változ-
tatta meg a csatornasorrendjét.)

Ennek köszönhetően reméljük, bővül 
azon lakosok száma, akik élőben tudják 
követni a csatorna műsorait. Az adás lát-
ható még a UPC digitális bronze csomag-
jában az 513-as csatorna helyen, illetve a 
Magyar Telekom kódolatlan DVB-C plat-
formján is. 

A következő településeken fogható 
még a TV Budakalász adása: Szentendre, 
Budakalász, Pomáz, Leányfalu, Tahitót-
falu, Pilisszentlászló, Üröm, Csobánka, 
Pócsmegyer, Szigetmonostor.

Előfordulhat, hogy a set-top-box ve-
vőegységet újra kell indítani a TV Buda-
kalász megfelelő eléréséhez.
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Ezentúl minden pénteken és szom-
baton, Szentendre állomásról 23:52-kor 
indul majd az utolsó HÉV, amelyhez 
az utolsó 2-es metró csatlakozik a Bat-
thyány téren – jelentette be a MÁV-
HÉV. Szentendre irányába 0:51-kor 
indul majd az utolsó szerelvény, amelyet 
még el lehet csípni az utolsó metróval.

Éjszaka is tömegközlekedéssel!

Kék hírek

Elképesztő gátlástalanságról tettek 
tanúbizonyságot az alábbi csalásban 
részt vevő elkövetők.

Egy budakalászi idős, egyedül élő 
hölgy vonalas telefonja csengett egy 
késő este. A vonal túlsó végén teljes 
élethűséggel utánozta az elkövető a néni 
lányának hangját. Sírógörcs közepette, 
meggyőzően mesélte a telefonban, hogy 
baleset érte, az autója totálkáros, ő maga 
pedig súlyosan megsérült, csontjai ösz-
szetörtek és mindene véres. Ezt köve-
tően átadta a telefont az álrendőrnek, 
aki a hölgyet arra akarta rábírni, hogy az 
eset kapcsán utaljon át pénzt egy meg-
adott bankszámlaszámra. Szerencsére 
a hölgy volt annyira józan, hogy letette 
a telefont és azonnal tárcsázni kezdte a 
lányát, így megbizonyosodott róla, hogy 
sértetlen. A hölgyet az eset teljesen fel-
zaklatta, a család pedig megtette a rend-
őrségen a bejelentést.

Még három ilyen eset történt telepü-
lésünkön – ebből egy személyes megke-
reséssel-, így kérjük legyenek különösen 
elővigyázatosak! Utóbbi esetben kése-
delem nélkül hívják a városrendészet 
telefonszámát: +36 (70) 314 6104. Az 
internetet kevésbé használó idősebb 
rokonaik fi gyelmét külön hívják fel a 
veszélyre! Ilyen esetben a fenti módon 
célszerű eljárni és kijelzés esetén felírni 
a hívó fél telefonszámát.

Támadó kutyák
Több alkalommal volt szükség ren-

dőri intézkedésre támadó kutyákkal 
kapcsolatban. Egy alkalommal a Berdó 
területén elszabadult ebek végeztek 
pusztítást, egy ház udvarára beszaba-
dulva négy bárányt téptek szét. A ke-
rítést megrongálták, így juthattak be a 
nagytestű kutyák a területre. Az eljáró 
rendőr megerősítette, hogy a kutyák 
agresszíven viselkedtek és a kerítés ál-
lapotából következően fennáll a veszély, 
hogy embert is megtámadnak. Az ille-
tékes hatóság az ebek tartását sürgősen 
kivizsgálta és a tulajdonost kötelezték a 
helyes állattartásra. Egy másik esetben 
szintén ezen a környéken pusztítottak el 
elszabadult kutyák három kecskét. 

Kérjük, hogy fi gyeljünk a felelős állat-
tartásra!

Bölcsődések biztonságban

A Budai úti bölcsőde előtt zajlanak az 
útépítési munkálatok. A városrendészek 
így ezekben a hetekben biztosítják az át-
kelést reggel 7:30-8:30, illetve délután 
15:30-16:30 között. A forgalmat meg-
állítják és átkísérik a kisgyermeküket 
az intézménybe hozó szülőt egészen a 
bejáratig. A bölcsődés gyerekeknek és 
szüleiknek sokkal könnyebb és bizton-
ságosabb az átkelés a reggeli és délutáni 
forgalomban a felújítási munkálatok kö-
zepette.

Autó az árokban

Egy szerencsétlenül járt gépkocsi 
landolt az Ady Endre utca melletti árok-
ban. A gépkocsit egy 80 éves ürömi férfi  
vezette, aki vezetés közben a kesztyűtar-
tóban keresgélt, ami miatt nem az utat 
fi gyelte. A rendőrségi eljárás folyamat-
ban van, az autót rövid időn belül elszál-
lították. A hirtelen jött hideg időben is 
vezessünk körültekintően!

Lopo   gépkocsival hajto   ren-
dőrautónak

Megpróbált elmenekülni Budakalá-
szon a rendőrök elől egy férfi , akit au-
tólopással gyanúsítottak. Az intézkedés 
folyamán az elkövető az egyik rendőrt 
meg is ütötte, a lopott gépkocsival pedig 
megkísérelte a helyszínt elhagyni. A 
rendőrök elugrottak a jármű elől, ami 
ezután két szolgálati gépkocsinak üt-
közve állt meg. Az elkövetőt és utasát a 
helyszínen elfogták és a rendőrkapitány-
ságon előállították. A férfi t már köröz-
ték segítségnyújtás elmulasztása miatt, 
így őrizetbe került. A lopott gépkocsiban 
utasként tartózkodó 27 éves budakalá-
szi férfi  szerepét az ügyben a nyomozók 
még vizsgálják.

Telefonos csalók 
Budakalászon!

Pál Béla a Jobbik képviselőjé-
nek fogadóórái 2018. első felében 
a következő időpontokban lesznek:
január 8., 
február 5., 
március 5., 
április 2.

Minden alkalommal 17:30 és 
19 óra között a Kós Károly Mű-
velődési Házban.

Képviselői fogadóóra



Karácsonyi hangulatot árasztanak a 
Budakalászt díszítő karácsonyi fényfü-
zérek, melyeket december elsején he-
lyeztek ki a város frekventált pontjain. 
Több rossz állapotú díszt selejteztek le 
idén és cseréltek újra, így a Sport utcai, 
illetve a hivatali díszkivilágítás is megú-
jult. A tervek szerint pedig jövőre tovább 
bővül a díszbe öltöztetett utcák köre.

Karácsonyi díszben 
a város

Közélet

A kereszténység legszentebb ünne-
pére készülve gyűltünk össze már két 
alkalommal is, hogy lelki egységbe fo-
nódva, közös énekszóval, versekkel, 
gyertyafénnyel kezdhessük meg az ad-
venti várakozás időszakát. Az első alka-
lommal a Kalász Suli diákjait, a második 
hétvégén pedig a Nyitnikék óvodásokat 
láthattuk szerepelni ünnepi műsorral.

Az eddig használt Betlehemet helyi 
iskolások készítették évekkel ezelőtt és 
már igencsak elhasználódott. A Műve-
lődési Ház ennek felújítására Márton 
napon jótékonysági rendezvényt szer-
vezett, ahol számos felajánlás érkezett. 

A városi Betlehem felújítását támogatták:

Budakalász Város Önkormányzata, 
Budakalászi Evangéliumi Gyülekezet, 
Dunakanyar Népművészeti Egyesület, 
Kalász Pékség, Kós Károly Művelődési 
Ház, Lenvirág Táncegyüttes (műsor), 
Legó Klub, Petőfi  téri Húsbolt, Rozma-
ring Táncegyüttes (műsor), Ruzmarin 

Folkestars (műsor), Schieszl Vendéglő 
és Borház, Mezei László Skygate Trans-
port Kft, Szentistvántelepi Iskola 7. 
a osztálya (műsor), Bodó Éva, Mikus 
Ferenc, Ochodniczki Tibor, Schaffer 
Mihály, Stevanovicné O. Réka, Szelecz 
Anita, Uttó Lóránd. 

A szobrokat Sáfár Benedek szíjgyártó, 
nyerges, fafaragó, aki a Népművészet 
Ifjú Mestere címmel is rendelkezik és 
Sáfárné Szabó Viktória szobrász ké-
szítették. A felújítást vezette Uttóné 
Ochodniczki Vanda

Az adventi koszorú megáldása idén 
ökumenikus keretek közt zajlik, a kato-
likus egyház mellett az evangélikus, a re-
formátus és a szerb egyház részvételével. 

A műsor végén a hagyomány szerint 
Rogán László polgármester gyújtotta 
meg a soron következő gyertyát a koszo-
rún, a  képviselők és a Művelődési Ház 
munkatársai pedig forró teát, szalon-
cukrot és kürtőskalácsot kínáltak.

Felgyúltak az adven   gyertyák
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Hétköznapi hősök – We  steinné Andrásfalvy Etelka 

   Etelka biológia-kémia szakos tanár. 
Hat gyermeke született, 27 éve köl-
töztek Szentistvántelepre férjével, 
Dr. Wettstein Andrással. Mindketten 
nagycsaládból származnak és minden 
egyes gyereknek nagyon örültek. Szá-
mukra furcsa volt a budapesti nyüzs-
gés után a csendes Szentistvántelep. 
Szüleik, bár messze laktak, melletünk 
álltak. Etelka elmondása szerint egy cso-
dálatos töpörödött idős szomszéd nénije 
kísérte végig a kezdeti küzdelmeiket. Ő 
tíz saját gyermeket nevelt fel a háború 
után a legszegényebb tanyavilágban.   

 Helyi tevékenységek:  
Először a templomban kórust szer-

veztem, majd rövidebb táborba vittük a 
fi atalokat. Ebből közösség szerveződött, 
kialakult az a fiatalokból álló mag, 
akikből az első őrsvezetők lettek. Azért 
döntöttünk úgy, hogy a cserkészetet vá-
lasztjuk, mint közösségszervezési for-
mát, mert komplex, átfogó nevelésnek 
tartottuk. A szellemisége az ész, a szív 
és a kéz megszólításáról szól. Három 
dimenziós világunkban egyre többet 
beszélünk a negyedik dimenzióról. Amit 
fogalmazhatunk úgy is, hogy Spiritusz, 
ami benne lakozik az emberben. Amit 
szeretnék megvalósítani: teremteni, 
a teremtésben társakká válni egymás 
számára. Erre alkalmasak a művészeti 
tevékenységek is. Szeretek drámát ta-
nítani, sok érdekes dolog jön felszínre a 
gyerekekből és erősödik a szolidaritás 
az osztályokon belül is. A színjátszás, 
rendezés régi dolog, már 18 évesen 
fordítottam és rendeztem. Rendszeres 
tapasztalat volt, hogy közösséggé ková-
csolódtak az előadók. Ezért szervezzük 
már 26 éve Mikuláskor a Szentistváne-
lepi Templomban a műsorokat. Több 
rockoperát írtunk és zenés színműveket 
is szereztem. A helyi Pszichiátriai Inté-
zetbe vittünk el egy húsvéti bábjátékot, 

nagyon jól esett az ottani betegeknek. 
Az iskolai színjátszó csoporttal már 
többször meglátogattunk egy kelet-ma-
gyarországi nevelőotthont. Ez a kap-
csolat mindig nagy hatással van ránk. 
Hálásabbak leszünk és segítőkészeb-
bek. Jó, ha gyerekkorban megtanítjuk 
őket, milyen az, ha valakibe önthetjük 
a lelket. Az emberek szeretnek jók lenni, 
adni, látni más örömét, ennek kell meg-
teremteni a lehetőségét.

   
 Mire büszke: 

Először az jutott eszembe Pál apos-
toltól: „Mid van, amit nem kaptál? Hát 
akkor meg minek dicsekszel?” Igen, 
ajándékként élem meg a kapott javakat, 
semmiképpen nem megszolgált dol-
gokként. Ismerek hősöket, súlyos beteg 
gyermeket felnevelő anyákat, vagy 
asszonyokat, akik nehéz anyagi körül-
ményekben is megvetik a lábukat, és fo-
lyamatosan adják a jót magukból. Nekik 
a nyomukba se érek.
 

 Nevelés:  
Nagy élmény a nevelésben, hogy az 

a gyermek, akit ránk bíztak, megismer-
het valamit a világból, és pont mi lehe-
tünk azok, akiken keresztül ez elé tárul. 
Marshall Rosenberg nagyon szépen 
fogalmazza meg ezt az erőszakmentes 
kommunikáció alapelvei között: a leg-
nagyobb ajándék, ha adhatunk. Az is 
izgalmas, amikor gyerekeink is elkezdik 
továbbadni azt, ami bennük van. Kü-
lönös kihívás elengedni a gyerekeket. 
Mondják: „A kicsi gyermeknek fészket 
kell adni, a nagynak szárnyakat.„ Fon-
tos megfogalmazni magunkban, hogy 
nem magunknak neveljük, hanem en-
gedjük repülni őket. Sokat énekelgettem 
magamban ezt a csángó dalt: „…anya 
szép leányát nem magának tartja, kar-
ján felneveli, szárnyára ereszti…” Azt 
látom, hogy minden gyermekben van 

egy rész, amit őseitől kapott, tudunk 
adni impulzusokat, élményeket, világné-
zetet. Azonban van egy másik rész, ami 
teljesen új, váratlan. A világ mássága 
miatt neki mindent máshogy kell tennie, 
mint bárki előtte. Ez a szabadság telje-
sen sajátos megtapasztalása a világnak 
és Istennek. Erre biztosítanunk kell a le-
hetőséget, hogy megélhesse. Böjte Csaba 
atya szerint az emberi szabadság any-
nyira tiszteletre méltó dolog, hogy az 
ellen nem tehetünk semmit. Illyés Gyula 
így foglalta össze nevelési elveit: „Min-
dig azt simogasd, aki a legkócosabb.” 
Ennél senki sem fogalmazta meg szá-
momra jobban a nevelés lényegét.

 Nehézségek idején: 
Azt tapasztaltam, hogy az ember las-

san fel tud nőni a feladatokhoz. 20 évig 
voltam GYES-en, egyik legintenzívebb 
időszaka életemnek. Eleinte kevés is-
merősünk volt, nemigen fordulhattunk 
senkihez. Szerveztem baba-mama klu-
bot, akkor ilyen még nem volt a faluban. 
Nagyon sokat olvastunk, beszélgettünk 
is a gyerekeinkkel. A természetjárás, 
növény-, állatismeret meghatározó volt. 
Kertészkedtünk, állatokat tartottunk, 
hogy gondoskodni kelljen a gyerekeknek 
róluk. Egyetértésben voltunk afelől, hogy 
nekünk nem kell TV, nem hiányzott. Ezzel 
nem ítélem el azt, aki máshogy gondolja, 
csak a mi kapacitásunkba ez nem fért 
bele. Kurrens téma az online kapcsola-
tok átgondolása. A tiltás nem sokat ér. 
Érdemes olyan programokat felmutatni, 
ami öröm egy kamasznak. Ez sokszor a 
kortárs csoport, ahol elfogadva, közös-
ségben érzi magát. Egyik út a cserkészet, 
mert itt az értékátadás a kicsit idősebb 
gyerekek révén történik. De minden fóru-
mot nagyon jónak tartok, ahol a fi atalok 
kortársaikkal alkothatnak, valamilyen 
rajtuk kívül eső célért bevetik közösen 
erejüket, tudásukat, képességeiket.

„Mindig azt simogasd, aki
a legkócosabb”
Új sorozatunkban Budakalászon élő személyeket szeretnénk 
bemutatni, akik a hétköznapi életben tevékenykednek és 
mégis olyan értéket teremtenek, olyan bölcsességgel ren-
delkeznek, melyről mindannyiunknak érdemes példát venni, 
tanulni és sorsukból erőt meríteni. Sorozatunk első vendége 
We  steinné Andrásfalvy Etelka.
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Építésze   útmutató
Hová tegyük a karácsonyi fényeket?

Karácsony ünnepének közeledtével 
egyre több kivilágított, feldíszített házat 
látunk országszerte, így településünkön 
is. Ahogy kint egyre korábban sötétedik, 
úgy növekszik bennünk az igény a fényre, 
mely az utcák és az épületek díszkivilágí-
tásának népszerűségében is mutatkozik.  

A fény születésének ígéretét hordoz-
zák év végi ünnepeink is. A keresztény 
kultúrkörben a karácsony napját meg-
előző negyedik vasárnaptól karácsony 
napjáig tart az adventi időszak, mely az 
előkészület, a várakozás, a reménykedés 
ideje, amelyet régen böjttel is megszen-
teltek. Az advent szó jelentése, az „eljö-
vetel” is erre utal, ez a fény és sötétség 
természetes körforgásával is egybeesik, 
hiszen december 21-én van a téli napfor-

duló időpontja. Aznap a leghosszabb az 
éjszaka, legkevesebb a fény, ami a napok 
múlásával növekedésnek indul, egyre 
tovább lesz világos. Az advent tehát vá-
rakozás a fényre, a fény születésére, me-
lyet karácsonykor a reményt hozó kisded 
Jézus világra jövetelére emlékezve meg 
is ünneplünk. 

Ahogy kívül, úgy belül is megszülethet 
a fény. A régiek ezt tudták, ezért böjtöltek, 
misére jártak, nem rohantak úgy, mint 
mi, befelé figyeltek. Hajnalban misére 
jártak, és a sötétben várták a napfényt, a 
megváltót. Hagyományőrző helyeken ez 
ma is így zajlik, alig veszik észre azt, ami 
egyébként nehezünkre esik: a korai föl-
keléssel, hideggel szembenéző áldozatot. 
Most ezt az időszakot éljük, várakozunk. 

És nagyon fontos lenne, hogy ne csak a 
házunkat díszítsük ki, hanem a lelkünket 
is. A házra elég egy égősor. Nem attól lesz 
nagyobb béke bennünk, ha például egész 
éjszaka egy világító Mikulás kapaszkodik 
az erkélyünkön, hanem ha kicsit megál-
lunk, lassítunk, számot vetünk az eltelt 
évvel, és megnézzük, hogy mi van oda-
bent. Azaz a karácsonyi fényeket, amiket 
a házunkra aggatnánk, inkább - persze 
képletesen - belülre, a szívünkbe helyez-
zük. Ez a karácsony egy olyan üzenete, 
melyet bár az év végi rohanásban, a kö-
telezettségek tengerében nem olyan egy-
szerű megtartani, mégis nagyon fontos. 
Fontos azért, hogy megszülethessen a 
remény egy olyan világra, amit a lelkünk 
mélyén élni szeretnénk.

Városunk költségvetésében minden 
évben elkülönített keret áll rendelke-
zésre azon tulajdonosok számára, akik 
értékvédelem alatt álló ingatlanjukon 
szeretnének állagmegóvó, illetve érték-
növelő beruházást végeztetni. A tavalyi 
keretösszeg 1.770.000 forintról idén már 
2.500.000 forintra növekedett. Míg ta-

valy csak két jelentkező pályázott, idén 
már négyen éltek az előnyös lehetőség-
gel, melynek segítségével fejenként ma-
ximum 500.000 forint támogatás volt 
igényelhető.

Az Önkormányzat kiemelten kezeli a 
nagy múltú épületek eredeti építészeti 
értékeinek megőrzését, ezért a felújítás 
során itt minden esetben kötött szabá-
lyokat kell követni a kivitelezőnek. Vá-
rosunk Ybl-díjas főépítésze, Turi Attila 
készséggel ad tájékoztatást és tanácsot 
tervezési ügyekben. A lehetőséggel sokan 
élnek az építkezést megelőzően. 

A Budai úton szinte egymást érik a 
védelem alatt álló ódon házak, melyekről 
cikksorozatunk is beszámol Mesélő Vé-
dett Épületek címmel.

Fotók:
Budai út 84.: 
Tavaly pályázott a tulajdonos, a ház 

most készült el, a végeredmény párját 
ritkítja.

Budai út 35.: elkészült homlokzatfel-
újítás

Önkormányza   támogatás növekvő érdeklődés melle  

Budai út 84. Budai út 35.

A Helyi Építési Szabályzat Eurovelo6 
kerékpárút fejlesztésére, szélesítésére 
vonatkozó módosítása folyamatban van, 
mellyel kapcsolatban lakossági fórumot 
tartunk 2018. január 9-én, 17 órai kez-
dettel a Kós Károly Művelődési Házban.  

Aki partnerként részt szeretne venni a 
munkában, e-mailben vagy postai úton 
történő előzetes regisztráció után teheti 
meg észrevételeit, javaslatait a módosí-
tással kapcsolatban – neve és lakcíme 
megadása mellett –, 2018. január 17-ig, 

postai levélben (2011 Budakalász, Petőfi  
tér 1.) vagy elektronikus levélben (info@
budakalasz.hu). A tervanyag megtekint-
hető a Hivatalban, vagy a www.budaka-
lasz.hu honlapon.

Helyi Építési Szabályzat módosítása 
Lakossági Fórum és Partnerségi Egyeztetés

Építészet
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Időseink emlékeznek – hallgassuk őket, amíg lehet

Rezes Félixnével – született Kiss Ilo-
nával – gombolyítjuk életútjának fonalát 
egy nyári napon az idősotthon árnyas 
padján. Ilonka néni magyar nagyszülei a 
mai Felvidéken éltek, ahol a mama sza-
kácsnőként, a papa dohánykertészként 
dolgozott. Egy nap vándorcirkusz társu-
lat érkezett a faluba és a nagymama bá-
tyja melléjük szegődve Ausztriába került. 
Ott megcsapta őt a harmincas évek nagy 
politikai változásainak előszele, Hitler 
hatalmának erősödése. Figyelmeztette 
a családot, hogy a készülő veszély elől 
helyesebb lenne magyar területre köl-
tözniük. Így kerültek a határmenti kis 
faluba, Zabarra. Három testvérével és 
unokatestvéreivel nevelkedett Ilonka 
néni nagy szeretetben. A szülők sosem 
veszekedtek, mindent megadtak a gyere-
keknek és igazi összetartó családi közös-
séget alkottak.  Egy hosszú házban laktak 
a rokonság többi tagjával két külön lak-
részben. Volt ott kemence, kút és álla-
tokban is bővelkedtek: kacsákat, libákat, 
disznókat, bronzpulykákat neveltek. 
Ilonka néni egy nap vakmerőségében el-
lopta apja lovát és átnyargalt vele az egy-
kori Csehszlovákiába. Apjának minden 
szál haja égnek állt az esettől.

Általános iskolai tanítójára, Jakubik 
Lászlóra máig jó szívvel emlékszik. Úgy 
érzi, nagy türelem kellett az ő lánykori 
habitusának kezeléséhez. Egy alkalom-
mal épp kezdődött volna a tanóra, de ő 
még kint beszélgetett a folyosón. Üzent 
érte a tanító, de Ilonka visszaüzent, hogy 
még nem fejezte be. Később László aján-
lotta neki a számviteli főiskolát. 

Leendő férjét a faluban járva-kelve 
ismerte meg, gyakran összetalálkoztak, 
mert Félix az ő környékükön lakott. Ké-
sőbb mindkettőjüket másfelé vezérelte 
az élet. Ilonka Sárospatakra került, ahol 
kettős könyvelőnek tanult, végül a Pos-
taforgalmi Technikumban végzett. Félix 

Biatorbágyon végezte tanulmányait, 
mint mezőgazdasági gépszerelő. Később 
vegyi gépész végzettséget is szerzett és 
a Vasipari Kutatóintézetben dolgozott, 
ahol űrhajó alkatrészeket terveztek. Ez 
olyan titkos küldetés volt, amelyről még 
családjának sem beszélhetett akkor.

Amint visszakerültek szülőhelyükre, 
összeházasodtak. Félixet katonának vit-
ték másfél évre, így ezalatt Ilonka egye-
dül építkezett. A család és a szomszédok 
kalákában, összefogással támogatták. 
1956-ban született Olga lányuk, aki a 
forradalom kitörésekor néhány hónapos 
volt. Félixet édesapja a forradalomban 
való részvételre buzdította, de ő ennek 
ellenállt a kisbabára való tekintettel. 
Ebben az időben Ilonka férje az erdészek 
motorkerékpárjait javította, cserébe kap-
tak tüzelőt.

Budakalászra 1982-ben költöztek egy 
családi viszály miatt. A szép kis falut 
azonnal, örökre megszerették. Félix 
egy rakétakísérletet követően nagyobb 
pénzjutalmat kapott, így kezdtek el tel-
ket keresni Pest megyében. Újabb nehéz 
időszak kezdődött, amikor elindult a 
Bokros utcai építkezés. Félix Bulgáriába 
járt évekig dolgozni és nagyon ritkán 
járt haza, mindig bizonytalan volt, hogy 
mikor látják legközelebb. „Majd jövök.” 
Ennyit tudott csak ígérni a kiszámítha-
tatlan körülmények miatt. Olga ekkor 
egy lányszállón lakott, így Ilonka egye-
dül irányította az építkezést, hajszolta az 
alapanyagokat. Nagy öröm volt számára, 
ha sikerült egy kevés cementet, palát va-
lahonnan összeszedni. Egy fabódéban 
lakott, mert a ház nehezen készült. 

Lányuk ekkorra már elvégezte Drez-
dában a hírközlési mérnöki kart és 
megházasodott. Mivel gyakran járt 
Németországba előadásokat tartani, a 
Német Nagykövetségre rendszeresen 
behívták, hogy igazolja kinti tartózkodá-

sának okát. Olga később elvált, a szülők 
teljes vállszélességgel álltak mellette. 

Már úgy tűnt, helyre jönnek a dolgok, 
amikor váratlan csapás érte a családot. 
Lányuk 32 évesen agyi verőér tágulatot 
kapott és elhunyt.  Ilonka néni sokáig 
arra gondolt, hogy a tragédia összefüg-
gésben lehet fogós szülésével, ám sosem 
derült ki az igazi ok. A szülők hosszú évek 
alatt sem tudták feldolgozni a tragédiát. 
A szomszédok ekkoriban hordták hozzá-
juk az ebédet, gyakran látogatták őket. 
Ilonka néni már évek óta a Postán dolgo-
zott, összesen 26 éven át, innen is ment 
végül nyugdíjba. Értéktovábbítást vég-
zett, viszont ebben a nehéz időszakban 
nem tudott a munkájára koncentrálni. 
Kolleganői támogatták, ellenőrizték le-
adott anyagait. Ilonka néni pszicholó-
gushoz is fordult, de egyetlen gyermeke 
elvesztésének feldolgozásában a szakem-
ber sem tudott segíteni.  

Félix számára kiutat a szerelés, javítás 
jelentett. Garázsában kötötte le magát, 
szerszámai közé vonult, hogy enyhü-
lésre leljen. A környékbelieknek gyak-
ran javított gépeket, motorokat. Egy régi 
Renault-t vásárolt, amelyet apró alkat-
részeire szedett és azokat darabonként 
újragyártotta, újraszerelte. Évekig jártak 
csodájára a nagy munkának a szomszéd 
gyerekek.

Később Ilonka néni sokáig ápolta 
beteg férjét is, míg végül őt is eltemette. 
Időskorára úgy érezte, legjobban otthon-
ban érezné magát, hasonló korúak közt, 
napi orvosi ellenőrzés mellett. Máig sok 
ismerős, barát, szomszéd látogatja. Aki 
ismeri Ilonka nénit, felnéz rá, mert a 
legapróbb dolognak is gyermeki ártat-
lansággal tud örülni, mindenért végtele-
nül hálás és mindig huncut mosoly ül az 
arcán!

Legközelebb Lafka Konrád történeté-
vel jelentkezünk.

Amikor időseket hallgatunk és befogadjuk tudásukat, azzal 
generációkon á  velően adhatjuk tovább értékeiket, ösz-
szegyűjtö   és megélt éle  apasztalataikat. Az a letűnt világ 
számunkra már csak így érhető el és tartható fenn a jövő szá-
mára.

Kiss Ilona: 
Még fabódéban is laktam



Az Idősek Karácsonyán közel ezer 
nyugdíjast lát vendégül a város a Sport-
csarnokban, melyet minden évben 
nagy érdeklődés övez. Az idei rendez-
vénynek is Pártai Lucia volt a háziasz-
szonya. Rogán László polgármester a 
karácsony közeledtével a türelem fon-
tosságát hangsúlyozta, Kelemen László 
atya pedig az ünnepvárásról beszélt. Az 
adventi gyertyaláng fényénél a résztve-
vők közösen elénekelték a Mennyből az 
angyalt. A Zeneiskola musical szakos 
hallgatóinak gyönyörű előadásában ka-
rácsonyi műveket hallhattak a vendé-
gek. A dalokat Bogdán Viktória, Pásztor 
Adrienn és Polonkai Renáta adták elő. 
Az ünnepség sztárvendégei az operett 
ikonikus művészei voltak. Az örökifjú 
Oszvald Marika és a fantasztikus hangú 
Peller Károly népszerű operettslágere-
ket hozott az ünnepségre. A sok vidám 
dal mellett megható számok is felcsen-
dültek. A mindig energikus Oszvald 

Marika előadásából nem hiányozhatott 
a cigánykerék sem.

Az ünnepség jó alkalom a baráti be-
szélgetésekre is, az ismerősök örülhet-
nek az együttlétnek és szép adventet, 
boldog karácsonyt kívánhatnak egy-
másnak.

A rendezvényen az ünnepi uzsonnát 
követően rengeteg tombolanyeremény 
is gazdára talált.

 Az Idősek Karácsonya megrendezé-
sének teljes költségét Budakalász Város 
Önkormányzata fedezte, a rendezvényt 
a Kós Károly Művelődési Ház szervezte. 
A tombolaajándékok felajánlásában tá-
mogatók voltak: Borszéki Ékszer Kft., 
Auchan Magyarország Kft., Schieszl 
Vendéglő és Borház, Gól Büfé, Kol-
ler Zsuzsi Orifl ame tanácsadó, Kalászi 
Sóbarlang, Dévai Eszter vegyeskeres-
kedő, Wágner Ildikó virágkötő, Viktória 
Gyógyszertár, Optikalász, Kalász pékség, 
Pál Béla képviselő.

Emelkedett hangulat az idei Idősek Karácsonyán

Közélet

Életünk fonalát fűzve tisztábban látjuk az igazán fontos dolgokat. Egyre ritkáb-
ban mondjuk, hogy ’nincs rá időm’ vagy azt, hogy ’gyere vissza később’. Bölcsekké 
válunk, nyitottá és odaadóvá. Mindennél többet érnek a közös percek, melyeket 
egymással tölthetünk. Városunk ebben az időben különösképp szeretné kifejezni 
az idősebbek iránt érzett tiszteletét, megköszönni a fi atalabbaknak nyújtott segít-
ségüket, átadott tapasztalataikat.
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Közélet

A tíz éve közülünk eltávozott Mirk 
István (1921-2007) ősi budakalászi csa-
ládból származott. Élete átfogta a 20. 
századot, de helytörténeti ismeretei a 
település életének utóbbi 200 évére ter-
jedt ki. Aki vele találkozott, gazdagabb 
lett, mert mindenkinek tudott adni belső 
gazdagságából. A Makk Ferenc plébános 
által megálmodott és őáltala létrehozott 
Szent Erzsébet Alapítványon keresztül 
országos szintre tudta kiterjeszteni a 
testi-, lelki-, szellemi segítségnyújtást. 
Végül is szerencséje volt. Gazdagként 
született, mégis sikerült szegényen le-
élnie az életét. Ebben a külső körülmé-
nyek is segítették, hiszen egy év alatt 
elvesztette mindkét szülőjét, alig tizen-
négy évesen húgával együtt árvák lettek. 
A vagyonukba költöző szegény rokonok 
– mint gyámok – szolgának szánták 
őket a sajátjukban. Első intézkedésük-
ként kivették őt – mint osztályelsőt – a 
gimnáziumból. Szüleit elvesztve, javai-
ból kitaszítva teljesen egyedül maradt, 
csak az Istenbe vetett mély hite adott 
neki erőt.

Mire nagykorú lett és az örökségébe 
helyezte volna a gyámhivatal, kitört a 
háború és behívták katonának. Szeren-
csésnek mondható, hogy túlélte és ame-
rikai fogságba esett, 1946 végén érkezett 
haza. A jó gyámok egy életre meghara-
gudtak rá, hogy képes volt hazajönni a 
sajátjába. Már korán hozzászoktatták a 

tulajdon nélküli léthez, az 1948-ban be-
következett teljes vagyonelkobzáshoz. 
Végleg szabadnak érezte magát. Tizen-
négy éves korában, amikor elmenekült 
a gyámok elől és albérletben élt, meg-
szokta, milyen kevésre van szüksége egy 
embernek. Ennél szabadabb már csak 
1952-ben lett, amikor bebörtönözték. 
Kellettek a rabok a szocialista nagyberu-
házásokhoz, neki Almásfüzitő és Sajóbá-
bony jutott. Az egyikben a gumicsizma, 
a másikban a bakancs lett a legfőbb ru-
házati eszköz. Amikor évek múlva sza-
badult, már a lakosság is ezekben járt. 
Persze nem mindenki, sokaknak több 
jutott, de annak nagy ára volt. Le kellett 
mondani a szabad gondolatról, a hitről, 
vagyis a személyiség lényegéről. Szelle-
mit, lelkit adtak anyagiakért. Ő inkább 
az anyagit adta, igaz, nagyon sokat.

Gyakran kínozta a tudásszomj. Ez a 
hiány a gimnáziumból való kényszerű 
kimaradása óta élt benne. Állandóan 
tanult valamit, persze csak autodidakta 
módon, mint büntetett előéletű nem 
tanulhatott tovább. A szakmájában vi-
szont kimagaslott, jól lehet képességei 
alapján többre volt hivatott. De el tudta 
fogadni az életét, ebben az állandósult 
szükségállapotban. Sőt nemcsak elfo-
gadta, de még hálás is volt a sorsáért. 
Leginkább, hogy olyan feleséget kapott, 
aki minden megpróbáltatásban hű társa 
volt, sőt a becsület keskeny ösvényén 

való megmaradáshoz az állandó inspi-
rálót és a szerető hátországot jelentette. 
Filléres gondok közepette, nyomor kö-
zeli állapotban, betegségekkel sújtottan 
nevelték tisztességben négy gyermekü-
ket, majd jött a legnagyobb próbatétel, 
felnőtt gyermekük hirtelen elvesztése. 
Mindehhez társult az állandó meg-
figyeltség és a naponkénti hatósági 
megaláztatás. Mégsem függött a hata-
lomtól, mivel nem kért tőlük semmit, 
nem várt tőlük semmit és nem hitt el 
nekik semmit. Amikor az egész társada-
lom félelemben élt, ő nem félt senkitől 
és semmitől, legkevésbé a jövőtől. Belül 
szabad maradt, amúgy sem tudtak tőle 
– szülei elvesztése, vagyona elvétele, 
gyermeke halála után - már semmit sem 
elvenni.

Igen, a szegények között is szegény-
nek számított, mégis rengeteg elesett 
emberen segített szűkebb és tágabb 
környezetében. Beadványokat írt, hi-
vatalokban kilincselt rokonnak adva ki 
magát és folyamatosan fellebbezett a 
legkülönfélébb határozatokkal szemben. 
Ezeknek a szegény embereknek már 
csak ő jelentette az egyetlen reményt. 
Szép kort ért meg, a lelkileg szabad em-
berek – ha nem ölik meg őket – több-
nyire hosszú életűek. Csak annak tudata 
nehezítette meg az elmenetelét, hogy 
még oly sokan várták tőle a segítséget.

Mirk Istvánra emlékezünk
Mindenkinél szabadabb – Apám emlékére

Szeretettel várunk minden érdeklődőt
2017. december 17-én vasárnap

 19 órára 
a Szent Kereszt Felmagasztalása

Templomba

(Budakalász Ady E. u.)
Adventi koncertre

Fellépnek:
Szent Cecília kórus – Pomáz

Budakalászi Kórus – Budakalász
Lustige Schwaben kórus – Budakalász

Gesegnete Weihnachten und guten 
Rutsch ins neue Jahr 2017 wünscht 

Ihnen

Donauschwabische Selbstverwaltung 
Kalasch und Ungarndeutsches Verein

Német Nemzetiségi Egyesület

Nachrichten / Hírek
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Értékvédelem

Mesélő véde   épületek
Mesélő véde   épületek 11. – Kőbányai út 9.

Mesélő véde   épületek 12. – Kinizsi utca 11.

A Kőbányai úti 1868-as építésű régi 
parasztház tornácán Benke Tibor és fele-
sége fogadnak minket, hogy megmutas-
sák büszkeségüket, ezt az üde színfoltot 
az utcában. Huszonhárom évvel ezelőtt 
költöztek ide; első látásra beleszerettek a 
hangulatos kis házba, amely ugyan nem 
volt akkoriban jó állapotban, mégis min-
dent megtettek a komfort kialakítása ér-
dekében, a főépítésszel való folyamatos 
egyeztetés alapján. A ház falai nem téglá-
ból, hanem vályogból és kőből készültek, 
így a folyamatos vizesedéssel állandóan 
küzdeniük kellett, míg végül rátaláltak a 
megoldásra. A folyamatos páraelszívás ol-
dotta meg a helyzetet. 

A domboldalba hosszan benyúlik a régi 

borospince, ezt az utcában fellelhető házak 
szinte mindegyikénél így alakították ki, ki-
használva a remek adottságokat. Benkéék 
számos családi rendezvényt tartottak a 
25 fő fogadására alkalmas pincében, be-
szélgettek, énekelt együtt a család. 

Ebben a házban élt régen Zsebedics, 
a falu jegyzője feleségével, Sári nénivel. 
Dr. Kovács ügyvédi irodája is itt kapott 
székhelyet, számos lakost fogadott e he-
lyen, ügyes-bajos dolgaikkal, szerződések-
kel fordultak hozzá.

Budakalász remek kapcsolatot ápol 
a Németországba kitelepítettekkel, így 
ő ket a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
szervezésében rendszeresen vendégül lát-
ják városunkban a szervezők. A vendégek 
városi sétájuk során számos alkalommal 
álltak meg és csodálták ezt a szívet melen-
gető épületet. Ilyenkor Tiborék behívták a 
járókelőket és előfordult, hogy frissen sült 
pogácsával és pálinkával kínálták a pincé-
ben a vendégeket majd beszélgettek. Volt 
olyan eset is, amikor mindannyian elérzé-
kenyültek búcsúzáskor, hiszen az élmény 
visszaidézte számukra a kalászi összetar-

tozás érzést, amikor a látogatók felmenői 
még itt éltek.

Mosolyogva elevenítik fel a közeli 
szom szédban élő Krunityék is régebbi em-
léküket, amikor tehenük a hegyoldalban 
legelészett, ám egyszerre furcsa hangok-
ra lettek figyelmesek. Szerencsétlen állat 
lecsúszott Benkéék kertjébe, annyira me-
redek volt az udvar végében a domboldal. 
Végül szomszédi összefogással sikerült 
hazajuttatni a tehenet. 

A környékbeliek összetartozását jelzi 
az is, amikor elseprik egymás háza előtt a 
járdát, ellapátolják a havat, attól függően, 
hogy reggel ki ébred fel legkorábban.

Tiborék néhány évvel ezelőtt majdnem 
eladták a házat, mert úgy érezték, hogy 
már meghaladja energiáikat a fenntartása. 
Ám kötődésük erősebb volt, így végül nem 
tudták megtenni. Idén fiuk és lányuk szá-
mára átadják, akiknek szintén sokat jelent 
ez az ódon védett ház.

Az épület védendő értékeit képezi az 
épület tömege, utcai homlokzata, a kerí-
tés, az eresz díszes faragásai, valamint a 
homlokzati díszek.

Ez az a szentistvántelepi ház, ami mel-
lett biztosan lecövekel az, aki először látja. 
Kisgyermekes fiatal pár lakja, akik hűek 
voltak a hagyományokhoz és minden 
ízében megőrizték az eredeti értékeket, 
méltó emléket állítva ezzel az építtetők-
nek. Várhalmi Eszter mesél nekünk arról, 
hogy mit jelentenek számára ezek a falak. 
Az eredeti tulajdonos egy idős néni volt, 
akinek régi bútorait szintén eredeti álla-
potában őrizte meg a család, így most a 
régi kredenc mellett beszélgetünk az ódon 
hokedliken üldögélve.

A házat 1936-ban építették Fodor Má-
ria néni szülei, akik a Heves megyei Visz-
nek faluból érkeztek ide, mert az apa az 
Óbudai Gázgyárban kapott munkát. Mári-
áék öten voltak testvérek, mindannyian a 
Telepi Általános Iskolába jártak. Közülük 
sajnos már csak ő él. A család az egyházkö-
zösség életében aktívan vett részt. Gyak-
ran álltak meg látogatásra náluk a helyi 

papok, így Makk Ferenc atya is. A házban 
még négy éve is – egészen az új tulajdonos 
beköltözéséig – hiányoztak a közművek, 
vizet a kútból hordtak és lavórban füröd-
tek. Mellékhelység, nyári konyha, tyúk- és 
disznóól, valamint széntároló a kert végé-
ben helyezkedett el, régen a kertben vete-
mény is volt. 

Beteg szülei később ápolásra szorultak, 
emiatt Mária textilgyári munkahelyén is 
felmondott, ahol gépkezelőként dolgo-
zott három műszakban. Sajnos nyugdíjra 
sem volt jogosult később emiatt, így nehéz 
anyagi helyzetbe került, különösen miu-
tán teljesen egyedül maradt. Mária néni jó 
kapcsolatot ápolt a környékbeliekkel és a 
szomszéd Dabiné Lengyel Emmával is, aki 
segítette is időnként őt. Amikor saját álla-
pota is romlani kezdett, kórházi osztályra 
került állandó ellátásra és a ház eladó-
vá vált. Az utolsó pillanatig gyönyörűen 
rendben tartotta a házat és környékét.

Várhalmi Eszterék 2012 tavaszán kezd-
tek önálló életről álmodni, hiszen addig a 
Ciklámen utcában laktak a lány szüleinél. 
Férjével, Kiszler Gáborral mindketten 
biológusok, gyermekeik Anna és Gábor. 
Amikor megtalálták a Kinizsi utcai házat, 
első látásra meglátták a lehetőséget és a 
fantáziát az épületben. A házban ekkor 
még Mária néni lakott, tőle és távoli roko-

naitól vásárolták meg az ingatlant néhány 
évvel ezelőtt. Az épület 50 négyzetméteres 
volt, egy konyhából és két egymásba nyíló 
szobából állt. Gubán Sándor építész segít-
ségével sikerült korszerűsíteni és a védett 
épületekre vonatkozó szabályok betartá-
sával újjávarázsolni. A régi házrészen nem 
lehetett változtatni, másik szint ráépítése 
sem volt megengedett, így egyedüli megol-
dásként hátrafelé növelték a ház alapterü-
letét. Nagyon megszerették a régi blokkot 
is, boldogok, hogy története van a háznak. 
A ház festésével volt nehézségük, mert 
meg kellett tartani az épület eredeti színét, 
ám a mai festékboltok nem tudták kike-
verni ezt a rozsdabarna színt. Az Önkor-
mányzat ragaszkodott az eredeti színhez. 
A lábukat lejárták, hogy kikevertessék azt 
a régi festéket, de megérte a fáradozásuk. 
Amikor Eszterék meglátogatták a ma is 
mosolygós Mária nénit, múltról és jelenről 
beszélgettek.

A ház védettség alatt álló értékes ele-
mei: a kőlábazat, a tető felépítmény, a 
szim metrikus kialakítás és az ablakok.
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DECEMBERI PROGRAMOK

IRODALOM

December 14. csütörtök 19.00
Budakalászi irodalmi estek:  

 
új novelláskötetének bemutatója

 

ISMERETTERJESZTÉS

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

KIÁLLÍTÁS

December 1-31. 
Kiállítás Kováts Mária textilmunkáiból

 
 

 

Megnyitó: december 1-jén 16.00 órakor. 

December 7-31.

Megnyitó: december 7-én 18.00 órakor

TÁNC, MOZGÁS

December 31. vasárnap 20.00
Szilveszteri buli

 

 

 

EGYÉB
 
December 2-23. 
Adventi hétvégék közös  
gyertyagyújtással

Január 5-26. 
Programok a Magyar Kultúra Napja 
alkalmából

Január 5. péntek 18.00
Örömzene sorozat: Újévi zenés  
vendégség a Lanner Kvartettel

Kós Károly
Művelődési Ház
és Könyvtár

Január 16. kedd 19.00
KÓS Pódium: Berecz András 60 –  
a Kossuth-díjas népdalénekes,  

Január 18. csütörtök 18.00

megnyitója egész évben készített 
munkáikból

Január 18. csütörtök 18.30
Budakalászi irodalmi estek: Barczikay 
Lilla új regényének bemutatója 

Január 19. péntek 16.00-22.00
Budakalászi irodalmi estek:  

 
75. évfordulója alkalmából

Január 25. csütörtök 16.30
KÓS Pódium: Aranykor – Arany- 
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2017 
Család éve

Január 26. péntek 19.00
Hangfonó sorozat: Trans-Formation 
zenekar lemezbemutató koncertje 

Január 6. szombat 17.00

 

 
 

Január 12-13-14. 
LEGO® kiállítás 

 

Január 12. péntek 18.00 
Borklub

 

                      
Január 28. vasárnap 16.00
Mazsola és Tádé – zenés bábjáték az 

 

BÁLOK

Január 20.
Sváb bál

Január 27.
Cserkész bál

Minden kedves Látogatónknak 
boldog karácsonyi ünnepeket és élményekben 
gazdag új évet kívánunk!
A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár munkatársai

Nagyon jól sikerült a Márton napi  
rendezvényünk, így várakozásunkon felüli 

bevétellel sikerül hozzájárulnunk az új 
városi Betlehem elkészüléséhez,  

hogy még szebbé tegyük az adventi  
gyertyagyújtásokat.:-)

Köszönjünk szépen a részvételt  
mindenkinek, és külön köszönjük a 

támogatást az alábbi magánszemélyeknek 
és cégeknek:

Schieszl Vendéglő és Borház

Petőfi téri húsbolt

Kalász Pékség

Mikus Ferenc

Skygate Transport Kft.

Lenvirág Táncegyüttes

Rozmaring táncegyüttes

Ruzmarin Folkestars

LEGO® klub

Bodó Éva

Szelecz Anita

S-né Ochodniczki Réka

Szentistvántelepi Általános Iskola

és 

a Kós Károly Művelődési Ház  

és Könyvtár munkatársai

VARJÚTÁR KÖNYVTÁR 

 Nyitva tartás:

 

A könyvtár december 18. és január 3. 
között zárva tart.

ftftftftftftftftftftft....
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Közélet

Rangos szakmai konferenciának 
adott otthont a Kós Károly Műve-
lődési Ház. A Nemzeti Művelődési 
Intézet Budakalászon tartotta aktu-
ális ülését, ahol a kulturális törvény 
változásait vitatták meg a résztve-
vők. A rendezvényen a házigazdák 
elmondták, hogy a Művelődési Ház 
immár 130.000 látogatóval büszkél-
kedhet éves szinten. Ez a szám régiós 
viszonylatban is olyan jelentős, hogy 
az intézmény a pilis-dunakanyari te-
rületen meghatározó közművelődési 
szerepet tölt be. Rendezvényeink 
színvonala is igen magas és a minden 
érdeklődési területre, korosztályra 
kiterjed a kínálat. Az eseményen 
előadást tartott Kárpáti Árpád a 
Nemzeti Művelődési Intézet ügyve-
zető igazgatója, Benkó Attila a Ház 
igazgatója és Kovács Anna az Intézet 
jelenlegi és a Ház korábbi  munka-
társa is.

Országos konferencia 
Budakalászon

Az országban egyedülálló és pél-
damutató együttműködés jött létre a 
deszki Bánát Szerb Közhasznú Egye-
sület gyerektánccsoportja és a budaka-
lászi Ruzmarin Szerb Hagyományőrző 
Kulturális Egyesület gyerekcsoportja 
között. A minden nyáron Battonyán 
megrendezett tánctáborok nagyon fon-
tosak a magyarországi szerb táncos 
utánpótlás-képzés szempontjából. Az 
ország különböző pontjain élő gyerekek 
megismerkednek és közösen tanulnak 
új lépéseket. 2017 nyarán különösen jó 
csapat jött össze, a gyerekek az internet 

segítségével a tábor végeztével is tartot-
ták a kapcsolatot. Innen jött az ötlet, jó 
lenne őket összehozni, hogy a táborban 
tanult dimitrovgrádi koreográfi át más-
kor is előadhassák közösen. Elsőre jó 
alkalomnak kínálkozott a szeptember 
elején Deszken rendezett Ajvár feszti-
vál. A próbákat még a 200 km távolság 
sem akadályozta: a két csoport próbált 
külön-külön, majd a rendezvény köze-
ledtével hol a deszkiek utaztak Budaka-
lászra, hol pedig fordítva. A tánccsoport 
vezetői és a szülők időt, pénzt, energiát 
nem sajnálva szervezték a próbákat. 
Az első fellépés olyan jól sikerült, hogy 
a fesztiválon résztvevő újvidéki tánc-
együttes meghívta a formációt az általuk 
szervezett gyerektánccsoport fesztiválra. 
Így a közös munka tovább folytatódott. 
Főpróbának a budakalászi Folklór Fesz-
tivált tűzték ki, ahol minden évben 
szerbiai táncegyüttesek mutatkoznak 
be a helyi közönségnek. Nagy izgalom-

mal léptek a gyerekek a színpadra, és 
az egyre összeszokottabb társaság be-
mutatója osztatlan sikert aratott. A két 
oktató, Kosznovszki Zorica (Ruzmarin) 
és Dunai Péter (Bánát) büszkén fogadta 
a gratulációkat a műsor után. 

Október 28-án jött el a nagy nap, 
amikor kora reggel elindult a busz Bu-
dakalászról, majd Deszken egy rövid 
próba után a bánátos gyerekekkel és 
kísérő szülőkkel kiegészülve indultak 
tovább Novi Sadra, első külföldi fellé-
pésükre. A hatalmas bevásárlóközpont 
színházterme színültig megtelve várta 
a meghívott tizenhárom gyerektánccso-
port műsorát. Komoly színvonal volt, 
de a Ruzmarin-Bánát koprodukcióban 
előadott tánc megállta a helyét a me-
zőnyben. Nem kérdés ezután, hogy lesz 
folytatás, remélik, lesz még sok alkalom 
közös fellépésre, és megkezdődött a ter-
vezgetés újabb táncok betanulására is.

Különleges deszki-budakalászi együ  működés 

Örömmel tudatjuk a budakalásziak-
kal, hogy városunk és a Lenvirág Tánc-
együttes nevét idén ősszel több fórumon 
is sikerült öregbítenünk, egyúttal nép-
szerűsítenünk.

Szeptemberben majd minden hét-
végére jutott egy fellépés. Szeptember 
9-én kora délután a X. Pilisborosjenői 
Várjátékon léptünk fel az ’egri várrom-
nál’, hogy aztán este a IX. Budakalászi 
Városnapon mutathassuk meg magun-
kat. Nagyszerűen sikerült a Kalászi Szü-
reti Felvonulás is, melynek szintén aktív 
résztvevője volt az együttes, szeptember 
16-án.

Szeptember 30-án és október 1-én 
rendeztük meg a III. Budakalászi Nép-
tánctalálkozót, melyre idén is az adott 
táncanyag legkiválóbb képviselőit si-
került meghívnunk. Eleki román tán-

cokat tanított Busai Norbert és Busai 
Zsuzsanna, a Népművészet Ifjú Meste-
rei, Örökös Aranyasarkantyús, illetve 
Aranygyöngyös táncosok, a Jászság 
Népi Együttes oktatói. Vendég cso-
portunk az idén 70. évét jubiláló Eleki 
Román Hagyományőrző Táncegyesület 
volt, kísért a Békés Banda.

Október 28-án felléptünk a XIV. 
Kalászi Kortárs Tánctalálkozón, ahol a 
szakma által elismert művészek díjnyer-
tes kortárs tánckoreográfi áival kerülhet-
tünk egy színpadra.

A Lenvirág november 5-én fellépett 
a budapesti Árpád Gimnázium szalaga-
vató ünnepségén, majd november 11-én 
Nyíregyházán méretett meg a XVI. Or-
szágos Ifjúsági Néptáncfesztiválon, ahol 
a zsűri pozitív értékelése után különdí-
jasok lettünk és a gálaműsorba is beke-
rültünk.

Ezen a fesztiválon szokás, hogy a 
résztvevő táncegyüttesek és az őket tá-
mogató települések vagy cégek megaján-
dékozzák egymást. Budakalász Város és 
a Lenvirág Táncegyüttes ajándékát a 
Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium 
táncosai kapták. Mi a békéscsabai Bar-
tók Táncegyüttes ajándékát vehettük át.

Őszi sikerek a Lenvirág Táncegyü  es életében
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Megalakult a „Szép O  honunk Budakalász” fotócsoport
A várost sok értékes és érdeklődő 

ember alkotja, akik szeretnek itt élni és 
ezt szívesen meg is mutatják. Ma már 
fényképezőgép mellett mobiltelefon-
nal is szép, kifejező képek készíthetők, 
melyek akár azonnal megoszthatók a 
közösségi oldalon. A képeken keresz-
tül szeretnénk bemutatni, hogy milyen 
szép hely városunk. Erre alakult a Fa-
cebook közösségi portálon Budaka -
lász Hivatalos Oldalának fotócsoportja 

"Szép otthonunk Budakalász" néven. 
Oldalunkon várunk mindenkit, aki 
szeret itt élni, kötődik a városhoz, sze-
reti a jót, a szépet és ezt szívesen meg-
osztja mindenkivel. Az oldal pozitív, 
politikamentes felület.

Örömmel fogadjuk a képeket, az ér-
dekes pillanatokat, jellemző és kevésbé 
ismert helyeket és a kifejező részlete-
ket. 

Az oldalra megalakulása óta renge-
teg szép kép érkezett. Az őszi-téli fo-
tókból most egy csokorra valót osztunk 
meg olvasóinkkal. 

Csatlakozzanak a csoporthoz, vár-
juk szép budakalászi fotóikat vagy csak 
gyönyörködjenek mások képeiben!

Verebesné Fekete Petra

Lipták Krisz án

Dr. Kovách-Janitsek Romola

Ladinek Viktor Lipták Krisz án Dr. Kovách-Janitsek Romola

Nádházi ZsoltLipták Krisz án

Hegyvári János Ladinek Viktor

Dr. Kovách-Janitsek RomolaLipták Krisz án



Óvodai hírekIskolai és óvodai hírek

Zeneiskolai hírek

A VIII. Ferenczy György Zongoraverse-
nyen 2017. november 17-19. között is-
kolánkat ezúttal négy diák képviselte, 
Drucza Dávid 3.o. és Hegyi B. András 
3.o. (tanáruk H. Kürtösi Mónika) vala-
mint Máli Dorka Sára 2.o. és Bouchal 
Dorottya Lili 7.o.  (tanáruk Dankovics 
Valéria). Minden tanítványunk kiemel-
kedő teljesítményt nyújtott a rendkívül 
erős nemzetközi mezőnyben, büszkék 
vagyunk rájuk! Akik díjakat is kaptak: 
II. korcsoportban 3. díjat Hegyi B. And-
rás, dicsérő oklevelet Drucza Dávid, IV. 
korcsoportban dicsérő oklevelet Bouchal 

Dorottya Lili.
2017. november 24-25. között Budapesten 
az V. Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai 
Zongoraverseny döntőjén Hegyi B. And-
rás (3.o.) I. korcsoportban 2. díjat kapott. 
Tanára H. Kürtösi Mónika.
Szívből gratulálunk a szép eredmények-
hez!
A Zeneiskolában téli szünet lesz decem-
ber 22. péntek és január 2. kedd között. 
Minden kedves budakalászinak áldott Ka-
rácsonyi Ünnepeket és zenével teli boldog 
Új Évet kívánunk!   

Hermeszné Uracs Mónika, 
mb. intézményvezető

 SZENTISTVÁNTELEPI ISKOLA

Karácsonyi készülődés a Szent-
istvántelepi Általános Iskolában 

Két héttel a téli szünet kezdete előtt a 
Szentistvántelepi Iskolában is érezhető már 
a karácsony közeledte. Az iskola bejáratánál 
az előtérben csodálatosan hangulatos, mé-
zeskalács házakból épített falu képe fogadja 
az iskolába érkezőket. A mézeskalács házi-
kókat iskolánk osztályai készítették Oroszné 
Ivánkay Gyopi néni irányításával. Emellett 
a Wettstein Etelka néni vezette színjátszó 
csoport által több éve rendszeresen látoga-
tott kurityáni gyermekotthon lakói részére 
rendeztünk jótékonysági gyűjtőakciót. Az 
adományokat december 14-én a színjátszó 
csoport személyesen viszi el Kurityánba, 
ahol egy színdarabot is előadnak a gyerme-
kotthonban nevelkedő gyermekek és neve-
lőik számára. 

Jelentős informa  kai fejlesztés 
Iskolánk informatikai gépparkja soha 

nem látott mértékben bővült az elmúlt 
napokban. Mivel a Közép-magyarországi 
Régió intézményei az uniós forrásból fi nan-
szírozott pályázatokon nem indulhatnak, 
általánosan jellemző mind a budapesti, 
mind a Pest megyei intézményekre, hogy 
informatikai gépparkjuk korszerűtlen, 
elavult. Az elmúlt öt évben mi is csak a 
Szentistvántelepi Iskoláért Alapítvány tá-
mogatásával tudtunk néhány új eszköz-

höz jutni, illetve két nagyobb szervezettől 
kaptunk támogatás formájában használt 
informatikai eszközöket. A munkakörül-
ményeket nagyban segítette, hogy a tavalyi 
tanévben szülői segítséggel az iskola jelen-
tős területén kiépítettük a WIFI hálózatot. 
Az ősz folyamán minden igényt kielégítő 
színes hálózati lézernyomtató és fénymá-
soló gép került a tanári szobába, illetve új 
multifunkciós eszközök az irodákba. Nap-
jainkban pedig az iskola történetének leg-
nagyobb léptékű informatikai fejlesztése 
valósul meg. A több millió forint értékű esz-
közbeszerzésnek köszönhetően az új, kor-
szerű eszközökkel nemcsak az informatika 
termet tudjuk teljes körűen felszerelni, de 
több ügyviteli munkaállomást is le tudunk 
cserélni. Számos tanterembe fi xen rögzített 
projektor kerül és több hordozható számí-
tógépet is használatba vehetünk. 

Novemberi eseményeink
November során két rendezvényt is 

szerveztünk a pályaválasztás előtt álló ta-
nulóink, illetve szüleik számára. November 
17-én nyolcadikos diákjaink vehettek részt 
egy teadélutánon, amelyen korábban vég-
zett tanulóink osztották meg tapasztalata-
ikat jelenlegi középiskolájukról. November 
22-én a végzőseink által preferált környék-
beli középiskolák intézményvezetői, illetve 
helyetteseik tartottak továbbtanulási tájé-
koztatót hetedik és nyolcadik évfolyamos 
diákjainknak és szüleiknek. Képviseltette 
magát a Veres Péter Gimnázium, az Óbudai 
Gimnázium, a Kőrösi Csoma Két Tanítási 
Nyelvű Baptista Gimnázium, a Szentendrei 
Móricz Zsigmond Gimnázium, a II. Rákó-
czi Ferenc Gimnázium, a Pomázi Sashegyi 
Sándor Gimnázium és a Varga István Szak-
középiskola. 

A november 24-i tanítás nélküli mun-
kanapon iskolánk pedagógusai munkakö-
zösségi értekezleten vettek részt. Az alsós 

tanítók ennek keretében a Telepi Óvodába 
látogattak, ahol betekintést nyerhettünk az 
óvodai nevelésbe, illetve szakmai eszmecse-
rét folytattunk az óvodapedagógusokkal. 

November 13-án negyedikes tanulóink 
szülei számára tartottunk szülői értekezle-
tet, ahol bemutattuk a leendő ötödikes osz-
tályfőnököket: Pappné Kotroczó Erzsébet 
(5.a), Nagyné Mózer Gabriella (5.b), Kocsis 
Katalin (5.c). November 16-án nyílt napot 
tartottunk negyedikes tanulóink szülei szá-
mára, betekintést nyerhettek a felső tagoza-
tos diákok életébe.

Hírek a kerítés túloldaláról

Az iskolabővítési munkálatok befejezé-
sének határideje 2017. december 31. Arra 
számítunk, hogy a szakhatósági engedélyek 
beszerzését követően, február elején vehet-
jük birtokba az emeleten elhelyezkedő négy 
új tantermet. Az új épületrész tetőfedése 
csaknem teljes mértékben befejeződött, a 
homlokzat szigetelése pedig már el is ké-
szült. Folyamatban van a homlokzat színe-
zése, illetve a belső terekben pedig a falak 
vakolása, festése és a burkolás zajlik. Az 
Önkormányzat fi nanszírozásával az ebédlői 
szárny földszinti homlokzata is szigetelést 
és új, az emeleti homlokzattal harmonizáló 
színeket kap. A konyhai és étkező helyisé-
gek várhatóan december 15-re készülnek el. 
Az iskolai közétkeztetést kiszolgáló helyisé-
gek teljes körű felújítása szintén az Önkor-
mányzat fi nanszírozásával valósul meg.

Kovács Kristóf Áron
intézményvezető

Drucza Dávid 3.o. Hegyi B. András 3.o.

Máli Dorka Sára 2.o. Bouchal Doro ya Lili 7.o.
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 KALÁSZ SULI

Pályaorientációs nap a Kalász 
Suliban 

Idén november 24-én rendeztük meg 
pályaorientációs napunkat. Célul tűztük ki, 
hogy tanulóink minél több érdekes szakmát 
ismerjenek meg, és nyolcadikosaink segít-
séget kapjanak a továbbtanuláshoz, az előt-
tük álló iskolaválasztáshoz.

Alsó tagozatos osztályaink Mi leszek, ha 
nagy leszek? címmel projektnap keretében 
ismerkedtek a különböző foglalkozások-
kal, szakmákkal, melyek bemutatásában 
szülők, pedagógusok és gyerekek közösen 
vettek részt. Betekintést nyerhettek többek 
között a cukrászok, fodrászok, kertészek, 
vegyészek, az informatikai szakemberek 
vagy éppen a pedagógusok munkájába fog-
lalkozások, bemutatók keretében, így test-
közelből találkozhattak ezek örömeivel és 
nehézségeivel is.

Az ötödik, hatodik és hetedik évfolyamo-
sok külső programokon, gyár- és üzemláto-
gatásokon tehettek szert olyan ismeretekre, 
melyek megkönnyíthetik számukra a pálya-
választást a közeljövőben. 

A nyolcadikos tanulóinknak pedig egy 
különleges programot szerveztünk. A Ka-
lász Suli régi diákjai látogattak el szép 
számban hozzánk, hogy jelenlegi közép-
iskoláikról meséljenek az iskolaválasztás 
előtt álló társaiknak. A színvonalas és vidám 
hangulatú intézmény-bemutatók után még 
kötetlen beszélgetésre is sor kerülhetett tea 
és sütemény mellett, melyen sok hasznos 
és érdekes információt is megtudhattak a 
felvételi előtt állók a kiválasztott iskolákról.

Végezetül leszögezhetjük, hogy tartal-
mas és sikeres napot zártunk mindkét ta-
gozatunkon!

Bolyai anyanyelvi csapatverseny

November 10-én először rendezték 
meg iskolánkban a Bolyai anyanyelvi csa-
patverseny első fordulóját, így nemcsak a 
tanulók felkészítésében, hanem a verseny 
lebonyolításában és a javításban is aktívan 

részt vettek iskolánk pedagógusai. Négy 
tanteremben 27 csapat mérte össze tudá-
sát. Nagy örömünkre az egyik 3. osztályos 
csapatunk bejutott a körzeti díjátadó ün-
nepségre, ahol a hatodik helyen zártak.

 Elmondhatom, hogy jól szervezett, 
eredményes versenyben volt része minden 
jelentkező diákunknak.

Márton nap

November 9-én rendeztük meg Márton 
napi programunkat, melyen a 3. osztályo-
sok német nyelvű műsorát láthattuk, majd 
lámpás felvonulással és a közeli katolikus 
templom kertjében megrendezett játékos 
versennyel elevenítettük fel a hagyomá-
nyokat.

Egészséghét a Telepi Óvodában

Novemberben egészséghetet tartottak a 
Telepi Óvodában, Anna néni szervezésével. 
Hétfőn orvostanhallgatók mutatták meg 
a gyógyítás varázsát a szerveire szedhető 
Teddy macik segítségével. Csodás élmény 
volt a gyerekeknek! Salátát is készítettek, 

amivel megvendégelték egymást a kicsik. 
Mindenki készített az egészséges héttel kap-
csolatos játékot, rajzos tablót, amiket kiállí-
tottak az óvodában. Minden csoport saját 
programot is szervezett. A pillangó csoport 
a Schieszl Vendéglőben járt almaszüreten. 

Így jutottak el a Katicák Dr. Tordas Dániel 
új gyermekorvoshoz. A kicsik az óvónők 
vezetésével vehettek részt a játékos orvosos 
játékban, melynek során kipróbálhatták a 
vizsgálatokhoz szükséges izgalmas eszkö-
zöket és a doktor bácsi bőrébe bújhattak. 
A vidám délelőttöt még sokáig emlegették 
a gyerekek.

Szeretettel várunk mindenkit a városi 

adventi gyertyagyújtásra december 23-án, 
a Lenfonó állomáshoz, ahol a Telepi Óvoda 
műsorát hallgathatják meg.

Kívánunk mindenkinek nagyon boldog, 
békés, családi élményekben gazdag Kará-
csonyi Ünnepeket!

Iskolai hírek
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BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ24

AZ EGÉSZSÉGKLUB PROGRAMJAI

www.bkegeszsegklub.hu 

bkegeszsegklub@gmail.com

KLUBNAP

SZŰRŐVIZSGÁLATOK

klubtagok, de minden budakalászi
lakótársunk számára. 4-4 alkalommal
állt rendelkezésünke a helyi Egész-
ségházban bőrgyógyász, nőgyó-
gyász és urológus szakorvos, három
alkalommal az Optikalász vizsgáló-
jában szemész szakorvos.
November 30-án rendeztük hagyo-
mányos őszi szűrőnapunkat a Falu-
házban, ahol az alapszűréseken és
hasznos tanácsadásokon, találkozá-
sokon kívül részt vehettünk még
érszűkület és hallás vizsgálaton,
megmérethettük szemnyomásunkat
és talpunk, lábunk elváltozásait.
Az Egészségklub és minden ked-
vezményezett lakótársunk nevében
ezúton is köszönjük az Önkor-
mányzat anyagi támogatását a szak-
orvosi szűrésekhez. 
Hálásak vagyunk dr. Gál Katalin
háziorvos egész éves munkájáért és
lelkiismeretes szakmai felügyeletéért. 
Köszönjük az Egészségháznak, a
Faluháznak és az Optikalásznak,
hogy helyet adtak a szűréseknek.
Mukánkkal szeretnénk ezután is a
budakalásziak egészségét szolgálni.

A foglalkozások megegyezés szerint
december közepéig tarthatók. Az ün-
nepek alatt a Faluház zárva tart. 
SZÁRAZFÖLDI TORNA:
december 4. hétfő ¾ 8 és ½ 9   
december 7. csütörtök ¾ 8 és ½ 9   
december 11. hétfő ¾ 8 és ½ 9   
december 14. csütörtök ¾ 8 és 10h

2018. januártól várhatóan visszaáll a régi
rend. Érdeklődni Ollár Katinál lehet. Tel:.
06 20 561 5423.
JÓGA: kedd 8h és 15h, péntek: 9h

GYÓGYTORNA: szerda és péntek 8h

VÍZI TORNA: szerda du. ¾ 6 és ¾ 7
VÍZI TORNA: péntek du. 17h és 18h.
MERIDIÁN TORNA: péntek 830

NÉMET TANFOLYAM: keddenként.
Tel: 20/918 3026, dublixi@yahoo.de

December 7. csütörtök 17h

Dr. Faragó Eszter előadása: Protestáns
polgárhölgyek a kultúráért - Karacs
Teréz pedagógus, író, a nőnevelés
egyik úttörője.  (Besnyei György refor-
mátus bibliafordító és mátyusföldi esperes
ükunokája.)

December 14. csütörtök 16h

KLUBKARÁCSONY
Műsort ad az Egészségklub társu-
lata. Rendező: Mogyoróssy Gitta. 
A vendéglátást hagyományos ba-
tyus alapon tervezzük. Kérjük, aki
teheti, hozzon némi finomságot az
asztaltársasága számára.
ELŐZETES:
Januárban a hónap első klubnapján
Dr. Faragó Eszter új témával folytatja
előadásait.
A második klubnapon köszöntjük 80
éves tagtársainkat.

MOZGÁSÓRÁK, KÉPZÉS

Klubunk a korábbi évekhez hason-
lóan 2017-ben is négyféle szakorvosi
szűrővizsgálatot szervezett nemcsak 

Élet keresztyén Szemmel

Anyakönyvi hírek
Novemberi anyakönyvi események:

Gyászhírek

Szeretettel köszöntjük 
Budakalász Város legifjabb polgárait:

Dobos Nimród, 
Fehér Csongor Keve, 
Kern Vilmos András, 
Kovács Anna Zóra, 

Kovács Annabella, 
Mersich Alíz, 
Ruscigno Nikolasz

ÚjszülöttekHázasságkötés
Városunkban novemberben 
három pár 
kötött házasságot. 

Városunkban novemberben 
tizennégyen hunytak el. 

Részvétünk 
a hozzátartozóknak!

Novemberben 
elhunytak:

Sok boldogságot 
kívánunk nekik!

Jó egészséget kívánunk nekik!

Orvosok év végi rendelési ideje

Orvosok
2017. december 2018. január Helye  es saját 

rendelési idejében 19. 20 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 1. 2. 3.
Háziorvosok

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

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

Gyermekorvosok
Dr. Asztalos Imre Dr. Német Márta
Dr. Németh Márta Dr. Tordas Dániel

Jelmagyarázat: munkaszüne   és ünnepnapokszabadság

Szépkorú 
November 27-én töltötte 
90. életévét 
Leszicskova Kaneva Bojánka. 

Jó egészséget kívánunk neki!
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„Örömmel értesültünk, hogy V. Frigyes 
utóbb az oppenheimi iskola rektorává 
nevezett ki. Patrónusoddal, a választófe-
jedelemmel, kérünk, ápolj jó viszonyt, s 
légy óvatos hídverő közöttünk, ki tudja, 
talán a Protestáns Unió egyszer még 
nyomorult hazánk segítségére leend.” 
Írta Bethlen Gábor erdélyi fejedelem 
Szenczi Molnár Albertnek Pfalzba, 1617-
ben, majd levelét így folytatta: „éppen 
száz év előtt volt, hogy az igaz keresztyén 
tudomány főbb pontjait Luther Witten-
bergában a templom kapujára szögezte 
ki. Ez évfordulót megünnepelhetnünk mi 
sem volna méltóbb, ha a reformált gon-
dolkodás teljesebb leírását, Kálvin János-
nak az Institutio Christianae Religionis-át 
fejedelmi megbízásunkból s költségünkön 
magyarra fordítanád s kiadnád.” 

Száz hányatott év után a Bethlen 
család másik ágából kinövő, a reformá-
tus hitét mélyen átélő Bethlen Katát így 
halljuk keseregni: „…nincs már édes Er-
délyünknek fejedelme, ez év nyárutóján 
Rákóczink Párisból is távozást vett s török 
földre ment bujdosni. A pápisták Bécshez 
húzó érsekének fenyegetése, hogy Ma-
gyarországot elébb rabbá, majd koldussá, 
s végül katolikussá teszi, most már Erdé-

lyországra is bizonysággal kiterjed. Alig 
is csak pár évtizede, hogy csalárd kohol-
mányokkal több száz ártatlan lelkipászto-
rainkat gályarabságra adták. Íme most 
pedig anyám katolikus férjhez kényszerít 
engem. Kicsoda gondolhat a protestantiz-
mus ünneplésére mostan?”

Az évek lassan kihordták a temetőbe 
az ádáz ellenfeleket. Enyhült a szívek ke-
ménysége, meg is fáradtak az emberek a 
végtelen szigorúságba’ s 1817 egy temp-
lomban találta Jókay Józsefet (Jókai Mór 
édesatyját), Konkoly-Thege Gábort (eu-
rópai hírű csillagászunknak, Miklósnak 
nagyapját) – ezeket a református közép-
nemeseket – egy sor katolikus testvérrel 
Komáromban, amint dalárdájukkal kö-
zösen ünnepelték a reformáció háromszáz 
éves jubileumát.

Ám sem a római egyház, sem az ágos-
tai vagy a helvét hitforma, sem együtt 
mindez, nem tartóztathatta fel a sátánt, 
aki kilőtte tüzes nyilát a világra, lángba 
borítva itt is, ott is s végül mindenütt. 
Géppé tökéletesített gyilkoló szerszáma-
ikkal estek egymásnak a népek. Dalolva 
vonultak a frontra, hogy ott egy szicíliai 
pék kioltsa életét egy bosnyák szabónak, 
egy német könyvelő szuronyával végez-
zen egy francia diákkal, s Kainná lett az 

egész világ. 1917 semminek nem volt az 
ünnepe, csak a halál erői ültek tort. 

Azt, hogy eme régiek valóban írtak-e, 
mondtak-e olyanokat, amilyeneket én 
itt a szájukba adtam, avagy jártak-e 
ott, ahová én küldtem őket tollammal, 
nem tudom, kedves olvasó. Csak annyit 
tudok, hogy idén, a reformáció 500. év-
fordulóján történelmünk legbékésebb, 
legünnepélyesebb és legfelemelőbb ju-
bileumát ünnepelhettük e tárgykörben, 
Isten dicsőségére. Ma minden keresztyén 
és keresztény ember átérzi, mert át kell 
éreznie, hogy krisztusi szeretetben és tü-
relemmel kell egymást testvérként szá-
mon tartanunk, ellenkező esetben még 
emlékezetünk sem marad igen hamar az 
Európának nevezett öreg kontinensen. 

Glasz Péter
Budakalászi Református Egyházközség

Ötszáz év reformált hi  orma

Élet keresztyén Szemmel

Katolikus hírek

Dósa Géza: 
Bethlen Gábor tudósai közö

Budakalászi Evangéliumi 
Közösség

"Dicsérjétek az Urat!" 
Zsolt 148:1

www.iebek.hu

ÜNNEPI MISEREND BUDAKALÁSZON 
A RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOKBAN

Dec. 24. – Advent 4. vasárnapja
08:00 Budakalász
10:00 Szen  stvántelep
Pásztorjáték
16:00 Szen  stvántelep
17:00 Budakalász
Éjféli szentmise
22:00 Szen  stvántelep
0:00 Budakalász

Dec. 25. – Karácsony
08:00 Budakalász
10:00 Szen  stvántelep
18:00 Budakalász

Dec. 26. – Karácsony 2. napja
08:00 Budakalász
10:00 Szen  stvántelep

Dec. 31. – Szent Család Vasárnapja
08:00 Budakalász
10:00 Szen  stvántelep (utána hálaadás)
18:00 Budakalász (hálaadással)

Jan 1. – Újév, Mária istenanyaságának ünnepe
08:00 Budakalász
10:00 Szen  stvántelep
18:00 Budakalász
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Közélet

Örömmel adjuk hírül, hogy újra 
megnyílt a Budakalászi Közösségi Mű-
jégpálya, a KözösJég! A Lenfonó HÉV 
megállónál található Cserkészház kert-
jében kültéri, kivilágított 525 nm-es 
műjégpályát hoztunk létre. Fűtött me-
legedő, vizes blokkok és büfé is rendel-
kezésre áll a Cserkészház termeiben, 
melyek egyben baráti vagy céges ren-
dezvények szervezésére is alkalmasak. 
Budakalász Város Önkormányzatának 
kilenc millió forintos támogatásával, 
adományok és saját forrás felhasználá-
sával a pályát előző évben kibővítettük 
17,5 x 30 méteresre.

Célunk egy párját ritkító, közösségi 
élményt nyújtó, téli szabadidős sporto-
lást biztosító közösségi pont létrehozása 
és hosszú távú működtetése nonprofi t 

alapon. Eddig is számos nagy értékű 
munkát önkéntes alapon végeztek segí-
tőink, támogatóink, így jöhetett létre a 
KözösJég. A helyi iskolákkal együttmű-
ködve folytatjuk újító kezdeményezé-
sünket a felzárkóztató korcsolyaoktatást 
a tanulási zavarokkal küzdő gyermekek 
számára, hogy a korcsolyázás megta-
nulásával speciális mozgáskoordinációt 
javító feladatok megoldásával segítséget 
kapjanak a tanulási nehézségeik legyő-
zéséhez. Ehhez kérjük cégek támogatá-
sát adományokkal! 

A korcsolyapálya és a Cserkészház 
lefoglalható amatőr jégkorong mérkő-
zésekre és egyéb rendezvényekre (szüle-
tésnap, céges partik, csapatépítés, stb). 
Korcsolyakölcsönzés, -élezés és -oktatás 
is lehetséges egyénileg vagy csoporto-
san. 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 műkö-
dik közhasznú alapítványunk. Az ado-
mányokról jogosultak vagyunk igazolást 
kiállítani, mellyel a cégek adóalapjukat 
csökkenthetik. Alapítványunk számla-
száma: 11703006-20063315, örömmel 

fogadjuk továbbá adó 1%-os felajánlása-
ikat. Adószám: 18672844-1-13

TAO támogatás felajánlható a VIDRA 
SE részére. A város tavaly alakult jégko-
rong csapata, a Budakalászi Vidrák várja 
utánpótlás korosztályba 8-10 éves fi úk 
jelentkezését! 

Nyitvatartás és további info: www.
kozosjeg.hu, telefon: +36 (20) 510 5130, 
facebook.com/mujegpalyabudakalasz 

Mindenkit vár a budakalászi KözösJég!

Dr. Wettstein András 
Szentistvántelepi Cserkész Alapítvány 

kuratóriumi elnök 
+36 (30) 3057305 

www.cserkeszek.hu

Újra nyit a Budakalászi KözösJég

Örökmozgó vagy? Szeretnéd kipróbálni magad egy kiváló csapatsportban?
Mi családias környezetben, játékosan tanítjuk meg neked a jégkorong fortélyait!

Mit csinálunk még?
–  amennyiben nem tudnál, megtanítunk korcsolyázni
–  fejlesztjük a koordinációdat és az egyensúly érzékedet
–  egészséges életmódra nevelünk     
–  önnállóságra serkentünk

Lehetsz fi ú, vagy lány, 6 éves kortól egészen az idősebb
korosztályig várunk szerete  el a Budakalászi Vidrák csapatába

 Legyél te is ennek a vidám csapatnak a része!

Jelentkezés edzés időpontokban személyesen 
vagy a megado   telefonszámokon:
 Edzés időpontok: hé  ő, csütörtök 17:30-19:00-ig – Budakalász Közösjég

B U D A K A L Á S Z I 

VIDRÁK

Gál Tamás edző:
+36 30 334 2777

Botlik Tibor edző: 
+36 70 630 2042

Nagy Károly:
+36 30 248 67 00
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Sport

BMSE hírek

Beköszöntött a zord idő, 
de sportolóinkat ez nem tán-
torítja el a pályától. Minden 
korosztályunk nagyszerű tel-
jesítményt nyújtott az őszi 

bajnoki idényben. Az U-14-es fi úk első-
ként zárták a saját bajnokságukat és ez 
mindenképp dicséretre méltó. Sikerük 
kulcsa a kitartó munka, a fegyelmezett 
játék és az egymásért folyó küzdelem. 
Az U-19 -es korosztály a második helyen 
végzett, mindkét csapatnak nagy esélye 
van a bajnokság megnyerésére. A kicsik 
télen teremben folytatják az edzéseket, 
a nagyobbak a szabadban, műfüvön tré-
ningeznek, így a gyakorlás nem áll meg. 

Részt veszünk teremtornákon, téli 
műfüves bajnokságokon. Mindent elkö-
vetünk azért, hogy tavasszal felkészült 
gárda folytathassa a küzdelmeket. Cé-
lunk, hogy minél jobb eredményeket 
érhessünk el.  Reméljük, január végére 
sikerül befedni a műfüves pályánkat, így 
könnyebb lesz majd az alapozás. Edzőink 
továbbra is fantasztikus munkát végez-
nek, nem engednek semmiféle lazulást, 
és megpróbálják a maximumot kihozni a 

fi úkból. Továbbra is szeretnénk kiemel-
kedő egyesület lenni és arra törekedni, 
hogy minél több tehetséges sportolót 
adjunk a magyar labdarúgásnak. Sok 
munka és kitartás kell, hogy jól működ-
jön az egyesület és ezért a vezetőségnek 
mindenre oda kell fi gyelni. Közel kétszáz 
sportolónk van a különböző korosztá-
lyokban. A létesítményt több száz ember 
látogatja és mi mindent megteszünk 
azért, hogy mindenki elégedett legyen a 
körülményekkel. 

Legutóbb felújítottuk az edzőpálya 
világítását, takarékosabb lámpákat he-
lyeztünk el. Sajnos még mindig nem 
tudtuk körbekeríteni a területünket, így 
rengeteg kárunk van. Értékeink, pályáink 

állandó veszélyben vannak. A gyerekek-
nek sem biztonságos, mert sajnos sokan 
nem veszik fi gyelembe, hogy itt edzések 
folynak, kicsik futkároznak. Remélem, ez 
a probléma is hamarosan megoldódik. 
Annak ellenére, hogy mindent megte-
szünk a jó kapcsolatokért, feljelentették 
az egyesületet. Az állítás szerint nem 
megfelelő a zajvédelem és a világítás is 
zavar egyeseket. Újabb problémát kell 
megoldani, kézbe vettük az ügyet.

Itt van lassan az év vége. Megtart-
juk sportolóinknak az évzáró bulikat és 
megköszönjük mindenkinek az egész évi 
munkát, támogatást, kitartást, a szurko-
lóknak a buzdítást.

 Itt köszönjük meg továbbá az Ön-
kormányzat egész évi segítségét. Jövőre 
ugyanilyen becsülettel és lelkesedéssel 
folytatjuk a munkát és maradunk Bu-
dakalász szlogenjéhez méltóak. Minden 
kedves olvasónak, és sportszerető lako-
sunknak, boldog békés ünnepeket kíván 
az egyesület összes tagja! 

Sárosi Tibor, BMSE elnők
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Kézilabda CYEB hírek 
A férfi kézilabda 

NB I játéknapján a Bu-
dakalász meglepetésre 
elvitt egy pontot a Mol-
Pick Szeged otthoná -
ból november 29-én: a 

13 gólig jutó Emil Berggren vezérletével 
35–35-ös döntetlent értek el az Újszegedi 
Sportcsarnokban. 

A mérkőzés első gólját szerző Szeged 
végig kézben tartotta az irányítást, há-
romgólos előnyét állandósítani tudta, és 
megőrizte azt a szünetre is. Később négy 
gól is volt a különbség, de az EHF-kupá-
ból búcsúzó Budakalász mindig vissza 
tudott kapaszkodni. Az utolsó öt percre 
úgy fordultak rá a felek, hogy megint 
hárommal vezetett a házigazda, ekkor 

jött Gaber kiállítása, amit kihasználva a 
vendégek feljöttek egy gólra. Sőt! Balogh 
Zsolt kihagyott egy hetest, majd Nagy 
Bence köszönt be, és egyenlített az 58. 
perc elején. Balogh később akcióból ja-
vított, csakhogy Emil Berggren remek-
lésével kiegyenlített utolsó támadásából 
a Budakalász. A svéd légiós 13 találattal 
járult hozzá csapata pontszerzéséhez. 

A Szeged megnyerhette volna a mecs-
cset, üres kapura dobhattak a hazaiak, 
de a lövés a kapufáról lejött, így maradt 
a 35–35-ös döntetlen. A Bajnokok Li-
gája-résztvevő együttes másodszor hul-
lajtott pontot a honi pontvadászatban: 
korábban a Veszprémtől kapott ki hazai 
pályán.

Soron következő bajnoki meccsét 
december 6-án játszotta a CYEB Buda-
kalász felnőtt férfi  kézilabda csapata, a 
Telekom Veszprém ellen. A mérkőzésen 
a vendégcsapat győzedelmeskedett, a 
végeredmény: CYEB Budakalász-Tele-
kom Veszprém 25-44

Hajrá Budakalász!




