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Útépítés a Berdóban, városközpont
rekonstrukció és iskolaépítés
Interjú Rogán László polgármesterrel (3. oldal)

Somló Tamás nagy álma volt
Mesélő véde épületek (15. oldal)

Vendégünk Sári József
Kossuth-díjas budakalászi zeneszerző (19. oldal)
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Környezetvédelmi beszámoló
elfogadása

Képviselő-testüle döntések – 2017. december 14.
Csatornarendelet módosítása

beépítésre kerültek a beérkezett vélemények és a válaszadás is megtörtént.

A módosítással – ahol fizikai kivitelezhető – lehetőség nyílik a város közigazgatási határán kívül eső utcákból is
csatlakozni az önkormányzat tulajdonában
lévő vízi-közmű hálózatra. Ezzel csökkenhet a város közvetlen közelében a környezetterhelés és a költségvetés is pluszbevételhez juthat.

Az önkormányzati törvény előírásai
szerint a Képviselő-testület minden év
december 31-ig dönt a következő évi belső
ellenőrzési tervről. A 2018. évre vonatkozó
tervet elfogadta a Testület.

Lakásrendelet módosítása

Intézményi Tanács delegáltak

A módosítás pontosította az államtól a
város tulajdonába került lakások listáját.
A különbségtétel azért lényeges, mert csak
ezen lakások bérlőinek járnak a lakástörvényben előírt jelentős kedvezmények.

A Kalász Suli Általános Iskola és a
Kalász Alapfokú Művészeti Iskola 2017.
szeptember 1-től önállóan folytatják
tevékenységüket és az újonnan megalakuló intézményi tanácsokba 1-1 fő önkormányzati képviselői delegált jelenlétét
kérték. A Képviselő-testület a Kalász
Suli esetében Kaltner Károly képviselőt,
a Zeneiskola tanácsába pedig Ercsényi
Tiborné alpolgármestert delegálta.

Településképi Arculati Kézikönyv
és a településkép védelméről szóló
rendelet elfogadása
A településkép védelméről szóló törvény értelmében a településeknek Településképi Arculati Kézikönyvet és településképi rendeletet kell alkotniuk 2017.
december 31. napjáig. A kézikönyv és a
rendelet készítésével kapcsolatos eljárás során a partnerségi egyeztetés lezárult, a kézikönyv és a rendelet-tervezet
mellékleteivel együtt felkerült a jogszabály által előírt egyeztető felületre a véleményező államigazgatási szervek részére.
A kézikönyvbe és a rendelet-tervezetbe

Jogszabályi kötelezettség alapján a város környezetvédelmi helyzetét évente
értékelni kell és erről a lakosságot is
tájékoztatni szükséges. A rendelet teljes
terjedelmében a város weboldalán olvasható. A beszámolót a Képviselő-testület
elfogadta.

Belső ellenőrzési terv jóváhagyása

Közmeghallgatás
Budakalász Város Önkormányzata
2017. december 12-én tartotta szokásos
éves Közmeghallgatását. A Közmeghallgatás szabályos Képviselő-testületi ülés
volt, melyet a polgármester vezetett.
Az ülés elején Rogán László közérdekű
lakossági tájékoztatót tartott a 2017. év eseményeiről és eredményeiről. Ezt követően került sor először az írásos, majd
a szóbeli kérdések megválaszolására.
A felmerült témák igen szerteágazóak
voltak, a város életével, működésével
kapcsolatos számos kérdést válaszoltak
meg a városvezetők.

Kós Károly Művelődési Ház és
Könyvtár alapító okiratának
módosítása

Az esemény részletes jegyzőkönyve
Budakalász web oldalán található (budaka lasz.hu/onkormanyzat/kepviselotestuleti-ulesek/kepviselo-testuletiulesek-2017/) Felmerülő kérdéseikre –
a Közmeghallgatás egy napján kívül
– egész évben készségesen válaszol az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal. Felvetéseiket ezentúl is
az info@budakalász.hu e-mail címen
fogadják.

Az előterjesztésben szereplő új kormányzati funkció beépítésével a Kós Károly Művelődési Ház képes lesz a kulturális TAO fogadására, mint befogadó színház. Így még színvonalasabb és változatosabb programokat tud a település lakossága számára szervezni. Az intézmény
alapító okiratában ezt tüntették most föl.

Budakalász Város Önkormányzata képviselőinek elérhetőségei, fogadóórái
Név

Önkormányzatnál betöltött sztség

Delegáló párt

Telefonszám E-mail

Fogadó óra helye, ideje

FIDESZ-KDNP

70/334-8934

rogan.laszlo@budakalasz.hu

FIDESZ-KDNP

70/330-9554

ercsenyi. borne@budakalasz.hu

FIDESZ-KDNP

20/951-5383

drkrepart@gmail.com

Polgármesteri Hivatal
minden hé őn 15-17 óra
Polgármesteri Hivatal
minden szerdán 14-16 óra
Polgármesteri Hivatal
minden szerdán 9-11 óra

Független

70/330-4879

baloghcsaba64@upcmail.hu

Kós Károly Művelődési Ház
(Kávézó) minden hónap első
szerdája 17:00-től 19:00 óráig

BUVÉD

20/779-4824

hantosistvan@gmail.com

Telefonos egyeztetést követően.

képviselő (3. választókerület)
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizo ság elnöke

FIDESZ-KDNP

70/984-8454
(délutáni
kaltner@gmail.hu

Major Ede

képviselő (5. választókerület)
Oktatási, Kulturális
és Sport Bizo ság elnöke

FIDESZ-KDNP

70/419-3860

major.ede@freemail.hu

Telefonos egyeztetést követően.

Márton András

képviselő
(kompenzációs listán bejutó)

MSZP-EGYÜTT-PM-DK 30/203-0435

martandras@gmail.com

Kós Károly Művelődési Ház
(Kávézó) minden hónap utolsó
pénteke, 17:00 órától

Máté István

képviselő (1. választókerület)
Pénzügyi és Vagyonhasznosítási
Bizo ság elnöke

FIDESZ-KDNP

20/922-5412

budakalasz.mate@gmail.com

Telefonos egyeztetést követően.

Pál Béla

képviselő
(kompenzációs listán bejutó)

JOBBIK

30/626-6815

pal.bela@jobbik.hu

Kós Károly Művelődési Ház (Kávézó) jan. 8., febr. 5., márc. 5.,
ápr. 2., 17:30-19 óráig.

Tolonics István

képviselő (2. választókerület)
Népjólé Bizo ság elnöke

FIDESZ-KDNP

70/336-6982

istvan.tolonics@gmail.com

Telefonos egyeztetést követően.

polgármester
képviselő (6. választókerület)
alpolgármester
Ercsényi Tiborné képviselő (7. választókerület)
dr. Krepárt Tamás alpolgármester
képviselő (4. választókerület)
Balogh Csaba

Rogán László

képviselő (8. választókerület)

dr. Hantos István képviselő
(kompenzációs listán bejutó)
Kaltner Károly
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Telefonos egyeztetést követően.

és es órákban)
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INTERJÚ Rogán László polgármesterrel
Útépítés a Berdóban, városközpont rekonstrukció
és iskolaépítés – ezek az idei év kulcsfeladatai
Az idei év első polgármesteri riportjában összegeztük az elmúlt esztendőt
és a 2018-as év nagyívű terveiről beszélge ünk.
 Az év utolsó hónapja is mozgalmasan zajlott. Milyen eseményeket rendeztek a városban?
Rendezvényeink tekintetében hagyományosan az év legmozgalmasabb
hónapja a december. Négy adventi hétvégén készültünk, várakoztunk az ünnepre.
A város karácsonyfájánál idén megújult a
Betlehem. Gyönyörű fafaragású szobrok
teszik élethűvé Jézus születésének történetét. Rekord részvétellel rendeztük meg
ez alkalommal az Idősek Karácsonyát.
Összesen mintegy 900 vendég érkezett
az ünnepségre. Szokásos módon zajlott
az éves Közmeghallgatás, amely valójában egy speciális Képviselő-testületi
ülés. Úgy gondolom, hogy a közmeghallgatások jelentősége, funkciója az évek
folyamán megváltozott. Míg korábban
gyakorlatilag ez volt az egyetlen lehetőség a kérdések megválaszolására, ma már
számos csatorna áll az emberek rendelkezésére a kérdések felvetésére. Ezeket
év közben sorban meg is válaszoljuk levélben, e-mailben vagy akár közösségi
médiafelületünkön. Az építő hozzászólásokat, javaslatokat ezúton is köszönjük!
Ezeket a lehetőségekhez mérten beépítjük a további munkákba is. Jótékonysági
eseményt is szerveztünk decemberben.
Nagyon nagy öröm volt látni a megajándékozott rászoruló gyerekek mosolygós,
boldog arcát.
 Hogyan értékeli a 2017. évet?
Ebben az esztendőben is rengeteg
fejlesztést hajtottunk végre. Az év elején
elindulhatott a régóta vágyott csatornázás a Berdóban. A 389 milliós pályázati
projekt lehetővé tette, hogy a különösen
nagy lejtésű területen a lakóknak másfél
millió forintos hozzájárulás helyett 300
ezer forintot kellett befizetniük. Másik
nagy jelentőségű beruházásunk a Klenity városrész útfejlesztése, amely mintegy 100 millió forintból valósult meg.
A fejlesztéssel nemcsak az itt élők komfortérzetét javítottuk, hanem alternatív
közlekedési lehetőséget is biztosítottunk
a szentistvántelepiek számára. Szintén
régi vágyunk valósult meg a Budai út felújításának első ütemével. Az új burkolat,
a parkolók és a virágágyások megépítésével kulturált, dinamikusan fejlődő
kisvároshoz méltó, rendezett és zöld

városközpontot alakítunk ki. Óriási lesz
majd a különbség a korábbi viszonyokhoz
képest, ha az egész Budai út a postától
a templomig megújul! E feladatot az elkövetkező két évben szeretnénk befejezni.
Jelentős eredménynek tartom, hogy
rengeteg egyeztetést, megbeszélést, lobbimunkát követően sikerült elérnünk,
hogy a Budakalászt tehermentesítő elkerülőút építése során több biztosíték betervezését is elrendelte a Minisztérium.
Így zajvédő fal és 20 méter széles véderdő
épül majd az út mellett és elhagyják két
forgalmas útbekötés megépítését is.
Az elkerülőút nagymértékben tehermentesíti majd Budakalász belső útjainak
forgalmát.
Négy önkormányzati épület energetikai korszerűsítése is megvalósulhatott pályázati forrásból az elmúlt évben.
A Kalász Suli étkezője, a Polgármesteri
Hivatal két épülete és az Idősek klubja
vált energiahatékonyabbá a 64,3 millió
forintos pályázati forrásnak köszönhetően. Szintráépítéssel négy szép, világos
tantermet alakított ki az intézményfenntartó a szentistvántelepi iskolában,
emellett pedig önkormányzati 15 milliós
forrásból felújítottuk az étkezőt is. A Nyitnikék Óvodában a tornaszoba megépítése
régi vágya volt az intézmény vezetőinek.
Tavaly ez a beruházás is megvalósulhatott
a gyerekek nagy örömére.
Emellett a cserkészház udvarán koripálya építését támogattuk meghatározó
mértékben, tovább fejlesztettük a tópartot és térköves sétányt építettünk a gyaloglóknak, valamint a kutyafuttatón is
kiépítettük a napelemes világítást. Fontos törekvésünk a rendezett és egységes
városkép megteremtése, ennek szolgálatára hoztuk létre a Településképi arculati
kézikönyvet, amely jó példákat mutat
a helyes, értékálló és mértéktartó otthonok megépítésére.
 Végül milyen terveik vannak
a következő évre?
Az előbbi összegzésből is jól látszik,
hogy rengeteg fejlesztés valósult meg
az elmúlt évben. A visszajelzések alapján mindezeket nagy örömmel fogadták
a budakalásziak. Ugyanakkor természetesen mindig vannak területek, városrészek, ahol szükségessé válik valamilyen
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korszerűsítés. Ezeket a területeket folyamatosan, évről-évre felülvizsgáljuk és betervezzük az adott évi költségvetésünkbe.
Éppen ezért úgy gondolom, hogy nagyon
fontos a türelem. Amikor jövőnket tervezzük, lépésenként haladunk előre, így
van ez egy város életében is.
Természetesen jövőre is nagy terveink vannak. A legfontosabb prioritás
2018-ban a Berdó városrész útjainak
megépítése. Mindenképpen meg kell
szüntetnünk azt a nehéz helyzetet, ami
az elmúlt években, és különösen az elmúlt hónapokban nehezedett az itt
lakókra. Óriási eredménynek tartom
a terület csatornázását, de itt nem állhatunk meg. Ahogy ígértük, idén minden erőnkkel az utak és a csapadékvíz
elvezetés megépítésére koncentrálunk.
Az úttervek készen vannak és az építés
költségének nagy része is rendelkezésre
áll, a Kálvária ingatlanértékesítéséből
befolyt mintegy 200 millió forintos bevételből. Év végére reményeink szerint már
mindenki elfelejtheti a korábbi mostoha
viszonyokat. Ezúton is köszönöm az itt
élők eddigi türelmét!
Másik fontos idei beruházásunk az új
iskola és a hozzá kapcsolódó feltáró utak
megépítése. Az építés új ütemezését adminisztrációs akadályok tették szükségessé. Reményeink szerint azonban 2019
őszén 300 kalászi gyermek kezdheti el a
tanévet a szép, új intézményben. Emellett
a városközpont idén elkezdett rekonstrukciója is folytatódik, annak érdekében,
hogy a város szépsége, fejlődése itt is kézzelfogható legyen. Mindemellett számos
kisebb beruházást is beterveztünk és az
elérhető pályázati lehetőségeket is folyamatosan figyeljük. Tevékeny esztendő
áll tehát előttünk. Idén is sok feladatot
vállaltunk és ezekkel jövőre is haladunk
tovább. Fokozatosan minden városrész
fejlesztése sorra kerül. A türelem a ma
emberére kevéssé jellemző tulajdonság,
de úgy gondolom, hogy ez fontos kulcs
ahhoz, hogy jól érezzük magunkat az
életben. Kívánok tehát mindannyiunknak türelmet 2018-ra!
2018. január 10.
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Önkormányza hírek

Murvázás a Gerinc utcában

A Berdóban a közelmúltban fejezte
be a csatornázást a kivitelezéssel megbízott cég. A korábbi állapotnak megfelelően visszaállított utak helyzetén
az elmúlt időszak esős időjárása sokat
rontott. Felmerült lakossági igény
alapján az Önkormányzat most mintegy egy méter szélességben zúzottkö-

ves murvázást végeztetett a Gerinc
utcában a Cseresznyéstől egészen a
Felsővár utcáig. Az egyik oldali kerítések mellett ideiglenesen elhelyezett
sáv a gyalogosközlekedést biztosítja.
Kérjük, hogy azt autóval semmiképpen ne használják!
A régóta várt csatornázás az életminőség javításának első lépése volt a
városrészben. A következő feladat az
utak és a vízelvezetés megépítése lesz.
Ezt saját forrásból a Kálvárián értékesített ingatlan több, mint 200 milliós
bevételéből fedezi majd a város. A
Berdó rekonstrukciót ez évben végzi
el a város. Addig is kérjük az itt élők
türelmét!

Szépülő játszóterek

Településünkön számos játszótér
áll a kisgyermekes családok rendelkezésére, ahol változatos, szép környezetben tölthetik el az időt a kicsik és
szüleik.
Tavaly több parkot is felújított az
Önkormányzat, az idén pedig a játszóterek karbantartása, felújítása vált
aktuálissá. Már az év első napjaiban
hozzákezdenek a Rigó utcai és a Béke
sétányon lévő játszóterek felújításához.

Tulipánok nyílnak a
bölcsőde falán

A Budai úton az épület teljes felújításának zárásaként virágossá váltak a
bölcsőde ablakai. A homlokzati terveken
is szereplő mázas kerámia díszeket nemrég helyezte el a kivitelező.
A magyaros mintájú díszeket egy budakalászi keramikus mester készítette
el egyeztetés alapján. A mintaválasztás
jól rímel a kisgyermekkort végigkísérő
mesék birodalmára. A Budai úton az elkészült járdák melletti ágyásokba tavaszszal ültetnek színpompás virágokat, így
lesz teljes majd a bölcsőde környékének
végső megjelenése.

Tavasszal így már a megújult környezetben játszhatnak a kicsik a két helyszínen. A kivitelezéssel megbízott cég
főbb feladatai közé tartozik az ivókutak
javítása, új viakolor burkolatok kiépítése, homokozók szegélyének cseréje,
hinták alatti gumiburkolatok cseréje,
játszóeszközök javítása, festése.
Megújult köztereinket őrizzük meg
épségben, hogy sokáig szépek maradhassanak!

Támogatás a rendőrségnek
Városunk ajándékát adta
át decemberben Rogán László
polgármester a Szentendrei
Rendőrkapitányságon Kovács
László rendőrkapitánynak. Budakalász rendszeresen segíti a
település biztonságáért tevékenykedő rendőrök munkáját.
Korábban fittness gépeket, ez
alkalommal pedig laptopot,
ping-pong asztalt és három iro-
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dai széket adományozott az Önkormányzat mintegy 300 ezer
forint értékben. A Városrendészet a Budakalászi Rendőrőrssel együtt jól szolgálja városunk
biztonságvédelmét. Ezt a budakalásziak is így látják, hiszen a
város lakóinak 89 %-a elégedett
a közbiztonsággal a novemberben készült lakossági felmérés
szerint.

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

Önkormányza hírek

Budakalász kommunikációban az élen jár

Új kommunikációs csatornát indít a
város. Már eddig is számos helyen szerezhettek be helyi információt a városlakók. A Budakalászi Hírmondó minden
hónapban eljut az összes háztartásba,
emellett naponta 3-4 helyi hírrel frissülő, interaktív közösségi média és weboldalt működtet a város. A közelmúltban
indított Facebook csoportban a „Szép
otthonunk Budakalász” oldalon pedig
gyönyörű városi képeket töltenek fel a
használók. Ezen felül az Instagramon,
Youtube csatornán is jelen vagyunk és a
televízóban az UPC valamint a Telekom
hálózatában is megtekinthetők a friss
városi hírek.
Az információk elérhetőségét kívánta az Önkormányzat még inkább
szélesíteni, ezért 2018-tól okostelefon

applikációt indított
el. Az alkalmazás segítségével a városhoz kapcsolódó hírek
közzétételt követően
azonnal megjelennek
az okostelefonon. Az
applikáció azoknak
különösen hasznos,
akik valamilyen ok
miatt nem használják a közösségi médiafelületeket. Az
új kommunikációs
eszköz segítségével a hírek azonnal és
első kézből elérhetővé válnak. A városi
rendezvények, aktualitások mellett, a
hulladékgyűjtési időpontok, helyi elérhetőségek, adatok és a friss álláshirdetések vagy az eladó-kiadó ingatlanok is
megjelennek. Nem kell tehát a weboldalt folyamatosan böngészni az új információkért, a Budakalász Applikációban
azok ugyanis első kézből, azonnal, külön
jelzéssel jelennek meg a telefonon.
Városi alkalmazással országos viszonylatban is csak néhány nagyváros
büszkélkedhet. A Budakalász applikáció
igazi különlegessége a fentiek mellett a
hibabejelentő funkció. Az applikációval
ugyanis a felhasználók könnyen és kényelmesen jelezhetik a rendellenes eseményeket, jelenségeket a városban. Ezek

Budakalászi hírek,
információk, rendezvények

HITELES FORRÁSBÓL,
>^S<S>͊
Budakalászi Hírmondó
budakalasz.hu
facebook.com/budakalaszvaros
ŝŶƐƚĂŐƌĂŵ͘ĐŽŵͬďƵĚĂŬĂůĂƐǌŽĸĐŝĂů

www.budakalasz.hu

Budakalász lendületben a
hiteles tájékoztatásért!
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négy fő kategória szerint választhatók
ki: környezetvédelmi, útügyi, városrendészeti és egyéb események. A helyszín,
a pontos adatok és fotó megadása után
az üzenet a Polgármesteri Hivatalhoz
érkezik, ahol az eseteket kivizsgálják és
lehetőség szerint a hibát elhárítják vagy
továbbítják az illetékeseknek.
Reméljük, hatékonyan működik
majd az új program és még többen bekapcsolódnak az információáramlásba
és a városi közösségi életbe. Emellett
a bejelentő funkciót is megelégedéssel
használják majd. A Budakalász applikáció januártól érhető el a lakosság számára.
Tegye okostelefonja első oldalára és
értesüljön első kézből a helyi hírekről,
eseményekről!
Az applikáció Androidos készülékeken a Google Play Store-ból, iOS rendszeren pedig az App Store-ból letölthető,
telepíthető.

Az applikáció használatához aktív internetkapcsolatra van szükség.
Tegye okostelefonja kezdőoldalára és
értesüljön első kézből a helyi hírekről,
eseményekről!

Tájékoztató – a Bursa Hungarica
2018. évi Felsőoktatási
önkormányza
ösztöndíj pályázat
eredményeiről
A Bursa Hungarica pályázatokat Budakalász Város
Önkormányzata Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottsága 2017. december 4-én
értékelte és döntéséről az
alábbi tájékoztatást nyújtja:
A Polgármesteri Hivatalba benyújtott pályázati
kérelmek száma összesen:
10 db „A” típusú pályázat, „B”
típusú pályázat nem érkezett.
Érvényes, és támogatott pályá-

zatok száma összesen: 10 db.
Elutasított és/vagy érvénytelen pályázatok száma összesen:
0 db. A támogatások mértéke:
1 fő 8000 Ft/hó
1 fő 7000 Ft/hó
3 fő 6500 Ft/hó
4 fő 6000 Ft/hó
1 fő 4000 Ft/hó
A pályázatok eredményéről
minden pályázó postai úton kap
értesítést.
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Zöld Zóna

Kéményseprő
tájékoztató

Új fasor a Sport utcában

A klasszikus értelemben vett kéményseprő sormunka 2018. január
elsejétől csak a társasházakban
kötelező és a kéményseprő által megajánlott első két időpontban ingyenes.
Budakalászon a 2018. évi ütemterv
alapján ezt a szolgáltatást június 1.
és augusztus 30. között végzik. A
tervezett sormunka időpontjáról két
héttel az ellenőrzés előtt a társasház
bejáratán vagy hirdetőtábláján kihelyezett hirdetmény, illetve postaládába dobott értesítő útján kapnak
tájékoztatást a társasházi ingatlantulajdonosok.

A Sport utcában négy idős, rossz állapotú jegenyefa található. A nyári viharok
során ezekről több esetben zuhantak alá
a magasból karvastagságú letört ágak,
autókat is megrongálva. A Kormányhivatal kijelölése alapján a Pomázi Pol-

A családiház-tulajdonosok
részére a sormunka nem kötelező,
de ajánlott. A kéménytulajdonosok
kezdeményezésére a közszolgáltató
egy közösen egyeztetett időpontban,
a törvényben előírt gyakorisággal,
ingyenesen végzi el a felülvizsgálatot.
Az ingyenes sormunka iránti igényét
időpontfoglalással jelentheti be:
• Online a www.kemenysepres.hu/
ugyfelszolgalat oldalon az „időpontfoglalás” elektronikus űrlap kitöltésével
• Telefonon a 1818-as telefonszámon,
majd a 91-es mellék beírásával,
végül az 1-es menüpont megjelölésével
• E-mailben a kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu címen
A gazdálkodó szervezetek tulajdonában vagy használatában lévő
egylakásos ingatlanoknál a kéményellenőrzés a tüzelő- fűtőberendezés fajtájától függően évente vagy kétévente
kötelező. A kéményseprőipari tevékenységet megrendelésre a területi
kéményseprőipari szolgáltató végzi,
költségtérítés ellenében.
Bővebb információ: kemenysepres.katasztrofavedelem.hu
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gármesteri Hivatal adott engedélyt az
életveszélyes állapotú fák kivágására.
Jó hír, hogy pótlásképpen az utca teljes hosszán telepítenek új fákat. Ez évben
mintegy 150 fát ültetett a város Budakalász területén. Eddig a járdát sokszor
nem használhatták megfelelően a gyalogosok. Most ez a felület is szélesíthetővé
válik és biztonságosabb lesz a közlekedés
amellett, hogy zöldül a környék.
A kivágott fákat ez alkalommal is a
budakalászi rászorulóknak juttatja el az
önkormányzat, hogy tűzifaként hasznosíthassák.

Vadkár elhárítás – Beszámoló

A kiskertekben károkat okozó, túlszaporodott vadállomány (vaddisznó, róka,
aranysakál) visszaszorítása érdekében
a Budakalászi Polgármesteri Hivatal - a
Szentendrei Rendőrkapitányság engedélyével - az állatok szabályozott kilövésére
adott megbízást. A vadászati intervallumot 2018. március 14-ig hosszabbították
meg.
Az Idősek Otthona környékén, a korábbi észleléseknek megfelelően két vaddisznót és egy baromfikat tizedelő rókát
ejtettek a kijelölt vadászok. Csali módszerekkel, hosszú megfigyeléssel, őrködéssel sikerült eredményt elérni. Az állatok
azóta óvatosabbak ugyan, de még mindig
jelen vannak a környéken, erre utalnak
a fellelhető jelek. Erdei környezetben a
vadon élő állatok sokkal óvatosabbak.
Környékünkön ez nem jellemző, azért is
van szükség a visszaszorításukra, mert
megszokták az emberi jelenlétet, nem
tartanak tőlünk, nem húzódnak vissza.
Egy 150 kilogrammos vadkant többször
jelentettek, kilövése még várat magára.
Ez a példány mindenképp veszélyes, ha
szorítva érzi magát, nekimegy kutyának,
embernek egyaránt. Észlelt megjelenése
a Varjú forrás környéke volt, melyet

Disznós ároknak is neveznek. A kilövésekre szigorú vadászati szabályok vonatkoznak, aggodalomra nincs ok, a kutyák
nincsenek veszélyben. A kilőtt állatok
húsát a rendelkezések értelmében leadták a vadásztársaságnak.
A vadászatok ideje 2017. szeptember
28. és 2018. március 14. között, előre láthatólag 14 és 00 óra, illetve 00 és 07 óra
között várható. Kérjük, hogy ezen időszakokban a megjelölt területeken lehetőség
szerint ne tartózkodjanak. Amennyiben
ez mégis szükséges, mindenképpen viseljenek a környezettől jól elkülönülő színű,
lehetőség szerint fényvisszaverő felülettel rendelkező ruhadarabokat (pl. láthatósági mellényt és sapkát). Kutyáikat,
egyéb állataikat pedig kizárólag pórázon,
kötélen sétáltassák, vezessék. Kérjük a
környéken haszonállatot tartókat, hogy
fokozottan figyeljenek jószágaikra, hogy
azok felügyelet nélkül ne hagyhassák el
jól körülhatárolt (villanypásztor, karám)
területüket. Állataikat sötétedés előtt vezessék szálláshelyükre.
Vadászati területek:
Íjászpálya környéke, Klisovác utcai
Varjú forrás környéke, a Kőbányai úti
autószerelő műhelytől a forrásig tartó
terület, Bozót utca és az állattartó telep
környéke.
A vadászattal kapcsolatosan a Polgármesteri Hivatal kapcsolattartója:
Fetterné Ferenczy Beatrix osztályvezető,
telefon: +36 (26) 343-362. A vadászat
irányítója: Hegyvári János, e-mail: hegyvari.janos@budakalasz.hu.

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

Kék hírek
Nagy értékű lopás! Már lámpaoszlopokat sem
restek célba venni a tolvajok

A Lenfonógyár HÉV megállóból nyíló
gáton észlelték a városrendészek, hogy
két napelemes lámpát oszlopostól eltu-

lajdonítottak. A megálló felől az első, illetve a nyolcadik lámpaoszlopot a beton
talpazatról szakszerűen lecsavaroztak,
arról a napelemeket az akkumulátorral
együtt ellopták és az oszlopokat a töltés
melletti patakba dobták. Kitervelt akciójukkal az elkövetők városunknak kb.
800.000 forintos kárt okoztak. A rendőrség eljárást kezdeményez az ügyben.
Kérjük, aki információval tudja segíteni
a nyomozást, jelentkezzen a Városrendészet telefonszámán: +36 (70) 314 6104.

Figyeljünk az idős beteg emberekre!

A Városrendészet egy szentistvántelepi lakostól kapott hívást. A szomszédjában egyedül élő 76 éves idős hölgy
elesett a lakásában, nem volt képes

saját erőből felállni. A néni a szomszédot hívta, aki viszont nem tartózkodott
otthon és a szomszédságban senkinek
nem volt kulcsa a házhoz, így oda bejutni nem lehetett. A Városrendészet kivonult a helyszínre és telefonon tartotta
a kapcsolatot az idős hölggyel. Mentőt
és tűzoltót hívtak a helyszínre és elsősegélyben részesítették a nénit, végül kórházba szállították. Kérjük, figyeljenek
oda a környezetükben egyedül élő idős,
beteg emberekre, akik baj esetén nem
tudnak magukon segíteni!

Védjük o honunkat télen is, ha elutazunk!

A tél, a hideg időjárás közeledtével
sem változnak az otthonaink, lakásaink
védelmére vonatkozó szabályok.
A téli szünetben sok család kel útra,
a lakások sok esetben őrizetlenül maradnak. Mielőtt elindulunk, álljunk meg
egy pillanatra és gondoljuk végig, hogy
vajon mindent megtettünk-e annak érdekében, hogy hazatérve otthonunk sértetlenül fogadjon minket.
• Soha ne kürtöljük világgá, hogy elutazunk.

• Ne posztoljuk a közösségi oldalakon, kerüljük a téli pihenésen készült képek azonnali megosztását is.
• Ajánlott azt a látszatot kelteni, hogy
az otthon folyamatosan lakott, otthon tartózkodunk. Kérjük meg a
szomszédot, barátot, takarítsa el a
havat a házunk elől, ürítse ki a postaládát, kapcsolja fel a villanyt.
• A riasztó, kamera elrettentheti a betörőket.
• A minőségi biztonsági zárak, megfelelő védelmet nyújthatnak az illetéktelen behatolókkal szemben.
Amennyiben betörést észlelt lakóotthonában, lehetőség szerint ne változtasson
semmit a helyszínen. Haladéktalanul
értesítse a rendőrséget a 107, vagy a 112
ingyenes hívószámokon.

XII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM z 2018. JANUÁR 15.

Vigyázzunk
a tűzifa beszerzésnél

Az őszi-téli időszakban gyakorivá
válhatnak a tűzifa árusításával kapcsolatos csalások. Az elkövetők általában tehergépkocsival házalnak és
tűzifát kínálnak eladásra az aktuális
áraknál olcsóbban. A tüzelőt ugyan
házhoz viszik, de a rendelt menynyiségnél jelentősen kevesebb vagy
sokkal rosszabb minőségű fát szállítanak le. Előfordulhat, hogy lopásból
származó fát adnak el, melyet később
a rendőrség lefoglalhat.
A rendőrség kéri, hogy ha nem
akarnak hasonló kellemetlenséget,
hivatalos árusító helyről, Tüzép telepekről vásároljanak tűzifát. A megvásárolt fa súlyával kapcsolatban
javasoljuk, hogy azt mindig méressék
le és legyenek jelen a mérésnél.
Ha mégis háznál vásárolnak fát,
kérjenek segítséget, legfőképpen az
idős személyek. A legcélszerűbb, ha
leellenőrzik a fa eredetét, felírják
a gépjármű rendszámát. Ha bármi
gyanúsat észlelnek, – az esetek többségében az alacsony ár a legfeltűnőbb
– azonnal értesítsék a rendőrséget!
Kellő körültekintéssel elkerülhető, hogy bűncselekmény áldozataivá váljanak!

Az Önkormányzati Városrendészet telefonszámát a továbbiakban is bátran és bizalommal
hívhatják, hiszen ők a lakosságért dolgoznak.
A telefonszám: + 36 (70) 3146104, hívható minden nap
8 és 20 óra között.
Javasoljuk, hogy minden budakalászi mentse el a telefonjában a számot!
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Közélet

A „Szép O honunk
Budakalász”
fotócsoport képei
A közösségi oldalon létrehozott fotócsoportunkhoz folyamatosan érkeznek újabb
csatlakozók és jobbnál jobb képek. Ez egy
páratlan lehetőség és pozitív felület arra,
hogy a városban jártunkban-keltünkben
felfedezzük annak szépségeit, érdekes részleteit és azt megosszuk az itt élő társainkkal. Ebben a hónapban is rendkívül inspiráló fotókat kaptunk, melyekből ízelítőt
szeretnénk mutatni. Érdemes csatlakozni
ehhez az alkotó kreatív közösséghez!

Lipták Krisz án

Lipták Krisz án

Radler István

Radler István

KÖZMEGHALLGATÁS
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
megbízásából a
Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási
Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya
az Eurovelo 6 kerékpáros útvonal
Budapest-Szentendre szakaszának
építése tárgyában
2018. január 23-án kedden
14:00 órakor a
Kós Károly Művelődési Ház (Budakalász, Szentendrei út 9.) Dísztermében
KÖZMEGHALLGATÁST TART
A rendezvényre várják az érdeklődőket.
Tel.:+36 (1) 478 4400, e-mail:
zoldhatosag@pest-gov.hu

Ladinek Viktor

Lipták Krisz án

Lipták Krisz án
Radler István

Usztoke Péter

„Minden gyereknek legyen karácsonya!”

Újra 175 gyermeket sikerült megajándékozni december 8-án a Kós Károly
Művelődési Házban. Kioszthattunk 175
db névre szóló ajándék és 185 db egységes édesség csomagot. Akik valamilyen
oknál fogva nem tudtak eljönni, azoknak
a szervezők az eseményt követő napokban házhoz szállították a csomagot. A
jó hangulatot a Staféta zenekar biztosította és természetesen idén is számos
belépőt, utalványt és értékes ajándékot
sorsoltunk ki. Külön köszönet Farkas
Balázsnak, aki a saját félretett zsebpén-
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zéből vásárolt értékes játékokat, készített
ajándékokat! Hálásak vagyunk mindazoknak, akik az idén is támogatták törekvésünket: Anikó Függöny, BSS Oil Kft.,
Dresszing Bt., Fantasy Land Játszóház,
Hammy Toys Kft., Kalász Pékség, Kalászi
Sóbarlang, Kós Károly Művelődési Ház,
Pócsik család – Kürtöskalács, Mészáros
Kft., Parti Pizza, Príma Pék, Renta Plusz
Kft., Staféta zenekar, Schieszl Vendéglő
és Borház, Tominvestom Kft., Tóparti
CBA üzlet és Gól Büfé, és még sok magánszemély, akik pénzzel vagy jó minőségű használt játékok felajánlásával
segítettek!
Budakalászi Baráti Kör
és a Fidesz helyi szervezete

Hétköznapi hősök: Gömbösné Hideg Viktória
Közélet

„Gyermekeim taníto ak meg
más szemmel látni a világot”
Sorozatunkban budakalászi személyeket szeretnénk bemutatni, akik a hétköznapi életben tevékenykednek és mégis
olyan értéket teremtenek, olyan bölcsességgel rendelkeznek, melyről mindannyiunknak érdemes példát venni,
tanulni és sorsukból erőt meríteni. Sorozatunk mostani vendége Gömbösné Hideg Viktória.
 Meséljen magáról! Milyen
családból érkezett? Milyen értékrenddel? Mi a foglalkozása, munkája?
Egy zalai, kétgyermekes családból
származom, ahonnan a humorérzék
mellett az egymás iránti odafigyelést
és segítségnyújtást hoztam magammal.
Gyermekkoromban sokáig egészségügyi
pályára készültem, a pályaválasztás
időszakában inkább már a kreatívabb
területek érdekeltek. Így kerültem a
Szegedi Élelmiszeripari Főiskola mérnök-menedszer szakára, ahol reklám és
marketing tanulmányokat folytattam.
Diplomaszerzést követően a fővárosban
kerestem állást, egy újság szerkesztőségében, majd egy reklámügynökségnél is
kipróbálhattam magam. A családalapítás előtti években külkereskedelmi aszszisztensként is dolgoztam.
 Hogyan élte meg a szülővé válás
folyamatát?
Fiatal házasokként 2000-ben költöztünk férjemmel Budakalászra és ebben
az évben meg is született első gyermekünk, Marci. 2003 telén Hannával,
majd 2004-ben Olivérrel bővült a családunk. Mindhárom gyermekünk fejlődési rendellenességgel született, Marci
elsőként a legsúlyosabbal. Úgy érzem, a
vele átélt első nagy lelki megpróbáltatások nagyon megerősítettek bennünket,
megalapozták a pozitív hozzáállást a
további nehézségek leküzdéséhez. Így
a kisebbek problémáinál már azonnal a
megoldásokra tudtunk koncentrálni. A
gyerekekkel itthon eltöltött évek máig
meghatározzák az életemet. Úgy gondolom, szülőként az együtt eltöltött időszakban nemcsak mindenféle ismeretet,
emberi értéket adunk át a gyerekeinknek, hanem mi is újratanulunk valamit
önmagunkról, kapcsolatainkról és a világról.

 Hogyan sikerült elfogadni,
feldolgozni a helyzetet? Miben
tudták gyermekeiket inspirálni,
támogatni?
Igyekeztünk mindhárom gyermekünket bátorítani képességeik felfedezésében, figyelve arra, hogy saját útjukat
járva társaikra is odafigyeljenek, nyitottak maradjanak a világra. Marci többféle
tehetsége pici korától megmutatkozott
és inspirálta testvéreit is. Iskolába kerülve a magyar és német prózamondás
az önkifejezés eszközévé vált számára,
hamarosan Hanna is csatlakozott hozzá.
A klarinétozás az örömzenélést jelenti
a fiamnak. Mindhárom gyermekünket
külön egyéniségnek tekintettük, ezért
Olivér furcsaságai, különcsége csak
ovis korában tűnt fel számunkra. Hoszszú vizsgálódások után, 8 éves korában
kapott autizmus-spektrumzavar diagnózist. Az elkeseredés helyett fellélegeztünk, hogy végre tudjuk a problémái
okát, és miként kell segítenünk neki.
Testvérei számára így volt természetes
Olivér.
Aztán szembesültünk a magyar valósággal: bár integrációs iskolába járt, az
autizmusra akkor nem volt felkészülve az
intézmény, és általában egyik sem. Szakmai, módszertani és mindenféle segítség
hiányában a pedagógusok érzékenyítésével, empátiájával, ismeretek átadásával,
együttműködéssel, önkénteskedéssel sikerült elindítanunk a Kalász Suliban az
autista tanulók integrálását. Olivér már
7. osztályos, beilleszkedett a közösségbe,
barátokat szerzett. Ezek a legfontosabbak egy autista gyermek számára, hogy
később önálló felnőtté válhasson. Marcinak ebben az időszakban a fotózás és
filmezés volt a hobbija.

taluk, fantasztikus élményeket kaptam
tőlük, felnőttkori komoly barátságaimat
is a gyerekeimnek köszönhetem.
 Tevékenyen közreműködött a
Sorsfordító című film létrehozásában. Meséljen erről!
Látva a közösségekben a furcsaságokkal szembeni közönyt, tudatlanságot és elutasító hozzáállást, felmerült
bennem egy érzékenyítő videó elkészítése. Az ötletből Szendi Szilvi színésznő
és Dicső Dániel rendező segítségével
végül egy profi kisfilmes alkotás lett. A
Sorsfordító közösségi beszélgetésekhez készített témaindító kisfilm, amely
bárkinek hozzáférhető a honlapunkon
és a Youtube-on. Önkéntesként több
iskolában vetítettem már, a történet feldolgozását szülőknek, pedagógusoknak
a honlapon elérhető útmutató is segíti.
Remélem, érzékenyítő kezdeményezésünk a hasonló sorsú családoknak és a
közösségeknek is bátorítást és támogatást adhat. Nagyon büszke vagyok rá,
hogy a gyermekeim elfogadóak mindenféle mássággal szemben, felvállalják
a témát. Marci és Olivér nyáron saját figyelemfelhívó videót is készített, mellyel
egy speciális filmszemlén elismerésben
részesültek, az UNICEF „Gyerekhang”
kisfilmes pályázatán pedig az zsűri első
helyet szavazott „Szavaktól bezárva”
című alkotásuknak.
 Rovatunk második vendégeként, mit gondol a főcímünkben
megfogalmazott jelzőről?
Nem tartozom a hétköznapi hősök
sorába, de ők a példaképeim. Teljes
állású családanya vagyok, akit a gyermekei tanítottak más szemmel látni a
világot.

 Mit tettek hozzá személyiségéhez gyermekei?
Nívós rendezvényekre jutottam el ál-
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Építésze útmutató
Elkészült a Településképi
Arcula Kézikönyv
és a Településképi rendelet

BUDAKALÁSZ

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 2017

▶ Budakalászon a lakóépületek
anyaghasználatánál és színezésénél a természeti környezet
adottságai a mértékadók: elvárt
a természetes anyagok (világos
kő, égetett tégla, vakolat, fa
burkolat, égetett agyagcserép)
használata

▶ Budakalászon a lakóépület
fő tömege égetett agyagcseréppel fedett magastető, min.
harmincöt fokos hajlásszöggel,
esetenként ennél alacsonyabb
hajlásszögű melléktömeg
lezárással
▶ Budakalászon a lakóépületek
fala döntő többségében vakolt,
a fehér árnyalataiban vagy természetes föld színekben (nyers
agyag, homok)

▶ Budakalászon a lakóépületek
lábazata
ába ata tö
többségében
bbségében
bbségébe
g
világos
ágos
g
színű,
í ű helyi
hely
h l i egyenesre vágott
á tt
mészkő, ritkábban
ritkábban vakolt,
vakolt, vagy
természetes színű tégla

▶ Budakalászon, ahogy más
településeken is, elődeink
egyszerre voltak praktikusak
és elegánsak. Egyszerű, tartós,
természetes anyagokból építettek házat, de a közösség felé
megmutatták a helyi szokáshoz illeszkedő saját, egyéni
arculatukat

NÖ
ÖV
VÉNYZET ÉS TALAJJ
Az eggéssz terüleetree jeellemző a zártt erdőőtakkaró,
A
ó köözöttü
ük sok
a tissztáás és a viráágoos rét. Azz erdőők urrallkodó faffajai a bükk
éés a tö
t llgy. Tovváb
bbi jellemzőő fafajjokk: mezzei
ze juhaar, heggyi
gy juhar,, cs
c eertölgy, koocsáánytalan tölgyy, moolyyhos
hos tölggy, kisslevelű
hárss, hegyi
h
szill, vörrösfenyő,, fekeeteefen
nyőő, magya
a ar vad
dkörte.
Cseerj
rjékk: galagoonyya,, kecskeráágó, húsoss som, kkökkény. A Pilis
védeettt növényr
vvé
yrittkassága a Magyaarfföld
di hus
husáng,
á
ami a jégkors
rsz
szzakk időszaakáábóól csak ezzen a terü
üleeteen
en ffenn
nmaraadt faj,
vala
laamin
nt a Pillisi leen és a Hegyii tarsókka. Jeelleggzetes növényee a vidéknekk a Pirosló hu
unyor, a Walldsteein pimp
pó és a
Sziirti gyöngyveesssző.. Valameennyi teerüllettnek m
meggvan a maga
küllönlegességee (Szzentendreei róózssa, rittka harrangvvirrágok
sttb.) Az erdőkkben sok a gom
mba, fő
főlegg ősssz
sszell és csapaadékos
id
dőben. A Szen
nteend
drei- és a Lup
ppaa-szziggeten
ten puh
hafa- és keményfa ligeterrdők övezik
öv
a folyóópartoot, it
ittt fehé
f ér fűz, fehér
éss fekete nyár és törrékeny fűz, azz árad
dásn
nak kevvésbé kitett,
magasabb terü
ülettekken a szill és égger faajook a jelle
j emzőkk. Homokos partokoon pu
usztagyep
pek nöövényyei,, és a foolyyó mentén
mocsárrétek, toocssoggók gazdaagítják
ák a táájaat.. Több taalajtíípussal
taaláálkkozhatunkk a Pillisben, melyekk válttozzatos meezőgazzdaságnakk adnak otth
hont:: az erdőők meelllett a rét
éteekk-leggelők,, szántóók, és szőlősökk jeleentősek. A heggyvid
dékken
en in
nkáb
áb
bb alaacsony
teermőképességgű talaaj
aj a jellem
mző, a Du
una menti
e i kedvvezőbb
taalaajtt a mezőggazd
dasság jól hasznoosíítja. Szám
zámos
o esetbeen kell
téérfogatváltó agyyagggal számoolni, melyy az alaapozzásnáll különöss odafigyelésst igén
nyel.
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A képviselő-testület óévi utolsó ülésén elfogadta Budakalász Településképi
Arculati Kézikönyvét és Településképi
rendeletét, melyek ügyfélfogadási időben a Hivatalban, illetve a www.budakalasz.hu honlapon az Ügyintézés menüpont Helyi Építésügy almenü alatt is
megtekinthetők.
A Magyarország legjobb minőségű
Településképi Arculati Kézikönyvei sorába bekerült, magas igényességgel és
kiváló szaktudással elkészített kalászi
Kézikönyv számba veszi városunk építészeti értékeit, hagyományait, táji- és
természeti értékeit, az évezredek alatt
kialakult regionális sajátosságokat. Ez
a tervezési útmutató a település építészeti örökségének tükre, célja azon jól
meghatározható technikák, eljárások
ismertetése, amelyek alkalmazásával a
hagyományos építészeti karakterhez és a
településképhez jobban igazodó, arányosabb, esztétikusabb, fenntartható és értékálló épület építhető. A kézikönyv első-

10

ládi Péter

[Tartózkodjunk a tájid
degen növén
nyektő
ől és
igyekezzünk mad
dárb
barát kertet kiaalaakítaani!]

sorban a lakosság és az építkezni vágyók
tájékoztatását segítő, szemléletformáló
kiadvány, de haszonnal forgathatja mindenki, aki érdeklődik városunk építészeti
öröksége és jövője iránt.
A településkép védelméről szóló rendeletben a Budakalászon kialakult alapvető arculati eredmények megőrzését
célzó településképi előírások egy új, eddig nem használt rendszerben kerültek
meghatározásra. A rendeletet megalapozó Kézikönyvben lehatárolásra kerültek a településképi szempontból eltérő
karakterű, eltérő jelleggel rendelkező településrészek. Ezek a városrészek jogszabályi előírás szerint védett, településképi
szempontból meghatározó, illetve egyéb
kategóriába sorolhatóak. Az egyedi és területi építészeti követelmények a területi
kategorizálástól függően megengedő, tiltó illetve kötelező jelleggel írhatóak elő,
melynek értelmezését a rendelet szövege
mellett térkép is segíti.

41

Az eddigi gyakorlattól eltérően a rendelet előír kötelező főépítészi konzultációt legalább egy alkalommal, mely
a készülő építészeti tervdokumentáció
munkaközi egyeztetéséről szóló beszélgetés a Főépítész Úrral, a felmerülő kérdésekkel és az előírásokkal kapcsolatban.
A rendelet lehetővé teszi a településképi
kötelezési eljárás lefolytatását, melynek
során a településképi követelmények
teljesülése érdekében az ingatlan tulajdonosa az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására
kötelezhető.
Az építkezők számára szakmai segítséget nyújtó Kézikönyv és a város építészeti eredményeinek és hagyományainak
megőrzését megcélzó Településképi rendelet segítségével remélhetőleg gyorsan
fejlődő városunkban meg tudjuk tartani azokat az értékeket, amelyekre eddig
is büszkén tekintettünk, illetve olyan új
épületek is születnek majd, melyekre az
utókor elégedettséggel fog tekinteni.

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

Csütörtök

30

1

Vasárnap

Tihamér,
Annamária

Szombat

Pál

8
15

Ellák, Edgár

14

Apollónia,
Apolka

7

29

Ⴠ

Péter, Pál

Csaba

13

6
Ⴢ

Péntek

2018

27

Szerda

JÚLIUS

26

Kedd

Ⴜ

28
5

Levente, Irén

4
12

Emese,
Sarolta

11

Kedd

Szerda

2

Csütörtök

3

Péntek

AUGUSZTUS

HétfĘ

1

Szombat

4
Ⴢ
Domonkos,
Dominika

5

Vasárnap

Gáspár, Cézár

27

HétfĘ

3

Kedd

28

29

Szerda

30

Csütörtök

31

Péntek

1

Szombat

22

Móric

Mihály

29

EnikĘ, Melitta

15

Mária,
Adrienn

8

Egyed, Egon

14

21

Vencel

28

Máté, Mirella

Szeréna,
Roxána

Regina

7

Erika, Bella,
Hanga

13

20

27

Adalbert

Friderika

Kornél,
Ludovika

Zakariás

6

Rózsa, Félix,
Rozalinda

5

Ágoston,
Mózes

4

19

Jusztina

26

Vilhelmina,
Dorián,
Vilma

Mária

12

Viktor, LĘrinc

18

Teodóra, Igor

11

Rozália,
Róza, Ida

Beatrix, Erna

SZEPTEMBER

Krisztina,
Kriszta

12

Hermina,
Kíra

11

Ⴢ
10

Ⴠ
9

10

Lehel, Özséb

8

19

Hilda

Klára, Letícia

18

Ⴡ

Zsuzsanna,
Tiborc

17

LĘrinc, Csilla

16

Nikolett,
Hunor

Ⴡ
17

Diána

25
Ⴜ

Kende,
Eufrozina,
Solymár

DECEMBER

Gellért,
Mercédesz

24

Zsó¿a,
Hildegárd

Huba, Emília

2

Rebeka,
Dorina

Izsó, Tália,
Natália,
Natasa

26

Ⴜ

EmĘd

Boglárka,
Boglár

31
Oszkár

7

30
Judit, Xénia

6

15

László,
Eszmeralda

14

Ibolya,
Afrodité

13

Berta, Bettina

22

Henrik,
Roland,
Vladimír

21

Örs, Stella

20

JenĘ

19

Ilona, Ilka

25

Jácint, Arika

24

Ábrahám,
Rókus

23

Mária

22

Marcell,
Maximilian

21

Ipoly, Vitália

20

Magdolna,
Magda

29
28

Lajos,
Patrícia

Egyed, Egon

1

Bertalan,
Jonatán,
Alíz, Alicia

Erika, Bella,
Hanga

31

Bence,
Szidónia,
Fülöp

Rózsa, Félix,
Rozalinda

30

Menyhért,
Mirjam

Beatrix, Erna

29

Sámuel,
Hajna

28

Alkotmány
ünnepe,
István, Vajk

Ágoston,
Mózes

NOVEMBER

Gáspár, Cézár

27

Márta, Flóra

4
Ⴢ

5

Szabolcs,
Alina, Ince

Dániel,
Dániella

Ⴜ
27

3

Olga, Liliána

Hermina,
Kíra

Krisztina,
Kriszta

Illés, Eliána

26
2

Anna, Anikó,
Panna

Lehel, Özséb

Domonkos,
Dominika

Emília,
Esztella

Ⴡ

Izabella,
Dalma

Frigyes,
Kamill

1

Boglárka,
Boglár

Kristóf,
Jakab,
Zsaklin

25

18

Nóra, Lili

Ulrik, Babett,
Szvetlána

László

25
János, Pál

3

HétfĘ

Vilmos,
Maxim

2

Endre, Elek,
Dzsesszika

31

24

17

Amália, Alma

10

Ottó, Ottokár Kornél, Soma

9

Lukrécia,
Marina

16
Valter

23

30

Oszkár

Lenke, Borisz,
Kinga, KincsĘ
Brigitta

Judit, Xénia

OKTÓBER

Ⴠ

Jeromos,
Médea

30

Tekla, Lina

23

Edit, Ditta,
Ludmilla

16

Ádám

9

Rebeka,
Dorina

2

Vasárnap

11

Ⴢ

Marcella

Martina,
Gerda

Adél

ÁPRILIS

Ⴜ

31

Timót, Xénia

29

30

Vince, Artúr

Ⴡ

24

Rajmund,
Emercia,
Zelma

22

23

Ⴠ

Gusztáv

17

Melánia

10

3

Genovéva,
Benjámin,
Dzsenifer

Antal,
Antónia

16

Marcell

Ⴜ

Lóránt,
Lóránd

15

Gyöngyvér,
Keve

9

Ábel

8

2

1

Újév
Dávid,
Fruzsina

Ignác,
Virginia

1

Pál

25

Piroska

18

Ágota

11

Titusz, Leona

4

Csütörtök

Karolina,
Aida

2

Vanda, Paula,
Titanilla

26

Sára, Márió

19

ErnĘ,
Tatjána,
Ernesztina

12

Simon,
Edvárd

5

Péntek

Szombat

Vasárnap

Balázs,
Oszkár

3

Angelika,
Angyalka

27

Fábián,
Sebestyén,
Szebasztián

20

Veronika,
Vera

13

Boldizsár

6

Ráhel, Csenge

4

Károly,
Karola

28

Ágnes

21

Bódog

14

7
Attila,
Ramóna,
Ramón

30

Edina

27

Aladár,
Álmos

20

Ella, Linda

13

Dorottya,
Dóra

6

Martina,
Gerda

Ⴢ

Marcella

7

31

Ⴜ

Szerda

Ákos, Bátor

28

Antal,
Antónia

21

Eleonóra,
Norina

14

Tódor, Rómeó

MÁJUS

Géza,
Alexander

26

Zsuzsanna,
Eliza

19

Lívia,
Lídia

12

Ágota,
Ingrid

5

Adél

29

Kedd

HétfĘ

Szerda

HétfĘ

Kedd

FEBRUÁR

JANUÁR

2018

Ⴠ

Albin, Albina,
Lea

1

Gerzson,
Zétény

22

Kolos,
Georgina,
Gina

15

Aranka,
Jutocsa

8

Ignác,
Virginia

1

Csütörtök

2

Ⴜ
Lujza,
Henriett

Alfréd, Mirtill

Ⴡ
23

Julianna,
Lilla

16

Abigél, Alex

9

Karolina,
Aida

2

Péntek

Kornélia,
Nelli, Frigyes

3

SzökĘnap

Donát

24

17

Elvira

10

Balázs,
Oszkár

3

Szombat

Kázmér,
Zorán,
Luciusz

4

Mátyás,
Jázmin

25

Bernadett,
Konrád

18

Bertold,
Marietta

11

Ráhel, Csenge

4

Vasárnap

Hajnalka,
Alpár, Lídia

27

Klaudia,
Alexa

20

Krisztián,
Ajtony

13

Leonóra, Inez

6

Edina

27

Kedd

Gedeon,
Johanna

28

Benedek,
Napsugár

21

Matild,
Tilda,
Paulina

14

7

Tamás,
Tomaj

Ákos, Bátor

28

Szerda

JÚNIUS

Emánuel,
Larissza,
Manuéla

26

József,
Bánk, Józsa

19

Gergely,
Maximilián

12

Adorján,
Adrián

5

Géza,
Alexander

26

HétfĘ

MÁRCIUS

Auguszta

29

Beáta, Izolda,
Lea

22

15

Nemzeti
ünnep,
Kristóf

Zoltán

8

Albin, Albina,
Lea

1

Csütörtök

Ⴢ

Zalán

30

EmĘke

23

Henrietta,
Vidor

16

Franciska,
Fanni

9

Ⴜ
Lujza,
Henriett

2

Péntek

Ⴠ

Árpád, BenĘ

Ⴜ
31

Gábor,
Karina,
Miléna

Ⴡ
24

17

Gertrúd,
Patrik

Ildikó,
Melissza

10

Kornélia,
Nelli, Frigyes

3

Szombat

11

Hugó

1

25

Irén, Írisz,
Irina

Sándor, Ede

18

Szilárd,
Borsika

Kázmér,
Zorán,
Luciusz

4

Vasárnap

Zsolt

Ⴜ

Márk, Márkó,
Márkus

György,
Debóra

Tímea, Irma

3

Ervin, Aida

26

Emma

Mónika,
Flórián

4

Zita, Mariann

27

Tivadar,
Odett

20

Ida

13

Vilmos,
Biborka

6

Nagypéntek,
Zalán

30

Péntek

Ⴜ

Györgyi,
Gotthárd

5

Valéria,
Nimród

28

Konrád

21

Tibor

14

Herman

Árpád, BenĘ

7

31

Szombat

Ⴢ

Emil, Csanád

28

6

21

Bonifác,
Gyöngyi

14

Gizella,
Bendegú

7

Pünkösd,
Konstantin

Ivett, Frida

1

Ⴢ

Kedd

Ⴜ

Magdolna,
Magdaléna,
Léna

29

Júlia, Rita

22

Ⴡ

Ⴠ

Zsó¿a, Szonja

15

Mihály,
GyĘzĘ

8

A munka
Kitti, Katalin,
ünnepe,
Fülöp, Jakab
Kata

30

Ⴜ

HétfĘ

Péter

29

Csilla, Noémi

Ⴡ

22

Anasztázia,
Tas

15

Dénes

8

Húsvét,
Hugó

1

Vasárnap

Janka,
Zsanett

30

DezsĘ, Renáta

23

Mózes,
Botond

16

Gergely,
Alberta,
Edua

9

Zsigmond,
Zoé

2

Szerda

Angéla,
Petronella

31

Eszter, Eliza,
Vanessza

24

Paszkál,
Ditmár

17

Ármin,
Pálma, Míra

10

Tímea, Irma

3

Csütörtök

Ⴡ

Tünde, Kund,
Paulina

1

Orbán

25

Erik,
Alexandra,
Szandra

18

Ferenc,
Fábius

11

Ⴠ

Mónika,
Flórián

4

Péntek

3

Kármen,
Anita

Klotild, Kevin

Ⴠ

Ⴢ
27

Pünkösd,
Bernát,
Hanna,
Felícia

20

Szervác,
Imola,
Imelda

13

Ivett, Frida

6

Vasárnap

Fülöp, Evelin Hella, Pelbált

2

26

Ivó, Milán

Ⴜ

19

Pongrác,
Gyöngy

12

Györgyi,
Gotthárd

5

Szombat

Vilmos,
Maxim

25

Arnold,
Levente

18

Barnabás,
Barna

11

Bulcsú, Tormás,
Kerény

4

Emil, Csanád

28

HétfĘ

Ⴜ

János, Pál

26

Gyárfás

19

VillĘ, Orfeusz

12

Fatime,
Ferdinánd

5

Magdolna,
Magdaléna,
Léna

29

Kedd

László

27

Rafael, Dina,
Polett

Ⴡ

Ⴠ
20

Antal,
Anett

13

Ⴢ
Norbert,
Cintia,
Normann

6

Janka,
Zsanett

30

Szerda

Ⴜ
Levente, Irén

28

Alajos, Leila,
Alojzia

21

Vazul, Herta

14

Róbert,
Roberta,
Robin

7

Angéla,
Petronella

31

Csütörtök

Péter, Pál

29

Paulina

22

Jolán, Vid

15
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8
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Péntek
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Zoltán, Édua

23

Jusztin,
Arany

16

Félix,
Annabella
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Kármen,
Anita
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Szombat

Tihamér,
Annamária

1

Iván

24

Laura, Alida

17

Margit, Gréta

10

Klotild, Kevin

3

Vasárnap

WŽůŐĄƌŵĞƐƚĞƌŝ,ŝǀĂƚĂů͗ϮϬϭϭWĞƚƅĮƚĠƌϭ͘dĞů͗͘нϯϲ;ϮϲͿϯϰϬͲϮϲϲͻ,ŝǀĂƚĂůƺŐǇĨĠůĨŽŐĂĚĄƐŝŝĚĞũĞ͗,͗͘ϵͲϭϮͲŝŐĠƐϭϯͲϭϴͲŝŐ͕^ǌĞ͗͘ϴͲϭϭͲŝŐĠƐϭϯͲϭϲͲŝŐͻmŐǇĨĠůĨŽŐĂĚĄƐŝŝĚƅŬ͗ZŽŐĄŶ>ĄƐǌůſƉŽůŐĄƌŵĞƐƚĞƌ͗,͗͘ϭϱͲϭϳͲŝŐ͕
ĂůƉŽůŐĄƌŵĞƐƚĞƌĞŬ͗ ƌĐƐĠŶǇŝ dŝďŽƌŶĠ͗ ,͗͘ ϭϱͲϭϳͲŝŐ͕ ƌ͘ <ƌĞƉĄƌƚ dĂŵĄƐ͗ ^ǌĞ͗͘ ϵͲϭϭͲŝŐ ͻ ƌ͘ hĚǀĂƌŚĞůǇŝ /ƐƚǀĄŶ ũĞŐǇǌƅ͗ ,͗͘ ϵͲϭϭͲŝŐ ͻ dƵƌŝ ƫůĂ ĨƅĠƉşƚĠƐǌ͗ ^ǌĞ͗͘ ϭϯͲϭϱͲŝŐ ͻ mŐǇĨĠůĨŽŐĂĚĄƐ ũŽŐŝ ƺŐǇĞŬďĞŶ ;ŝŶŐǇĞŶĞƐĞŶͿ͗
ƌ͘<ƌĞƉĄƌƚdĂŵĄƐ͗ƐǌĞƌĚĂ͗ϵͲϭϭͲŝŐͻZĞŶĚǀĠĚĞůĞŵ͗^ĞŐĠůǇŬƂǌƉŽŶƚ͗ϭϭϮͻ<ƂƌǌĞƟŵĞŐďşǌŽƩĂŬ͗нϯϲ;ϳϬͿϯϯϴͲϱϭϭϴͻsĄƌŽƐƌĞŶĚĠƐǌĞƚ͗нϯϲ;ϳϬͿϯϭϰͲϲϭϬϰͻdƾǌŽůƚſŬ͗ϭϬϱ͕нϯϲ;ϮϬͿϰϵϵͲϱϬϭϰͻ^ǌŽĐŝĄůŝƐŝŶƚĠǌŵĠŶǇĞŬ͗
ƐĂůĄĚƐĞŐşƚƅ ĠƐ 'ǇĞƌŵĞŬũſůĠƟ ^ǌŽůŐĄůĂƚ͗ ,͗͘ ϭϯͲϭϳͲŝŐ͕ <͘ͲW͗͘ ϵͲϭϳͲŝŐ͘ нϯϲ;ϮϲͿ ϯϰϬͲϭϮϭ ͻ <ĂůĄƐǌ /ĚƅƐĞŬ <ůƵďũĂ ʹ dĄŶĐƐŝĐƐ D͘ Ƶ͘ ϭϵ͗͘ нϯϲ;ϮϲͿ ϯϰϭͲϰϯϱ ͻ ,ĄǌŝŽƌǀŽƐŽŬ͗ ƌ͘ WĞƚƅ /ƐƚǀĄŶ͗ ,͕͘ ^ǌĞ͕͘ ƉĄƌŽƐ W͗͘ ϳͲϭϭͲŝŐ͕
<͕͘Ɛ͘ƉĄƌĂƚůĂŶW͗͘ϭϯͲϭϳͲŝŐ͕нϯϲ;ϮϲͿϯϰϯͲϯϲϰͻƌ͘'Ąů<ĂƚĂůŝŶ͗,͕͘^ǌĞ͕͘ƉĄƌŽƐW͗͘ϭϯͲϭϳͲŝŐ͘<͕͘Ɛ͘ƉĄƌĂƚůĂŶW͗͘ϴͲϭϮͲŝŐ͕нϯϲ;ϮϲͿϯϰϭͲϴϭϱͻƌ͘^ƵůǇŽŬŶĚƌĄƐ͗,͕͘^ǌĞ͕͘ƉĄƌŽƐW͗͘ϭϯͲϭϳͲŝŐ͕<͕͘Ɛ͕͘ƉĄƌĂƚůĂŶW͗͘ϳͲϭϭͲŝŐ͕
нϯϲ;ϮϲͿϯϰϯͲϯϲϰͻƌ͘<ŝƐƐĚŝŶĂ͗,͕͘^ǌĞ͕͘ƉĄƌŽƐW͗͘ϴͲϭϮͲŝŐ͕<͕͘Ɛ͕͘ƉĄƌĂƚůĂŶW͗͘ϭϯͲϭϳͲŝŐ͕нϯϲϮϲϯϰϭͲϴϭϱͻmŐǇĞůĞƚ͗ϭϳͲϳͲŝŐ͕ŝůů͘ŵƵŶŬĂƐǌƺŶĞƟŶĂƉŽŬŽŶ͗WŽŵĄǌ͕<ŽƐƐƵƚŚƵƚĐĂϭ͘нϯϲ;ϮϲͿϯϮϲͲϮϭϭ͕^ǌĞŶƚĞŶĚƌĞ͕ƺŬŬƂƐƉĂƌƚ
Ϯϳ͘нϯϲ;ϮϲͿϯϭϮͲϲϱϬͻ'ǇĞƌŵĞŬŽƌǀŽƐŽŬ͗ƌ͘EĠŵĞƚŚDĄƌƚĂ͗,͕͘W͗͘ϴͲϭϭͲŝŐ͘<͕͘Ɛ͗͘ϭϰͲϭϳͲŝŐ͘^ǌĞ͗͘ϭϯͲϭϱͲŝŐ͕нϯϲ;ϮϲͿϯϰϬͲϱϰϴͻƌ͘dŽƌĚĂƐĄŶŝĞů͗,͕͘W͗͘ϭϰͲϭϳ͕<͗͘ϭϬͲϭϯͲŝŐ͕^ǌ͗͘ϴͲϭϭͲŝŐ͕Ɛ͗͘ϵͲϭϮͲŝŐ͕нϯϲ;ϮϲͿϯϰϬͲϱϰϴ
ͻ'ǇĞƌŵĞŬŽƌǀŽƐŝmŐǇĞůĞƚ͗ϭϳͲϳͲŝŐ͘WŽŵĄǌ͘<ŽƐƐƵƚŚƵƚĐĂϭ͘нϯϲ;ϮϲͿϯϮϲͲϮϭϭ͕^ǌĞŶƚĞŶĚƌĞ͕ƺŬŬƂƐƉĂƌƚϮϳ͘нϯϲ;ϮϲͿϯϭϮͲϲϱϬͻ&ŽŐĄƐǌĂƚ͗ƌ͘ZĠŶĞƐEſƌĂ͗,͕͘^ǌĞ͕͘ƉĄƌĂƚůĂŶW͗͘ϴͲϭϰͲŝŐ͕<͕͘Ɛ͕͘ƉĄƌŽƐW͗͘ϭϰͲϮϬͲŝŐ͕нϯϲ;ϳϬͿϯϲϱͲϯϮϮϲ͕
ƌ͘ sĞƐǌĞůŝ ſƌĂ͗ ,͕͘ ^ǌĞ͕͘ ƉĄƌĂƚůĂŶ W͗͘ ϭϰͲϮϬͲŝŐ͕ <͕͘ Ɛ͕͘ ƉĄƌŽƐ W͗͘ ϴͲϭϰͲŝŐ͕ н ϯϲ;ϮϬͿ ϰϮϳͲϱϮϳϯͻ 'ǇſŐǇƐǌĞƌƚĄƌ͗ нϯϲ;ϮϲͿ ϯϰϬͲϮϯϮ ,͘ͲW͗͘ ϴͲϮϬͲŝŐ͕ ^ǌŽ͗͘ ϴͲϭϮͲŝŐͻ ƐĞĐƐĞŵƅ ƚĂŶĄĐƐĂĚĄƐ͗ <͗͘ ϭϭͲϭϯͲŝŐ ;ƌ͘ dŽƌĚĂƐ ĄŶŝĞůͿ
^ǌĞ͗͘ϴ͘ϯϬͲϭϬ͘ϯϬͲŝŐ;ƌ͘EĠŵĞƚŚD͘ͿͻsĠĚƅŶƅŝƚĂŶĄĐƐĂĚĄƐ͗<͗͘ϴͲϭϬͲŝŐ͕^ǌĞ͗͘ϭϮͲϭϱͲŝŐнϯϲ;ϮϲͿϯϰϮͲϲϲϰ͕нϯϲ;ϳϬͿϯϯϴͲϱϭϮϲͻDĞŶƚƅŬ͗ϭϬϰͻůůĂƚŽƌǀŽƐŽŬ͗ƌ͘<ĂƐƐĂǇsŝŬƚſƌŝĂ͗нϯϲ;ϯϬͿϯϴϯͲϬϮϰϲ͕ƌ͘^ǌĂůŬĂŝ>ĄƐǌůſ͗
нϯϲ;ϯϬͿϵϲϬϭϴϰϲ͕ƺŐǇĞůĞƚ͗нϯϲ;ϯϬͿϲϲϮϲϴϰϵͻKŬƚĂƚĄƐŝͲŶĞǀĞůĠƐŝŝŶƚĠǌŵĠŶǇĞŬ͗ƂůĐƐƅĚĞ͗нϯϲ;ϮϲͿϯϰϬϮϱϱͻEǇŝƚŶŝŬĠŬMǀŽĚĂ͗нϯϲ;ϮϲͿϯϰϬͲϮϱϴͻdĞůĞƉŝMǀŽĚĂ͗нϯϲ;ϮϲͿϯϰϬͲϱϱϲͻ<ĂůĄƐǌ^Ƶůŝ͗нϯϲ;ϮϲͿϯϰϬͲϯϬϳͻ<ĂůĄƐǌŝ'ŝŵŶĄǌŝƵŵ͗
нϯϲ;ϮϲͿϱϰϬͲϯϳϮͻ^ǌĞŶƟƐƚǀĄŶƚĞůĞƉŝůƚĂůĄŶŽƐ/ƐŬŽůĂ͗нϯϲ;ϮϲͿϯϰϬͲϮϬϵͻ<ĂůĄƐǌDƾǀĠƐǌĞƟ/ƐŬŽůĂ͗нϯϲ;ϮϲͿϯϰϯͲϰϭϴͻ<ƵůƚƵƌĄůŝƐĠƐƐƉŽƌƚŝŶƚĠǌŵĠŶǇĞŬ͗<ſƐ<ĄƌŽůǇDƾǀĞůƅĚĠƐŝ,Ąǌ͗нϯϲ;ϮϲͿϯϰϬͲϰϲϴ͕нϯϲ;ϯϬͿϯϴϮ
ϵϴϭϬͻ<ƂŶǇǀƚĄƌ͗нϯϲ;ϮϲͿϰϬϭͲϬϲϵͻ^ƉŽƌƚĐƐĂƌŶŽŬ͗нϯϲ;ϮϲͿϱϰϬͲϰϮϰͻŐǇŚĄǌĂŬ͗ZſŵĂŝ<ĂƚŽůŝŬƵƐŐǇŚĄǌ͗<ĞůĞŵĞŶ>ĄƐǌůſĂƚǇĂнϯϲ;ϮϬͿϴϮϴϬϲϯϵͻZĞĨŽƌŵĄƚƵƐŐǇŚĄǌ͗ƐĞƌĞDĄƚǇĄƐůĞůŬŝƉĄƐǌƚŽƌнϯϲ;ϯϬͿϰϬϵͲϯϯϮϯ
ͻ^ǌĞƌďŐǇŚĄǌ͗<ƌƵŶŝƚǇWĞƚĞƌнϯϲ;ϳϬͿϯϯϭϴϯϯϲͻƵĚĂŬĂůĄƐǌŝǀĂŶŐĠůŝƵŵŝ<ƂǌƂƐƐĠŐ͕<ŝƐƐWĠƚĞƌůĞůŬŝƉĄƐǌƚŽƌнϯϲ;ϮϬͿϴϴϲͲϴϳϱϮͻ<ĂůĄƐǌĂƉƟƐƚĂ'ǇƺůĞŬĞǌĞƚ͕ĞďƌĞĐĞŶŝƌƉĄĚŐǇƺůĞŬĞǌĞƚǀĞǌĞƚƅнϯϲ;ϯϬͿϵϯϰͲϳϯϳϮ
ͻWŽƐƚĂ͗,͘ͲW͗͘ϴͲϭϴͲŝŐ͕нϯϲ;ϮϲͿϯϰϬͲϱϯϬͻ<ƂǌŵƾǀĞŬ͗sşǌŵƾǀĞŬ͗,͗͘ϴͲϮϬͲŝŐ͕<͕͘Ɛ͗͘ϳͲϭϯͲŝŐ͕нϯϲ;ϮϲͿϱϬϭͲϲϱϬͻ^ǌĞŵĠƚƐǌĄůůşƚĄƐ͗ƂůĚŝĐƐŬĞ<Ō͘нϯϲ;ϮϮͿϯϱϬͲϭϭϭͻ^ǌĞůĞŬơǀŚƵůůĂĚĠŬƵĚǀĂƌŶǇŝƚǀĂƚĂƌƚĄƐ͗ƐͲW͗͘ϭϰͲϭϴ͕
^ǌŽ͗͘ϴͲϭϮͲŝŐͻd/'͗ƺŐǇĨĠůƐǌŽůŐĄůĂƚнϯϲ;ϰϬͿϯϯϯͲϯϯϴͻ'ĄǌƐǌŝǀĄƌŐĄƐũĞůĞŶƚĠƐĞ͗нϯϲ;ϴϬͿϯϬϬͲϯϬϬͻ>Dq͗^ǌĞŶƚĞŶĚƌĞнϯϲ;ϰϬͿϯϴϯͲϴϯϴͻDĠĚŝĂ͗ƵĚĂŬĂůĄƐǌŝ,şƌŵŽŶĚſ͗нϯϲ;ϮϲͿϯϰϬͲϮϲϲ͕ŚŝƌŵŽŶĚŽΛďƵĚĂŬĂůĂƐǌ͘ŚƵ
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Etelka

22

Köztársaság
ünnepe,
Gyöngyi

30

Gál,
Hedvig, Hédi,
Teréz, Terézia Aurélia, BedĘ
Rudolf

ElĘd, Korina

29
Alfonz,
Zenóbia

WŽůŐĄƌŵĞƐƚĞƌŝ,ŝǀĂƚĂů͗ϮϬϭϭWĞƚƅĮƚĠƌϭ͘dĞů͗͘нϯϲ;ϮϲͿϯϰϬͲϮϲϲͻ,ŝǀĂƚĂůƺŐǇĨĠůĨŽŐĂĚĄƐŝŝĚĞũĞ͗,͗͘ϵͲϭϮͲŝŐĠƐϭϯͲϭϴͲŝŐ͕^ǌĞ͗͘ϴͲϭϭͲŝŐĠƐϭϯͲϭϲͲŝŐͻmŐǇĨĠůĨŽŐĂĚĄƐŝŝĚƅŬ͗ZŽŐĄŶ>ĄƐǌůſƉŽůŐĄƌŵĞƐƚĞƌ͗,͗͘ϭϱͲϭϳͲŝŐ͕
ĂůƉŽůŐĄƌŵĞƐƚĞƌĞŬ͗ ƌĐƐĠŶǇŝ dŝďŽƌŶĠ͗ ,͗͘ ϭϱͲϭϳͲŝŐ͕ ƌ͘ <ƌĞƉĄƌƚ dĂŵĄƐ͗ ^ǌĞ͗͘ ϵͲϭϭͲŝŐ ͻ ƌ͘ hĚǀĂƌŚĞůǇŝ /ƐƚǀĄŶ ũĞŐǇǌƅ͗ ,͗͘ ϵͲϭϭͲŝŐ ͻ dƵƌŝ ƫůĂ ĨƅĠƉşƚĠƐǌ͗ ^ǌĞ͗͘ ϭϯͲϭϱͲŝŐ ͻ mŐǇĨĠůĨŽŐĂĚĄƐ ũŽŐŝ ƺŐǇĞŬďĞŶ ;ŝŶŐǇĞŶĞƐĞŶͿ͗
ƌ͘<ƌĞƉĄƌƚdĂŵĄƐ͗ƐǌĞƌĚĂ͗ϵͲϭϭͲŝŐͻZĞŶĚǀĠĚĞůĞŵ͗^ĞŐĠůǇŬƂǌƉŽŶƚ͗ϭϭϮͻ<ƂƌǌĞƟŵĞŐďşǌŽƩĂŬ͗нϯϲ;ϳϬͿϯϯϴͲϱϭϭϴͻsĄƌŽƐƌĞŶĚĠƐǌĞƚ͗нϯϲ;ϳϬͿϯϭϰͲϲϭϬϰͻdƾǌŽůƚſŬ͗ϭϬϱ͕нϯϲ;ϮϬͿϰϵϵͲϱϬϭϰͻ^ǌŽĐŝĄůŝƐŝŶƚĠǌŵĠŶǇĞŬ͗
ƐĂůĄĚƐĞŐşƚƅ ĠƐ 'ǇĞƌŵĞŬũſůĠƟ ^ǌŽůŐĄůĂƚ͗ ,͗͘ ϭϯͲϭϳͲŝŐ͕ <͘ͲW͗͘ ϵͲϭϳͲŝŐ͘ нϯϲ;ϮϲͿ ϯϰϬͲϭϮϭ ͻ <ĂůĄƐǌ /ĚƅƐĞŬ <ůƵďũĂ ʹ dĄŶĐƐŝĐƐ D͘ Ƶ͘ ϭϵ͗͘ нϯϲ;ϮϲͿ ϯϰϭͲϰϯϱ ͻ ,ĄǌŝŽƌǀŽƐŽŬ͗ ƌ͘ WĞƚƅ /ƐƚǀĄŶ͗ ,͕͘ ^ǌĞ͕͘ ƉĄƌŽƐ W͗͘ ϳͲϭϭͲŝŐ͕
<͕͘Ɛ͘ƉĄƌĂƚůĂŶW͗͘ϭϯͲϭϳͲŝŐ͕нϯϲ;ϮϲͿϯϰϯͲϯϲϰͻƌ͘'Ąů<ĂƚĂůŝŶ͗,͕͘^ǌĞ͕͘ƉĄƌŽƐW͗͘ϭϯͲϭϳͲŝŐ͘<͕͘Ɛ͘ƉĄƌĂƚůĂŶW͗͘ϴͲϭϮͲŝŐ͕нϯϲ;ϮϲͿϯϰϭͲϴϭϱͻƌ͘^ƵůǇŽŬŶĚƌĄƐ͗,͕͘^ǌĞ͕͘ƉĄƌŽƐW͗͘ϭϯͲϭϳͲŝŐ͕<͕͘Ɛ͕͘ƉĄƌĂƚůĂŶW͗͘ϳͲϭϭͲŝŐ͕
нϯϲ;ϮϲͿϯϰϯͲϯϲϰͻƌ͘<ŝƐƐĚŝŶĂ͗,͕͘^ǌĞ͕͘ƉĄƌŽƐW͗͘ϴͲϭϮͲŝŐ͕<͕͘Ɛ͕͘ƉĄƌĂƚůĂŶW͗͘ϭϯͲϭϳͲŝŐ͕нϯϲϮϲϯϰϭͲϴϭϱͻmŐǇĞůĞƚ͗ϭϳͲϳͲŝŐ͕ŝůů͘ŵƵŶŬĂƐǌƺŶĞƟŶĂƉŽŬŽŶ͗WŽŵĄǌ͕<ŽƐƐƵƚŚƵƚĐĂϭ͘нϯϲ;ϮϲͿϯϮϲͲϮϭϭ͕^ǌĞŶƚĞŶĚƌĞ͕ƺŬŬƂƐƉĂƌƚ
Ϯϳ͘нϯϲ;ϮϲͿϯϭϮͲϲϱϬͻ'ǇĞƌŵĞŬŽƌǀŽƐŽŬ͗ƌ͘EĠŵĞƚŚDĄƌƚĂ͗,͕͘W͗͘ϴͲϭϭͲŝŐ͘<͕͘Ɛ͗͘ϭϰͲϭϳͲŝŐ͘^ǌĞ͗͘ϭϯͲϭϱͲŝŐ͕нϯϲ;ϮϲͿϯϰϬͲϱϰϴͻƌ͘dŽƌĚĂƐĄŶŝĞů͗,͕͘W͗͘ϭϰͲϭϳ͕<͗͘ϭϬͲϭϯͲŝŐ͕^ǌ͗͘ϴͲϭϭͲŝŐ͕Ɛ͗͘ϵͲϭϮͲŝŐ͕нϯϲ;ϮϲͿϯϰϬͲϱϰϴ
ͻ'ǇĞƌŵĞŬŽƌǀŽƐŝmŐǇĞůĞƚ͗ϭϳͲϳͲŝŐ͘WŽŵĄǌ͘<ŽƐƐƵƚŚƵƚĐĂϭ͘нϯϲ;ϮϲͿϯϮϲͲϮϭϭ͕^ǌĞŶƚĞŶĚƌĞ͕ƺŬŬƂƐƉĂƌƚϮϳ͘нϯϲ;ϮϲͿϯϭϮͲϲϱϬͻ&ŽŐĄƐǌĂƚ͗ƌ͘ZĠŶĞƐEſƌĂ͗,͕͘^ǌĞ͕͘ƉĄƌĂƚůĂŶW͗͘ϴͲϭϰͲŝŐ͕<͕͘Ɛ͕͘ƉĄƌŽƐW͗͘ϭϰͲϮϬͲŝŐ͕нϯϲ;ϳϬͿϯϲϱͲϯϮϮϲ͕
ƌ͘ sĞƐǌĞůŝ ſƌĂ͗ ,͕͘ ^ǌĞ͕͘ ƉĄƌĂƚůĂŶ W͗͘ ϭϰͲϮϬͲŝŐ͕ <͕͘ Ɛ͕͘ ƉĄƌŽƐ W͗͘ ϴͲϭϰͲŝŐ͕ н ϯϲ;ϮϬͿ ϰϮϳͲϱϮϳϯͻ 'ǇſŐǇƐǌĞƌƚĄƌ͗ нϯϲ;ϮϲͿ ϯϰϬͲϮϯϮ ,͘ͲW͗͘ ϴͲϮϬͲŝŐ͕ ^ǌŽ͗͘ ϴͲϭϮͲŝŐͻ ƐĞĐƐĞŵƅ ƚĂŶĄĐƐĂĚĄƐ͗ <͗͘ ϭϭͲϭϯͲŝŐ ;ƌ͘ dŽƌĚĂƐ ĄŶŝĞůͿ
^ǌĞ͗͘ϴ͘ϯϬͲϭϬ͘ϯϬͲŝŐ;ƌ͘EĠŵĞƚŚD͘ͿͻsĠĚƅŶƅŝƚĂŶĄĐƐĂĚĄƐ͗<͗͘ϴͲϭϬͲŝŐ͕^ǌĞ͗͘ϭϮͲϭϱͲŝŐнϯϲ;ϮϲͿϯϰϮͲϲϲϰ͕нϯϲ;ϳϬͿϯϯϴͲϱϭϮϲͻDĞŶƚƅŬ͗ϭϬϰͻůůĂƚŽƌǀŽƐŽŬ͗ƌ͘<ĂƐƐĂǇsŝŬƚſƌŝĂ͗нϯϲ;ϯϬͿϯϴϯͲϬϮϰϲ͕ƌ͘^ǌĂůŬĂŝ>ĄƐǌůſ͗
нϯϲ;ϯϬͿϵϲϬϭϴϰϲ͕ƺŐǇĞůĞƚ͗нϯϲ;ϯϬͿϲϲϮϲϴϰϵͻKŬƚĂƚĄƐŝͲŶĞǀĞůĠƐŝŝŶƚĠǌŵĠŶǇĞŬ͗ƂůĐƐƅĚĞ͗нϯϲ;ϮϲͿϯϰϬϮϱϱͻEǇŝƚŶŝŬĠŬMǀŽĚĂ͗нϯϲ;ϮϲͿϯϰϬͲϮϱϴͻdĞůĞƉŝMǀŽĚĂ͗нϯϲ;ϮϲͿϯϰϬͲϱϱϲͻ<ĂůĄƐǌ^Ƶůŝ͗нϯϲ;ϮϲͿϯϰϬͲϯϬϳͻ<ĂůĄƐǌŝ'ŝŵŶĄǌŝƵŵ͗
нϯϲ;ϮϲͿϱϰϬͲϯϳϮͻ^ǌĞŶƟƐƚǀĄŶƚĞůĞƉŝůƚĂůĄŶŽƐ/ƐŬŽůĂ͗нϯϲ;ϮϲͿϯϰϬͲϮϬϵͻ<ĂůĄƐǌDƾǀĠƐǌĞƟ/ƐŬŽůĂ͗нϯϲ;ϮϲͿϯϰϯͲϰϭϴͻ<ƵůƚƵƌĄůŝƐĠƐƐƉŽƌƚŝŶƚĠǌŵĠŶǇĞŬ͗<ſƐ<ĄƌŽůǇDƾǀĞůƅĚĠƐŝ,Ąǌ͗нϯϲ;ϮϲͿϯϰϬͲϰϲϴ͕нϯϲ;ϯϬͿϯϴϮ
ϵϴϭϬͻ<ƂŶǇǀƚĄƌ͗нϯϲ;ϮϲͿϰϬϭͲϬϲϵͻ^ƉŽƌƚĐƐĂƌŶŽŬ͗нϯϲ;ϮϲͿϱϰϬͲϰϮϰͻŐǇŚĄǌĂŬ͗ZſŵĂŝ<ĂƚŽůŝŬƵƐŐǇŚĄǌ͗<ĞůĞŵĞŶ>ĄƐǌůſĂƚǇĂнϯϲ;ϮϬͿϴϮϴϬϲϯϵͻZĞĨŽƌŵĄƚƵƐŐǇŚĄǌ͗ƐĞƌĞDĄƚǇĄƐůĞůŬŝƉĄƐǌƚŽƌнϯϲ;ϯϬͿϰϬϵͲϯϯϮϯ
ͻ^ǌĞƌďŐǇŚĄǌ͗<ƌƵŶŝƚǇWĞƚĞƌнϯϲ;ϳϬͿϯϯϭϴϯϯϲͻƵĚĂŬĂůĄƐǌŝǀĂŶŐĠůŝƵŵŝ<ƂǌƂƐƐĠŐ͕<ŝƐƐWĠƚĞƌůĞůŬŝƉĄƐǌƚŽƌнϯϲ;ϮϬͿϴϴϲͲϴϳϱϮͻ<ĂůĄƐǌĂƉƟƐƚĂ'ǇƺůĞŬĞǌĞƚ͕ĞďƌĞĐĞŶŝƌƉĄĚŐǇƺůĞŬĞǌĞƚǀĞǌĞƚƅнϯϲ;ϯϬͿϵϯϰͲϳϯϳϮ
ͻWŽƐƚĂ͗,͘ͲW͗͘ϴͲϭϴͲŝŐ͕нϯϲ;ϮϲͿϯϰϬͲϱϯϬͻ<ƂǌŵƾǀĞŬ͗sşǌŵƾǀĞŬ͗,͗͘ϴͲϮϬͲŝŐ͕<͕͘Ɛ͗͘ϳͲϭϯͲŝŐ͕нϯϲ;ϮϲͿϱϬϭͲϲϱϬͻ^ǌĞŵĠƚƐǌĄůůşƚĄƐ͗ƂůĚŝĐƐŬĞ<Ō͘нϯϲ;ϮϮͿϯϱϬͲϭϭϭͻ^ǌĞůĞŬơǀŚƵůůĂĚĠŬƵĚǀĂƌŶǇŝƚǀĂƚĂƌƚĄƐ͗ƐͲW͗͘ϭϰͲϭϴ͕
^ǌŽ͗͘ϴͲϭϮͲŝŐͻd/'͗ƺŐǇĨĠůƐǌŽůŐĄůĂƚнϯϲ;ϰϬͿϯϯϯͲϯϯϴͻ'ĄǌƐǌŝǀĄƌŐĄƐũĞůĞŶƚĠƐĞ͗нϯϲ;ϴϬͿϯϬϬͲϯϬϬͻ>Dq͗^ǌĞŶƚĞŶĚƌĞнϯϲ;ϰϬͿϯϴϯͲϴϯϴͻDĠĚŝĂ͗ƵĚĂŬĂůĄƐǌŝ,şƌŵŽŶĚſ͗нϯϲ;ϮϲͿϯϰϬͲϮϲϲ͕ŚŝƌŵŽŶĚŽΛďƵĚĂŬĂůĂƐǌ͘ŚƵ

Nárcisz

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

14

Értékvédelem

Mesélő véde épületek 13.
Damjanich utca 28.,
Somló Tamás nagy álma volt

Csúcsos tornyok, íves kupola, zöld
zsalugáterek, égszínkék korlátok, mindent
befutó borostyán. Csak néhány elem a
Bárczy Villa nemes elegyét alkotó szédítő
részletek közül. Védendő értéket képeznek
a villában az épülettömeg, az ablakok, a
zsalugáterek, a homlokzat, az architektúra, valamint a tetőforma.
Bárczy Dezső államtitkár családjával a
húszas években gyakorta látogatott ki a família ezen impozáns nyaralóépületébe. A
tágas villában és a hozzá tartozó hatalmas
kertben izgalmas élet folyt akkoriban. Erről olvashatunk az államtitkár fia, Bárczy
János (1917–1999) írónak emlékezéseiben:
„Apám nem sajnálta a pénzt, ha a
szomszédok és bárki a faluból oltványt,
szemet, magot kért tőle, vagy ha Úrnapja
előtt asszonyok jöttek nagy kosarakkal,
hogy virágot kérjenek, a templom feldíszítésére, és akik ilyenkor mindig azt
vághatták le és annyit vihettek el, amenynyit akartak. Anyám miseruhát varratott
Obermayernél a Belvárosban, amit aztán
a budakalászi templomnak ajándékozott
(…).
Makk plébános, a félszeg, vastag pápaszemes papocska – szűzmáriás fehér
brokátselyem miseruhában, ősrégi sváb
egyházi énekkel az ajkán – önként vonult
hívei élén a marhavagonba, amikor a
falu népét kitelepítették az országból (…).
Apám megvetette a főúri hóbortokat
majmoló- az ország akkori nyomorúságos helyzetével össze nem egyeztethető-

állami reprezentációt, a
dorbézolásban fuldokló
’politikai’ körvadászatokat, bálokat, fényes
fogadásokat, lampionos
partikat. Soha nem vett részt ilyeneken.
Apám bár napi tizennégy órákat dolgozott, mindig szakított időt arra, hogy velünk legyen, ízlésre, igényes és szép, értékes életre neveljen.
Örömmel muzsikált. Dolgozószobájában fő helyen állt egy jó hangú bécsi
zongora, melyhez mindannyiszor leült,
ahányszor csak néhány perce maradt a
hivatalba indulásig. Vidéki házunk téli-nyári építésű és berendezésű, teljesen
felszerelt, kétszintes épület volt, melyben
minden megvolt, ami egy városi állandó lakáshoz szükséges, hogy kényelmes,
komfortos, tágas legyen. Nagy kert övezte a külsőleg is impozáns épületet, mely
nem elkülönítette, hanem inkább kapcsolatot teremtett a falusi élet, a szomszédok felé. A szerb és sváb vegyes lakosság
közvetlen, személyes és mindvégig igen
szívélyes, baráti, jószomszédi viszonyban
volt velünk – éppen a kert, a kertészkedés,
a virág- és gyümölcskultúra fejlesztése
révén. Apám nem pozőrködésből, nem
népszerűséghajhászásból, hanem természetéből eredő közvetlensége miatt senkinek sem engedte meg, hogy hivatali rangján szólítsa. Épp olyan gazdálkodónak
tartotta magát, mint szomszédainkat, s
mert ő is megadta kinek-kinek a Klupp
úr, Thoma úr, Stampf úr megszólítást, ő
is egyszerűen Bárczy úr, Bárczy szomszéd kellett legyen mindenki számára.
Én már legényke, gimnazista voltam,
de változatlanul „kezét csókolom”-mal
köszöntem Klupp János bácsinak, amikor
naponta, az esti fejés idején egy sötétkék
kannával átmentem hozzájuk tejért- orromban, bőrömön érzem ma is a tiszta,
gondozott tehenek, a friss széna, a kannában habzó tej meleg illatát, hallom az
állatok rágófogainak őrlését, a láncok
halk csörrenését s Klupp néni kedveskedő, nyugodt hangját, amint a piros- barna Linát szólongatja, hogy álljon tisztességesen, hogy hozzáférhessen duzzadt
tőgyéhez.
Emlékszem, hogy a kalászi hősi emlékmű leleplezése kapcsán rendezett ünnepségen való részvétel elől sehogyan sem
tudott apám kibújni. A szobrot, mely egy
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lehetetlen pózban görnyedő vagy leselkedő tüzért ábrázol ágyú mellett, József
főherceg jelenlétében leplezték le. Volt ott
persze iszonyú sok szónok, volt szavalókórus azután elkövetkezett a nagy pillanat, amikor József főherceg – fenségesen
bágyadt, bizonytalan kézmozdulattal
– elrebegte a varázsigét: – Hulljon le a
lepp’l! Mire a kántor és az önkéntes tűzoltók parancsnoka közös erővel lecibálták
a bronz tüzérről a postamester ágytakaróját.
Mielőtt bárki azt képzeli életkörülményeinkről, hogy főúri, nagyvilági házat
vittünk, ez a feltevés hamis. Az 1920-as
években még a szerény kispolgári jómód
is irigyelt, elérhetetlen gazdagságnak
tűnt. Apám – mint az állami költségvetés
labilis egyensúlyának őre – közismerten puritán ember volt, akit csak akkor
láttam indulatosnak, ha saját vagy az
ország háztartásában pazarlást, értelmetlen költekezést, mágnásokat majmoló
pöﬀeszkedést, az ínségben élő tömegek
gyűlöletét kiprovokáló tobzódást észlelt.
Ő maga gyalog járt, a magas beosztásnak járó állami gépkocsit visszautasította és ezt kellett tennie beosztottjainak is.
Nyaralónk kertjében úgy ástunk, kapáltunk, gyomláltunk valamennyien, mint a
többi sváb és szerb falubeli, bátyámmal
még a háztetőre is felmásztunk – anyánk
rémületére –, hogy a helyére igazítsunk
egy-egy elmozdult palát, vagy kidobjuk a
csatornába telepített verébfészket.”
A Bárczy családtól elvették a nyaralóként használt budakalászi villát az államosítás során, majd később újra magánkézbe
került.
Az épület mai tulajdonosai – néhai
Somló Tamás családja – versenyt futnak
az enyészettel, sajnos óriási összeggel tudnák az épületet fénykorához hasonló állapotára visszavarázsolni. Apránként hozzák helyre a legégetőbb hiányosságokat,
küzdve a természeti erőkkel, betörőkkel és
az idő vasfogával. A neves, köztiszteletben
álló énekes különös módon kötődött a villához és nagy tervei voltak vele, de sajnos
betegsége már nem engedte ezeket megvalósítani. Hátha még sikerül!
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Kós Károly
Művelődési Ház
és Könyvtár

IRODALOM
Január 18. csütörtök 18.30
Budakalászi irodalmi estek: Barczikay
Lilla új regényének bemutatója
$]LIM~tUyQĘ~MUHJpQ\HQRYHPEHUpEHQMHOHQWPHJ6]RERUWiQFFtPPHO
D]$G/LEUXP.LDGyJRQGR]iViEDQ
)LDWDONRUDHOOHQpUHD]tUyQĘPiUD
KDUPDGLNUHJpQ\pYHOUXNNROWHOĘPLQGKiURPDIDQWDV\VWtOXVMHJ\HLWPXWDWMD
L]JDOPDVW|UWpQHWV]|YpVMHOOHP]L
8J\DQDNNRUDPĦYHNIĘHUpQ\HD]
HPEHULNDSFVRODWRNUHQGNtYOpU]pNHQ\
iEUi]ROiVD
$N|Q\YDKHO\V]tQHQNHGYH]PpQ\HV
iURQPHJYiViUROKDWy
$EHOpSpVLQJ\HQHV

JANUÁRI-FEBRUÁRI PROGRAMOK

hQQHSLPĦVRU$UDQ\-iQRV
V]OHWpVpQHNpYIRUGXOyMD
DONDOPiEyO
$EHOpSpVLQJ\HQHV

Február 3. szombat
RockHáz
.DSXQ\LWiV
6FRUSLRQV7ULEXWH%DQG
.,66)RUHYHU%DQG
%HOpSĘGtMHOĘYpWHOEHQ)W
DKHO\V]tQHQ)W

ISMERETTERJESZTÉS
Február 9. péntek 18.00
Borklub
7RYiEELLQIRUPiFLy1\LNRV,VWYiQ

ZENE, ÉNEK, KONCERT

Január 19. péntek 16.00-22.00
%XGDNDOiV]LLURGDOPLHVWHN5HMWĘ
-HQĘHVWD]tUyKDOiOiQDN
évfordulója alkalmából
7KXUyF]\*HUJHO\D3HWĘ¿,URGDOPL
0~]HXPPXQNDWiUVDYHWtWHWWNpSHV
HOĘDGiViWKDOOKDWMXN5HMWĘ-HQĘ
PXQNiVViJiUyO.LDGDWODQ5HMWĘPĦYHN
pVHJ\5HMWĘPRQRJUi¿DN|Q\YEHPXWDWyMD/pJLyVMiWpNRNJ\HUHNHNQHN
=VROQDL*iERUH[OpJLyVVDO5HMWĘ
PĦYHNEĘOUpV]OHWHNHWROYDVIHO&VĘUH
*iERUV]tQPĦYpV]$6]HQWHQGUHL
5LYDOGD7iUVXODWV]tQpV]HLMHOHQHWHNHW
DGQDNHOĘ5HMWĘPĦYHNEĘO5HMWĘNYt]
)OLJ-LPP\KHO\HVtUiVLpVÄKHMWHOHQtUiVL´
YHUVHQ\

Január 26. péntek 19.00
Hangfonó sorozat: Trans-Formation
zenekar lemezbemutató koncertje
/HPH]NFtPHh]HQHWD+DQJiUEyO
$EHOpSpVLQJ\HQHV

KIÁLLÍTÁS
Január 18. csütörtök 18.00
$.pS]ĘPĦYpV].|UNLiOOtWiViQDN
PHJQ\LWyMDHJpV]pYEHQNpV]tWHWW
munkáikból
$NLiOOtWiVWPHJQ\LWMD/HLGLQJHU'|P|W|U
QpSWiQFSHGDJyJXV
TÁNC, MOZGÁS
-DQXiUFVW|UW|N
)RON.RFVPDEROJiUWiQFKi]]DO
(J\LJD]LEROJiUPXODWViJEROJiU
]HQpYHOpVWiQFFDO
=HQpOD0DUWHQLFD(J\WWHV
%HOpSĘGtM)W

Február 24. szombat 10.00
Családi matiné: Alma együttes
koncertje
$NRQFHUWXWiQNp]PĦYHV
IRJODONR]iVRNNDONpV]OQND
J\HUHNHNQHN
%HOpSĘGtM)WIĘPHO\HWD
PĦYHOĘGpVLKi]LURGiMiEDQOHKHW
PHJYiViUROQLKpWN|]QDSRNRQ
pVyUDN|]|WW
$UHQGH]YpQ\pYDODWWpVIRJ\DWpNNDO
pOĘNQHNLQJ\HQHVHQOiWRJDWKDWy

)HEUXiUSpQWHN
Aprók tánca
$WiQFRWWDQtWMD%XFViQV]NL%HiWD
PX]VLNiOD%XGDNDOiV]L
7DPEXUD]HQHNDU
%HOpSĘGtM)WNtVpUĘMHJ\)W
H pSĘG M  W VpU
V ĘMHJ\  W

-DQXiUFVW|UW|N
KÓS Pódium: Aranykor – AranyEDOODGiN/i]iU&VDEDHOĘDGiViEDQ
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EGYÉB
Január 16. kedd 19.00
KÓS Pódium: Berecz András
Ha vagyunk – legyünk c. estje –
D.RVVXWKGtMDVQpSGDOpQHNHV
PHVHPRQGyHJpV]HVWpVPĦVRUD
.|]UHPĦN|GLN%HUHF],VWYiQ±WiQF
%HOpSĘMHJ\)W

Január 28. vasárnap 16.00
Mazsola és Tádé – zenés bábjáték
D]$PHWLVW%iEV]tQKi]HOĘDGiViEDQ
$]HOĘDGiVWEiEV]tQSDGUDtUWDpV
UHQGH]WH6]tYyV.iURO\
%HOpSĘGtM)W

)HEUXiUV]RPEDW
9,%XGDNDOiV]L(VNYĘ.LiOOtWiV
(VNYĘLKHO\V]tQHNUXKiNPHJKtYyN
FHUHPyQLDPHVWHUYĘIpO\IRWyVYLGHyV
'-GHNRUiFLyYLUiJN|WĘIRGUiV]
NR]PHWLNDWRUWiNVWHPpQ\HN
EXERUpNI~MyJpS
yUDNRUUXKDEHPXWDWy
7RPERODVRUVROiVDQDSIRO\DPiQ
W|EEV]|UNRPSOHWWHVNYĘLFVRPDJ
NHGYH]PpQ\HNQ\HUKHWĘHN
%ĘYHEELQIRUPiFLy
ZZZODJ]LPKX
%HOpSĘGtMOiWRJDWyNQDN)WDPHO\
HJ\EHQWRPERODLV

FARSANGI PROGRAMOK
Január 20.
Sváb bál
-DQXiU
Cserkész bál
Február 9.
.DOiV]6XOLV]OĘNQHYHOĘNEiOMD
Február 10.
Lenvirág bál
Február 13. kedd 18.00
Farsangi traccsparty
=HQpVEDW\XVEiOD1pPHW1HP]HWLVpJL
gQNRUPiQ\]DWV]HUYH]pVpEHQ

VARJÚTÁR KÖNYVTÁR
-DQXiU
3DStUV]tQKi]HOĘDGiV
Február 3. szombat 9.00-12.00
/iGD¿DJDUi]VYiViU
$PiUQDJ\KDJ\RPiQ\QDN|UYHQGĘ
/iGD¿DJDUi]VYiViUEDQLVWRYiEE
IRO\WDWyGLN+DRWWKRQPiU|VV]HJ\ĦOW
QpKiQ\IHOHVOHJHVVpYiOWMiWpNUXKD
ODNEHUHQGH]pVLWiUJ\DNNRUQH
KDER]]RQpVKR]]DHODPĦYHOĘGpVL
Ki]EDKiWKDYDODNLQHNNLQFVHWpUQHN
$V]WDOMHJ\)WIRJDVMHJ\)W

Nyitva tartás:






+pWIĘ
.HGG
6]HUGD
&VW|UW|N
3pQWHN



=iUYD



eUWHVtWMNNHGYHV2OYDVyLQNDWKRJ\
IHEUXiULJOHOWiUR]iVPLDWW]iUYD
OHV]QN.|V]|QMNV]tYHVPHJpUWpVNHW

%XGDNDOiV]6]HQWHQGUHL~WƒZZZNRVNDURO\PKKXƒƒLQIR#NRVNDURO\PKKX
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Időseink emlékeznek – hallgassuk őket, amíg lehet

Lafka Konrád:
„Gyerekként német börtönbe zártak”
Amikor időseket hallgatunk és befogadjuk tudásukat, azzal
generációkon á velően adhatjuk tovább értékeiket, öszszegyűjtö és megélt éle apasztalataikat. Az a letűnt világ
számunkra már csak így érhető el és tartható fenn a jövő számára.
A déli verőfényben sütkérezünk Lafka
Konrádék Jókai utcai házának kertjében
és nem esik nehezünkre visszaeveznünk
a régmúlt tengerén, az emlékek egymást
követve bukkannak felszínre. Konrád tizenhat évig volt budakalászi tanácstag,
emellett a Német Egyesületet is hosszú
évekig vezette, így nem kell sokaknak
bemutatni.
Sváb családba született 1930-ban
az Ezüsthegy tetején magányosan álló
házba, melyet még a szülők építettek.
A nagyszülők Ürömről költöztek ide a
sváb bejövetelkor. Színes gyerekkorra
emlékszik, játszópajtásokkal, sok haszonállattal. Mindhárom lánytestvére
a Klinger gyárban dolgozott. Egyikük
meghalt, másik két nővérét kitelepítették, mert őket sváb férfi vette feleségül,
ők pici gyerekeikkel kerültek a marhavagonokba. Mivel Konrád apja kétszer
szökött meg a hadseregből és kommunistákkal bujkált, így mentességet kapott
a család többi tagja a kitelepítés alól.
Konrád 1946-ban ki akart menekülni
Németországba, hogy felkutassa kitelepített nővéreit és a budakalásziakat, akikről annyit tudtak csak, hogy Würtenberg
tartományba kerültek. Levél községnél
elkapták, ahonnan szintén elillant és beállt önként a kitelepítettek közé. Lágerba
került, ahol személyazonosság ellenőrzést követően elosztották, ki hova kerüljön. Számára Schöneuch falut jelölték ki
úticélnak, ahol kiutaltak neki egy néninél egy szobát. A német lakosság eleinte
fenntartással fogadta a betelepülőket, de
hamar befogadták őket, szorgalmuknak
köszönhetően. Mai szemmel hihetetlen,
mégis amikor kiderült, hogy a kis Koni
amerikai katonáknak dolgozott, három
napra börtönbe zárták tizenhat évesen,
zord körülmények közé.
Munkája során végig nyomozott a kitelepített rokonok után, míg végül megtalálta őket, és örömmel látta sikeres
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beilleszkedésüket. Konrád elszántságát
mutatta, hogy Belgiumban patkányok
közt is dolgozott egy szénbányában.
Nyolc hónap elteltével azonban édesanyja üzent érte, hogy jöjjön haza, mert
súlyos beteg. Valójában makkegészséges
volt, ezt csupán az anyai féltés mondatta
vele. Konrádnak nagy segítséget jelentett
külföldi útja során nyelvtudása, hogy a
németen felül tudott angolul és olaszul is.
Visszament a KOSMOS gyárba dolgozni,
mint szövő. A régi házukat 1943-ban lebombázták, így a Felsővár utcába került a
szüleivel. Az ott élő család 1944-ben külföldre menekült, így részben megvették
tőlük az ingatlant. Akkor kezdtek ismét
rosszra fordulni a dolgok, amikor egy
magas rangú kommunista vezető szemet
vetett szép fekvésű, jó adottságokkal rendelkező házukra. A családot ki akarták
onnan rakni, de ők ellenálltak. Édesanyja
megvetett lábbal, teli torokból kiabált a
ház ajtajában, míg össze nem esett a
traumától. Az eset kapcsán az apát Kistarcsára internálták kilenc hónapra, ahol
napi szinten nevelték az őrök puskatussal jobb modorra. Az anyát elbocsátották
a munkahelyéről és mindketten felkerültek arra a bizonyos megbízhatatlansági listára, ahonnan nem volt könnyű
lekerülni. Az akkor 13 éves húgával,
Annával tartotta el Konrád a családot. A
lány korát egy évvel meghazudták, hogy
dolgozhasson a Klinger gyárban. Miután
az apa szabadult az internálótáborból,
három éven át állt rendőrségi felügyelet
alatt, melynek során hetente be kellett
jelentkeznie a hatóságnál.
Felfoghatatlan módon végül saját
házukat 19 éven át tartó részletfizetéssel vásárolhatták vissza. Évek elteltével
dolgozhattak csak újra a szülők, azonban
végig érezhető volt a megkülönböztetés,
annak ellenére, hogy szorgalom jellemezte a sváb munkamorált. A gyár vezetője egy bajai szövő volt, akit a párt egy

tollvonással ültetett az igazgatói székbe,
bár nem értett a vezetéshez. A pártrendezvényeken kötelezően részt kellett venniük, árgus szemek figyelték, ki tapsol.
Konrád 1956-ban ismerte meg Egri
Irént a szövőgyárban és szerettek egymásba, majd összeházasodtak. Konrád
volt Irén művezetője, mint szövőmester.
A lány 1937-ben született Békés megyében, innen költöztek fel Szentendrére.
A sváb család a magyar lányt örömmel
fogadta, bár az igaz, hogy Konrád nem
kért engedélyt, mert biztos volt a dolgában. Feleségével a sváb zenét és táncot
úgy megkedveltette, hogy a mai napig
megtáncoltatja őt a konyhában. Konrád
1946-2016 közt minden évben bálozott.
A szerbek közt nem volt ilyen elfogadott
a vegyesházasság. Ilyen esetben biztosan
előkerült egy dorgálásra alkalmas léckerítés, hogy a fiatalokat jobb belátásra
bírják.
Két szép fiuk született, Tibor és Zoltán, ők mindenben támogatják idős szüleiket.
Házukat is saját kezükkel építették,
amely egy kitelepített svábé volt, azonban
eredeti állapotában csak egy düledező
melléképület állt a telken. Kölcsönből,
dolgos munkával építették rá családi házukat. Érdekes, hogy utcájukat hány és
hány névre keresztelték már. Először Pákacsapás utca volt, aztán Proszina dűlő,
majd Rákóczi végül Jókai utca.
Nyolc összetartó budakalászi barátként sok élmény kötötte össze a következőket, közülük már csak Konrád él:
Horváth József, Kurtz Béla, Kalászi József, Pupli József, Bartók Márton, Simon
István, Nebranek Miklós.
Végül egy ismert sváb tanács gyerekeknek: „ha az utcán szembejön egy sváb,
mindenképp udvariasan kell köszönni,
mert vagy rokon, vagy rokon lesz!”
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Vendégünk Sári József – Kossuth-díjas budakalászi zeneszerző

„Szinte megszállottként dolgoztam,
még éjszaka is bezárattam magam a
tanterembe, hogy gyakorolhassak”
Sári József a Liszt Ferenc Zeneművésze Főiskolán végze .
Ezt követően zeneiskolai tanárként, zongorakísérőként,
kamarazenekar-vezetőként dolgozo . 1971-től a Német
Szövetségi Köztársaságban dolgozo szabadfoglalkozású
zeneszerzőként, saját műveinek előadójaként (karmester,
zongorista), és zenei írásokat te közzé. Magyarországra
1984-ben tért vissza, i hon zeneelméletet taníto .1997-ben
egyetemi tanári kinevezést, majd Kossuth-díjat kapo . Sári
műveit a hazai előadók melle gyakran tűzik műsorukra külföldi művészek is. Zenéjét számos kortárs mélta a.
Ulrich Dibelius zenekri kus például ezt írta: „Különösen szembeötlő Sári erede ritmikai világa, aszimmetria
irán hajlama, amely zenéjének alapvető feszültségforrása.” A Budakalászon élő művészt pályájáról, tapasztalatairól, kötődéseiről kérdeztük.
 Mi volt első zenei élménye?
Pannonhalmán a bencésekhez jártam
gimnáziumba a háború után. Komoly
tudású, felkészültségű tanáraink voltak,
négyen közülük vonósnégyest alapítottak – akik egyébként fizika, matematika,
biológia szakot tanítottak – és rendszeresen adtak nekünk, diákoknak koncerteket. Ezek egyébként magas színvonalú
előadások voltak. Hangfelvételről is
hallgattunk gyakran zenét, ott hallottam
először például Bartók kórusokat. Fontosnak tartották, hogy ne csak az eszünk,
hanem a fülünk is csiszolódjon. A pannonhalmi Bazilika orgonistája, Szigeti
Kilián atya rendszeresen megkért, hogy
esténként a gyakorlásánál segítsek neki
lapozni. Az atya énektanárunk is volt,
valószínűleg érezte rajtam, mennyire
érdekel a zene. Így csodálatos élményben volt részem, megismerkedhettem
néhány remekművel. Ezek az intim pillanatok mély nyomot hagytak bennem,
zenei ízlésemet alapvetően alakították.
Ott kerültem először közelebbi kapcsolatba Bach zenéjével.
 Mennyit gyakorolt gyerekként
naponta?
Minden zenei előképzettség nélkül,
érettségi után felvettek a győri Konzervatóriumba. Gyakorlásom, a zongorával
való kapcsolatom itt kezdődött. Szinte
megszállottként dolgoztam, még éjszaka
is bezárattam magam a tanterembe,
hogy gyakorolhassak. Emlékeim szerint
nagyon jó tanáraim voltak. Nekik és a
szorgalmamnak köszönhettem, hogy
egy év zenetanulás után felvételt nyer-

tem a Zeneakadémiára, ahol az első
évben Kodály Zoltán elnöksége alatt
szolfézsversenyt nyertem.
 Milyen zeneakadémiai emlékei
vannak?
Zeneszerzés szakon Szervánszky
Endre tanítványa voltam. Szakmai
kapcsolatunk messze túlmutatott a tanár-diák viszonyon. Megismertetett
olyan felvételekkel, amelyek az 50-es
években tiltott listán szerepeltek (például
Stravinsky, Webern, Alban Berg). A vele
töltött öt év életre szóló emberi gazdagodást, etnikai-erkölcsi útmutatást adott.
 Családja mennyire muzikális?
Hasonló élményeim apámmal voltak, akinek hatása a mai napig elkísér.
Apám és anyám sokat és nagyon szépen
énekelt, apámtól főleg egyházi korálokat
hallottam. Öten voltunk testvérek, bátyám amatőr zenészként több hangszeren játszott. Öcsém, Sáry László szintén
zeneszerző, sőt egyik fia, Sáry Bánk is.
A zenei életben úgy emlegetnek minket,
hogy a „három Sári”. Feleségem Romhányi Katalin hegedűs, Andrea lányunk zenetanár, így az otthoni együtt-muzsikálás
napi öröm volt.
 Mely zeneszerzők a példaképei?
Több is van, mindenek előtt Johann
Sebastian Bach, a zenéjével való foglalkozás nélkül nem telhet el nap. Különös
hatással volt rám a reneszánsz zene, például Rameau, Ockeghem, valamint a huszadik századi zeneszerzők, mint Bartók,
Webern, Alban Berg, Messiaen.
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 Mit jelentett az Ön számára a
Kossuth-díj?
Ha az ember elég stabil és elhivatott a
hivatásában, a kívülről jövő elismerések,
kitüntetések nem befolyásolják igazán a
saját önmegítélésében.
 Melyek voltak a legnagyobb
munkái?
Két operát írtam, mindenekelőtt
németországi felkérésre. Az elsőt Napfogyatkozás címmel Pforzheimben mutatták be, majd 2009-ben a Magyar
Állami Operaház is műsorára tűzte. A
második, a Kalaposmester bemutatója
Regensburgban volt. Magyarországi bemutatója még várat magára.
 Kik voltak a legismertebb alkotó- és zenésztársai?
A teljesség igénye nélkül: Kurtág
György, Eötvös Péter, öcsém Sáry László
zeneszerzők. Előadóművészek közül
megemlíteném Gyöngyössy Zoltán, Vékony Ildikó, Perényi Miklós, Matuz István, Ittzés Gergely nevét.
 Milyen budakalászi kötődése
van? Szeret itt élni?
Budakalászon, Szentistvántelepen 32
éve élünk. A csendes, nyugodt környezet
ideális az elmélyült munkához.
(A cikkben a családnevek különböző
írása nem elírás – szerk.)
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Zeneiskolai hírek

December 2-án ünnepelte a Zenetanárok Társasága (ZETA) a Komjáthyné-féle Zongoraiskola első megjelenésének 50 éves évfordulóját, egy egész
napos szakmai programmal. E jeles
jubileumra az ország minden részéből
érkeztek gyerekek, meghívásos alapon,
hogy bemutassák a kötet darabjait. Iskolánk zongora tanszakáról minden kollégánk képviseltethette magát, és az itt
folyó zongoratanszaki munkát, egy-egy
növendékkel. Dankovics Valériától Pluhár Panna, Hermeszné Uracs Mónikától
Mihályi Barnabás, Hoﬀer Katalintól Kun
Kamilla, H. Kürtösi Mónikától Drucza
Veronika és Hegyi Bálint, Lovas Lász-

Óvodai hírek
 NYITNIKÉK ÓVODA

Karácsonyi öröm
időseknek
és gyerekeknek

A Napvirág Idősek Otthonába látogattunk el december
11-én. Nagy izgalommal készültünk erre az alkalomra, szerettünk volna egy kis örömet
csempészni az idősek életébe.
Nagyon vártak már bennünket, szeretettel hallgatták énekes-verses műsorunkat. A
gyerekek a műsor végén átadták
az apró ajándékokat, melyeket
közösen készítettünk el.

20

lótól pedig Gazdag Gábor képviselte iskolánkat, szép produkciókkal. A délelőtt
folyamán a kezdőtanítás tárgykörébe
tartozó előadásokat is hallhatott a szakmai közönség, ahol tanszakvezetőnk, H.
Kürtösi Mónika a kottaolvasás tanításáról tartott élvezetes előadást.
Szeretettel gratulálunk a VI. Hatvani
Országos Zeneiskolai Barokk Fesztiválon 2017. december 19-én kamarazene
kategóriában elért eredményekhez! 3.
díj: Gualterina trió (Kovács Miklós Endre, Nagy Lea, Pluhár Zsófia) Dicsérő oklevél: Piccolo zenekar (Rudolf Daniella,
Terényi Sára, Terényi Gergő, Nagy Lea,
Kovács Miklós Endre, Pluhár Zsófia)

Felkészítő tanáraik: Reikort Ildikó –
furulya és Dankovics Valéria – csembaló.
Büszkék vagyunk, hogy Reikort Ildikó kolléganőnk ReikArt elnevezésű, saját kialakítású összművészeti módszerét
befogadta a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége (MZMSZ) a
Magyar Alapfokú Művészetpedagógiai
Értéktárba. Az Értéktár nyilvános bemutatására 2018. február 26-án kerül
sor.
Előzetes:
2018. január 26-án, pénteken
18 órától vendégszereplésre invitáltuk a budapesti Weiner Leó
Zeneiskola vonószenekarát (vezényel: Ludmány Emil) és fúvószenekarát (vezényel: Sztán István)
a Kós Károly Művelődési Ház báltermébe. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Hermeszné Uracs Mónika,
mb. intézményvezető

Iskolába hívogató programok leendő elsősöknek
 SZENTISTVÁNTELEPI
ÁLTALÁNOS ISKOLA

 KALÁSZ SULI
ÁLTALÁNOS ISKOLA

– 2018. február 24. (szombat)
9:00-12:00: „Kalandozás az iskolában” – Kalandos, játékos délelő ,
melynek során az óvodás gyermekek, szüleik, és akár testvéreik
is megismerkedhetnek az iskola
dolgozóival és az épület minden
zeg-zugával. Erre a foglalkozásra
legkésőbb 10:00 óráig kérjük, hogy
érkezzenek meg, mert a később érkezők nem tudnak bekapcsolódni
minden állomás feladatába.
– 2018. március 8. csütörtök 8:0010:00 Ismerkedés a leendő tanító
nénikkel
– 2018. március 22. csütörtök
8:00-10:00 – Ismerkedés a leendő
tanító nénikkel. Az érdeklődő szülők és gyermekeik ismerkedhetnek
a leendő tanító nénikkel, utána az
iskolával és a beiratkozással kapcsolatos kérdéseikkel megkereshek az iskola igazgatóját.

„Iskolába hívogató”
Sok szerete el várjuk a leendő
elsős gyermekeket és szüleiket
az idei iskolába hívogató programjainkra a Kalász Suliba !
– Január 30. 17 órától Szülők
számára
Megismerkedhetnek a leendő
elsős Tanító nénikkel
– Február 6. kedd 17 óra
Játékos foglalkozás a tornateremben (Váltócipőt kérünk szépen!)
– Március 6. kedd 17 óra
Kézműves foglalkozás
– Március 27. kedd 8 óra
Nyílt órák (A részletes programról később az iskola honlapján
tájékozódhatnak.)

Iskolai hírek
 KALÁSZ SULI

Luca-nap

Német advent
Az adventi időszakban december 9-én,
szombat délelőtt ismét megrendeztük a Luca-napi kézműves foglalkozásunkat. Ennek
a közösségi programunknak az a célja, hogy
iskolánk tanulói szüleikkel együtt apró
karácsonyi ajándékokat készíthessenek
szeretteiknek. A foglalkozásokon hagyományos mézeskalácsot, asztali díszeket, mécseset, bőr kulcstartót, levendulával töltött,
illatos zsákokat, mazsolafüzért, karácsonyi
díszeket, tűzzománc ékszereket egyaránt lehetett készíteni, de akinek kedve volt, még
gyertyát is márthatott vagy Luca-búzát is
ültethetett. Ezen a napon újabb ünnepi
számmal jelentkezett iskolánk folyóirata,
a Suli Sajtó is. A rendezvényünk bevétele
pedig iskolánk alapítványát támogatta.

November 9-én rendeztük meg Márton
napi programunkat, melyen a 3. osztályosok német nyelvű műsorát láthattuk, majd
lámpás felvonulással és a közeli katolikus

Megérkeze a Mikulás
Kalász Suliba is ellátogatott december
6-án a Mikulás. Minden osztályba betért,
és elmesélte, mennyi jó dolgot hallott a gyerekekről. Persze nem érkezett üres kézzel,
puttonyában rengeteg ajándék volt, amiket
krampuszai segítségével szét is osztott a
gyerekek között. A kicsik énekkel, verssel
és rajzokkal köszönték meg a Mikulás látogatását. és nagy örömmel fogyasztották el a

templom kertjében megrendezett játékos
versennyel elevenítettük fel a hagyományokat.

finomságokat.

 SZENTISTVÁNTELEPI ISKOLA

A Szen stvántelepi Általános Iskola újévi hírei

Az új esztendő első napjaiban a Szentistvántelepi Iskola tanulói újra birtokba
vehették az udvari kosárlabda pályát,
amelyet eddig az ideiglenesen kialakított
étkező konténerei foglaltak el. Elkészült
ugyanis az iskola csaknem teljes körűen
felújított ebédlője, így a konténereket az
év utolsó napjaiban elszállították. Az étkező és a konyhai kiszolgáló helyiségek
felújítása során sor került az ablakok
cseréjére, új padló- és csempeburkolatot
raktak fel, új radiátorokat, világítóteste-

ket szereltek fel, szellőztető berendezést
építettek be, a homlokzat külső szigetelést kapott, illetve több konyhai eszközt
és bútort is beszereztek. A beruházást
Budakalász Város Önkormányzata finanszírozta, összköltsége hozzávetőlegesen
15 millió forintot tett ki, melyet ezúton is
köszönünk!
Az iskolabővítési munkálatokat a kivitelező Primogen FM 2017. december
31-i dátummal készre jelentette. A műszaki átadás-átvétel időpontja 2018. ja-
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nuárban lesz, de arra számítunk, hogy a
költözés februárig várat magára, ugyanis
ha a jelenleg folyamatban lévő munkákat sikerül is az átadásig befejezni, a
beruházó Nemzeti Sportközpontoknak a
használatba vétel előtt gondoskodnia kell
a szakhatósági engedélyek beszerzéséről,
illetve a termek, helyiségek berendezéséről.
Az építkezésből adódóan az iskola
tornaszobája, szertára, egyes konyhai
helyiségek, illetve az ebédlő előtere is
beázott. A felújítási munkálatok ugyan
megkezdődni látszanak, de a tornaszoba
bizonytalan ideig nem lesz használható,
ezért az iskola közeljövőben szervezendő
rendezvényei eredeti terveinktől eltérően
fognak megvalósulni. Pontos tájékoztatást a szülők az osztályfőnökökön keresztül kapnak.
Kovács Kristóf Áron
intézményvezető
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Katolikus hírek

Budakalászi Karitász Advent

Az adventi felkészülés sok apró
csodája rengeteg örömöt hozott Budakalászra, adománygyűjtésünk már
december elején elkezdődött. December
másodikán a Hajművelő Szalonzenekar
csodálatos koncertjével és a helybéli
szorgos háziasszonyok és idősek valamint az Örömsüti Mozgalom finom házi
süteményeivel közvetíthettük a Luppa-tó
melletti pszichiátrián élő betegeknek azt
a sok szeretetet, gondoskodást és odafigyelést, amit a budakalászi emberektől kaptunk. A pszichiátria karácsonyi
megemlékezésén december 18-án 88

darab sapkát-sálat, piperét és édességeket tartalmazó ajándékcsomagot adtuk
át, melyek mellé egy-egy gyönyörű, saját
kézműves mézeskalács karácsonyfa is
került minden gondozott éjjeli szekrényére. Az átadás előtt nagyon megható
műsort kaptak ajándékba az intézet dolgozói és mi karitászosok, melyet a betegek adtak elő a „láthatatlan” szolgálatról
szóló versekből összeállítva.

A két plébániai képviselő-testület segítségével 43 szeretet-csomagot adtunk
át személyesen a helyi idős embereknek

és 175 adag (leves+főétel) meleg ételt
utalványt juttattunk a helyi rászoruló
gyerekeknek, családoknak, melyet a
Hasmester Vendéglőben válthattak be.
Szenteste napján 30 adag ünnepi ebédet
osztottunk a helyi nehéz sorsú családoknak. Önzetlen egyéni adományokból további értékes segítségre is volt módunk,
melyek különösen nagy örömet és meglepetést okoztak. Köszönjük a sok-sok
szeretettel teli adományt és áldott, boldog Újévet kívánunk mindenkinek!
Szent Ferenc Karitász Csoport

Élet keresztyén Szemmel

Hol vagytok reformátusok?
A legutóbbi cenzus során a magyarok 11,6%-a vallotta magát reformátusnak. Jóllehet, ez drámai módon
csaknem félmillió lélekkel kevesebb,
mint a tíz évvel korábbi népszámlálás
során kapott eredmény, az igazi dráma
a valóságban rejlik. Értelemszerű, hogy
a népesség felekezeti eloszlása nem homogén az ország területére nézve. Ám
egy olyan település felekezeti eloszlása, amelyiknek nem elhanyagolható
arányban az utóbbi évtizedek népmozgalmi tendenciái – nevezetesen a fővárosból történő kiköltözés – alakították
és alakítják a lélekszámát, feltételezhetően emlékeztet az országos adatra.
A mostani, nagyjából 11 ezer lakos
alapján Budakalászon élhet nagyjából ezer, magát reformátusnak valló
ember. A vasárnapi istentiszteleteken
a Kereszt utcai református templomban hétről-hétre megjelenik 80-90
ember, sátoros ünnepekkor 110-130.
Egy részük katolikus. Hol vagytok hát
reformátusok? Őrlődtök a munkanapok malmában? Viszitek a gyereket az
oviba, suliba? Nem az erkölcstanra toljátok be őket, hanem a hittanra, hogy
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megnyugtassátok lelkiismereteteket?
Legyintetek, hogy ma már nem divat
a hit? Nálatok otthon talán már szóba
sem kerül a dolog? Elnyomnak titeket a
törlesztőrészletek? Mikor menjünk bevásárlóközpontba, ha nem vasárnap?
Legalább vasárnap alhassunk sokáig?
Imádkozzon helyettünk az, aki úgyis
hisz Istenben? Megálljunk hát. Keressen az Isten, ti magasról tesztek rá? Ő
is így tesz majd veletek! Nem hisztek
benne? Naná, hogy nem, mert fogalmatok sincs arról, hogy mit is kellene Róla
tudni, amiről el lehetne döntenetek,
hogy nem hiszitek. Fárasztó dolog utánanézni valaminek, másra fordítjátok
hát időtöket s erőtöket. Mégis mire? Hol
lennétek ti, ha Zrínyi, Dobó, Szondi, Balassi vagy Tinódi, a lantos azt mondta
volna, ma dikózom egy kicsit, álljon a
várfalra, aki hisz még a menekvésben,
a békében? Leutánozzátok a becstelen
nyugat mintáját, ahol diszkóklubot csinálnak a templomokból s eltávolítják a
pápa szobráról a keresztet? Ahol nem
lehet Úrnak mondani Istent, mert az
hímnemű és nem elég korrekt a transzneműek számára? Ahol elesett a hit s

Budapest – Kálvin tér 1905
elesett Európa, ahol helyet készítettek
a fundamentális iszlámnak? Tudjátok
meg, hogy ahol elhagyják az emberek
a hitet, oda más hitek fognak benyomulni, mert ez a világ rendje. Lehet
nem szeretni, de ez a törvény. Békét
csak az erősek teremthetnek – nem az
izmosak, az erősek – a gyöngék csak
remélhetnek, mert kiszolgáltatottak.
Ébredj, budakalászi református! Erőt
a viharban egyedül az Úr adhat. Ne
maradj el, mert sosem fogod megtudni. S ne válaszd a gyöngék szerepét!
Isten házának kapuja előtted is nyitva
áll. Isten téged is hazavár. Az Úr akar
erőssé tenni, aki azt üzeni: a jövő a béke
emberéé.
Glasz Péter
Budakalászi Református Egyházközség

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

Közélet
Egészségklubunk működését
támogatja a

AZ EGÉSZSÉGKLUB PROGRAMJAI
gunkra és játékostársainkra is. Az önismereti társasjátékok közül hárommal
játszunk az első alkalommal: Identity,
Az érzelmek birodalma, Lélek-pillangó.

KLUBNAP
Január 11. csütörtök 17h
ÉVADKEZDŐ KLUBNAP

ORVOSI ELŐADÁS
h

Január 18. csütörtök 17h
Dr. Faragó Eszter új előadás sorozata:
300 ÉVES LENNE MÁRIA TERÉZIA átvezetés az elmúlt félévben megismert női történelmi alakokról, ill. az
évfordulóhoz kötődően a magyar
királynő uralkodása, tevékenysége,
érdemei.
h

Február 1. csütörtök 17 Dr. Faragó
Eszter előadása: SZENT ISTVÁN SZÉKVÁROSAI.
Február 8. csütörtök 17h JÁTÉKOS
ÖNISMERETI FOGLALKOZÁSOK indulnak Divéky Györgyivel. “A társasjátékozás során mi felnőttek is sokat
megtudhatunk önmagunkról. A feszültségektől mentes légkör alkalmat
adhat arra, hogy oldódjanak gátlásaink. Szabadabban beszélhetünk az
érzéseinkről, megnyílhat a személyiségünk, jobban tudunk figyelni ma-

2018. JANUÁR 25. 18 (Díszterem)

KIRÁNDULÁS
2018. január 24. szerda:
Látogatás a JÓZSA JUDIT Galériába.
Találkozás: Hév Bp. felé: 15.42 Budakalász, 2. kocsi.
Program: A Magyar Betlehem c. kiállítás és J.J. galériában lévő szobrainak
megtekintése, utána 18 órától lehetőség van a Boldogasszony hava és a
Boldogasszonyság c. előadás meghallgatására. Belépődíj nincs, de illik valamennyi hozzájárulást adni.
2018. február 14. szerda: PESTI VÍGADÓ
Találkozás: Hév Bp. felé: 9.06 Budakalász, 2. kocsi.
Program: A Pesti Vígadó épületének bejárása idegenvezetéssel. Költség: 750
Ft/fő nyugdíjas, ezt 15 főre akkor is ki
kell fizetni, ha kevesebben vagyunk.
Szervező: Kecskés Éva, tel. 341-358,
70/2542906, kecskes.eva@t-online.hu

www.bkegeszsegklub.hu * bkegeszsegklub@gmail.com

FÜLZÚGÁS avagy: jó, ha mindent hallok?
Előadó:
László Orsolya audiológus

MOZGÁSÓRÁK, KÉPZÉS
SZÁRAZFÖLDI TORNA páros naptári héten
hétfőn és csütörtökön reggel 745, 830
páratlan naptári héten hétfőn reggel
745, 830, csütörtökön reggel 745, 1000
(PÁRATLAN csütörtökök: jan. 4., 18., febr. 1., 22.)

JÓGA: kedd 8h és 15h, péntek: 9h
GYÓGYTORNA: szerda és péntek 8h
VÍZI TORNA: szerda du. 3/4 6 és 3/4 7,
péntek du. 5 és 6 órakor. Mindegyik
csoport fogad még 1-1 fő jelentkezőt.
(lazanyiedit@gmail.com vagy 70/4560605)
MERIDIÁN TORNA: péntek 830
NÉMET TANFOLYAM emelt, középhaladó
szint Peltzer-Dubovszky Líviával keddenként 8h a Faluházban.
Tel: 20/918 3026, dublixi@yahoo.de

Anyakönyvi hírek

Gyászhírek

Decemberi anyakönyvi események:
Újszülöttek
Szeretettel köszöntjük
Budakalász Város legifjabb polgárait:

Házasságkötés
Városunkban decemberben hat pár
kötött házasságot.

Sok boldogságot kívánunk nekik!

Bacsó Bálint,
Benczédi Cintia,
Csáki János Junior,

Demeter Áron Dávid,
Mersich Benedek,
Nyíri Lilien Emese

Decemberben
elhunytak:
Városunkban decemberben
tizenöten hunytak el.
Részvétünk a hozzátartozóknak!

Élet keresztyén Szemmel
Jó egészséget kívánunk nekik!

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ
Budakalász Város ingyenes, közérdekű tájékoztató kiadványa
Megjelenik havonta 4 500 példányban
Lapalapító: Budakalász Város Önkormányzata
Kiadja a Budakalászi Polgármesteri Hivatal
Felelős kiadó: dr. Udvarhelyi István Gergely

Főszerkesztő: Kovács Andrea
Munkatárs: Szabady Szin a
Korrektor: Dr. Kovách-Janitsek Romola
Fotók: Kovács Andrea, Szabady Szin a,
Ladinek Viktor
Tördelés, illusztráció: Lovász Anita

A szerkesztőség elérhetősége:
Cím: 2011 Budakalász, Petőﬁ tér 1.
E-mail cím: hirmondo@budakalasz.hu
Telefon: +36 (26) 340 266
Nyomtatás: Mátyus Bt., Dabas
Terjesz : Magyar Posta Zrt.

A Budakalászi Hírmondó legközelebbi számának lapzártája: 2018. február 1. • Megjelenés, terjesztés: 2018. február 12-15.
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