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BUDAKALÁSZ
POLGÁRAINAK LAPJA

„Kívánom, hogy a karácsonyi ünnepek
hozzanak szeretetet, békét, nyugalmat
minden budakalászi o honába!”
Interjú Rogán László polgármesterrel (3. oldal)

Jó hangulat a karácsonyi ünnepségen
(14-15. oldal)

„Hiszem, hogy az alapja mindennek
a Gondviselés!”
Hétköznapi hős – nem hétköznapi éle örténet (20. oldal)
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Képviselő-testüle döntések – 2018. november 29.
Vízi-közmű hálózatról szóló rendelet
módosítása
A módosítás pontosítja az ikerházaknál
fizetendő hozzájárulás mértékét és lehetőséget ad a Klisovác utca Dolina utca előtti
új csatornaszakasz rácsatlakozására a hozzájárulás összegének meghatározásával.
Lakások bérbeadásának feltételeiről
és a lakások bérleti díjáról szóló rendelet módosítása
A korábbi időszakban az önkormányzati
lakások bérlőinek egy jelentős része nem
tett eleget saját kötelezettségeinek, sokan
nagymértékű tartozásállományt halmoztak fel az alacsony összegű bérleti díjakból,
közüzemi díjakból. A hatályos rendelet legutóbbi módosítása alapelvi szinten mondja
ki, hogy az ilyen bérlői magatartás nem
támogatható. A rendelet módosítása értelmében, a bérleti szerződések megszűntethetőek lesznek rendkívüli felmondással
a 60 napot meghaladó, önkormányzattal
vagy annak gazdasági társaságaival szembeni lejárt, mindennemű tartozás esetén.
Lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló rendelet módosítása
A rendelet módosításával az ingatlanokat tartozásmentesen bérlőket eddig
megillető, 20% mértékű kedvezmény a
továbbiakban 5%-ra változott. Mindez azt
jelenti, hogy az Önkormányzat továbbra is
segíti lakáscéljaik elérésében azokat, akik
minden lakbér és közüzemi számlájukat
kifizetve huzamosabb ideig önkormányzati ingatlant bérelnek, ám az ingatlanpiac
nagymértékű felfutása miatt a kedvezmény
mértékének mérséklése vált indokolttá.
A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló
rendelet módosítása
A módosított rendelet szerint a helyi-

ségek bérleti díja évente az infláció mértékével növelhető, két évente pedig a díj
mértékét felül kell vizsgálni. Pontosításra
kerülnek a helyiségek nem rendeltetésszerű használatának esetei is.
A közterületek nem közlekedési célú
igénybevételével kapcsolatos rendelet megalkotása
A témához kapcsolódó információ
a polgármesteri interjúban található a
3. oldalon.
Intézményi térítési díj rendelet módosítása
A Junior Zrt. 2017. szeptemberétől közbeszerzési eljáráson nyert tender eredményeképpen szolgáltatja az étkezést a helyi
intézményeknél. A cég indítványozta, hogy
2019. januártól 14%-kal emelkedjenek az
étkezési térítési díjak, a rezsi- és humánerőforrás költségek emelkedése miatt.
A Testület a szeptemberi ülésen viszont
nem fogadta el a szolgáltató indítványát,
Térítési díj 2019. január 1-től
(bruttó Ft/adag):
Általános iskolában:
tízórai 112.- Ft
ebéd 405.- Ft
uzsonna 112.-Ft
Együtt: 629.- Ft
Óvodában:
tízórai 77.- Ft
ebéd 321.- Ft
uzsonna 78.- Ft
Együtt: 476.- Ft
Bölcsődében:
reggeli 69.- Ft
tízórai 69.- Ft
ebéd 265.- Ft
uzsonna 69.- Ft
Együtt: 472.- Ft

helyette 10%-os emelést hagyott jóvá, azzal
a feltétellel, hogy a szerződéses időszak
végéig – 2020. augusztus 31-ig – további
áremelésre nincs lehetőség. A szeptemberi
döntésnek megfelelően most a rendelet
módosítására és a térítési díjak meghatározására került sor. Az áremelésnek köszönhetően minőségi és mennyiségi javulás is
várható az ételeket illetően.
Támogatási szerződések kötelező
kommunikációs eleme
Az Önkormányzat által támogatott
szervezetek írásbeli, szóbeli és elektronikus kommunikációjában meg kell jeleníteni az Önkormányzatot, mint támogatót.
A támogatott kommunikációs feladatait a
szerződésben részletezzük. A változást az
államháztartáson kívüli forrás átadásáról
és átvételéről szóló rendeletben kell átvezetni.
A „Budakalász, 16 tantermes iskola
építése” tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményének megállapítása
A témához kapcsolódó információ
a polgármesteri interjúban található a
3. oldalon.
A Képviselő-testület 2019. évi munkatervének elfogadása
A 2019. évi testületi ülések tervezett
időpontjait és főbb napirendi javaslatait
fogadta el a Testület.
A Polgármesteri Hivatal beszámolójának elfogadása
A beszámoló rövid áttekintést ad a Hivatal tevékenységéről.
Pályázati projektek
A Testület elfogadta a folyamatban lévő
pályázati projektekről szóló beszámolót.
A Képviselő-testület valamennyi határozata és az egyes napirendek előterjesztései teljes terjedelemben megtalálhatók
a város weboldalán a Képviselő-testületi
ülések és Határozatok menüpontban.

Minden kedves ügyfelünknek
kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!
Budakalász Város Önkormányzata
és a Budakalászi Polgármesteri Hivatal munkatársai

rendeze városért!
facebook.com/budakalaszvaros
facebook.com/budakalaszvaros
a közösségért!

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ
Budakalász Város ingyenes, közérdekű tájékoztató kiadványa
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A Budakalászi Hírmondó legközelebbi számának lapzártája: 2019. január 4. Megjelenés, terjesztés: 2019. január 14-17.

INTERJÚ Rogán László polgármesterrel

„Kívánom, hogy a karácsonyi
ünnepek hozzanak szeretetet,
békét, nyugalmat minden
budakalászi o honába!”

A december a legeseménydúsabb hónap az évben. Adven hétvégék, karácsonyi ünnepség, „Minden gyereknek legyen karácsonya”, nyugdíjasok ajándékcsomag osztása, testüle ülés. Ezekről
kérdeztük Rogán László polgármestert decemberi riportunkban.
 A november végén tartott testületi ülésen új rendeletet alkottak
a képviselők a közterületek nem
közlekedési célú igénybevételével kapcsolatban. Miért volt erre
szükség?
A rendelet megalkotását azért kezdeményeztük, mert a városban zajló
közmű bekötések, hálózatfejlesztések,
burkolatbontások során sok esetben
megsérülnek az útjaink, és gyakran a
helyreállítást nem megfelelő minőségben végzik el a szolgáltatók. Az utak
ezekben az esetekben nehezen használhatóvá, balesetveszélyessé vagy használhatatlanná váltak. Gondoljunk csak
a Sport utcában a fekvőrendőr felbontására, majd az azt követő több hónapos
óriási útsüllyedésre, vagy a Kálvária
utca elején a hetekig felbontva maradt
térkő burkolatra, ami sok autósnak okozott bosszúságot vagy akár sérülést is. A
rendelet bevezetésével ezek a munkálatok hatékonyabban ellenőrizhetők és
szigorúbb kötelezettséget rónak az utat
felbontó szolgálatókra, valamint nagyobb ráhatásunk lesz a helyreállításra.
Arra kérek minden igénylőt, hogy a honlapunkon mindenképpen tájékozódjon a
részletekről.
 A másik fontos döntés az új iskola építésével kapcsolatos. Miről
határozott ezzel kapcsolatban a
testület?
Az új iskola építésére indított közbeszerzési eljáráson a beérkezett ajánlatok értékelését elvégezte a közbeszerzés
koordinálásával megbízott cég. A megvalósításhoz többletforrás bevonására
volt szükség. Sajnos az államtól kért
pluszköltség biztosításával, valamint a

teljesítési és elszámolási határidő változtatásával kapcsolatos szerződésmódosítás késve érkezett meg hozzánk.
Ezidő alatt az ajánlattevő cégek ajánlati
kötöttségi ideje pedig lejárt, akik ezt
követően már nem tartották ajánlatukat. Ennek következtében a közbeszerzés érvényes, de eredménytelen lett. Az
eljárást tehát újból el kell indítanunk.
Reményeink szerint az iskola 2020-ra
épülhet meg.
 Még a hónap elején Budakalászra látogattak a MÁV-HÉV
vezetői. Miről volt szó a megbeszélésen?
Helyszíni bejárást tartottunk november elején a cég vezetőivel. Keresztes
Péter vezérigazgatóval és kollégáival az
elkövetkező egy év lehetőségeiről beszéltünk, így az esőbeállók építéséről,
biciklitárolókrolók kihelyezéséről és a
parkolóhely bővítéséről. Az esőbeállókat
a MÁV-HÉV építi meg, míg a biciklitárolók költségét a három megállóban az
Önkormányzat állná. A parkoló kialakításánál Budakalász állomáson még vizsgáljuk a szóba jöhető helyszínt.
 A héten zajlott a karácsonyi
ajándékcsomagok kiosztása a
nyugdíjasok számára.
A korábbi évek pozitív tapasztalatai alapján idén is tartós élelmiszereket tartalmazó csomaggal készültünk a
nyugdíjas és a nyugdíjszerű ellátásban
részesülő budakalásziak számára. A
költségvetésünk megtervezésekor mindig fontosnak tartjuk, hogy segítsük az
aktív korból a kisebb bevételt jelentő
nyugdíjas korba lépett városlakókat.
Rendkívüli öröm számomra, hogy le-
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hetőségünk van erre az intézkedésre,
köszönöm képviselőtársaimnak, hogy
megszavazták ezt az juttatást, valamint a
kollégáknak és a Művelődési Ház munkatársainak a lebonyolítást.
 December a rendezvények hónapja. Mi várható még az év vége
előtt?
Bár rendkívül zsúfolt a december
rendezvények tekintetében, ugyanakkor ez a legörömtelibb, szívet melengető
hónap az évben. Elkezdődtek az adventi
hétvégék a város karácsonyfájánál. Ide
hívunk minden budakalászit szombaton
délutánonként, hogy együtt várjuk a karácsonyi csoda eljövetelét. Ebben a várakozásban a kalászi gyerekek segítenek
nekünk minden hétvégén kedves műsoraikkal. Másik örömteli eseményünk,
amit ez évtől az Önkormányzat szervez,
a „Minden gyermeknek legyen karácsonya” rendezvényünk, ahol a nehezebb
anyagi helyzetű gyermekek karácsonyát
szeretnénk szebbé tenni egy kis ajándékkal. December 9-én pedig karácsonyi
ünnepséget tartunk a budakalászi nyugdíjasoknak, ahova ez évben Kovács Katit
hívtuk. Az énekesnő szavait idézve ezzel
az ünnepséggel is szeretnénk megköszönni „mindazt a jót, amit értünk tett”
ez a korosztály!
Végezetül kívánom, hogy Budakalász
minden otthonába jöjjön el a kisded
Jézus és hozzon szeretetet, békét, nyugalmat Karácsonyra, amit őrizzünk meg
szívünkben az eljövendő esztendőben is!
Áldott, boldog karácsonyt kívánok minden budakalászi számára!
2018. december 6.
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Önkormányza hírek

Felkészült a város a télre

Feltöltött sóraktárak, felkészített
munkagépek, kihelyezett utcai sótárolók. Felkészült a város a télre.
Bár az időjárás eddig kegyes volt, a napsütéses ősz sokáig kitartott, de Budakalász
már felkészült a hideg csapadékos szezonra.
A síkosságmentesítés idén is nagyon fontos
feladata a városnak. Ennek ellátására minden előkészületet megtett mind a városi
karbantartó-csoport, mind pedig a síkosságmentesítéssel megbízott vállalkozó.
A síkosságmentesítés ez évben is
a korábbi gyakorlatnak megfelelően
történik. Fagy és csapadék esetén a város
saját kezelésébe tartozó teljes belterületi úthálózatát járhatóvá teszi az Önkormányzat
megbízásából dolgozó vállalkozó. A Magyar
Közút fenntartásába tartozó utak tisztítását
pedig az út kezelője végzi.

A városban 50 km a takarítandó
saját út hossza. Fontos elmondani, hogy
a helyi utakon a munkát fokozatosan végzik, így a forgalmasabb gyűjtőutak
tisztítása prioritást kap. Az úttesteket
négy nagy teljesítményű Mercedes Unimog
géppel síkosságmentesítik majd.
A hatékony munkavégzés érdekében szeretnénk kérni a város lakóit,
hogy a novembertől március végéig
terjedő időszakban mindenki lehetőleg az ingatlanon belül parkoljon
és ne az úttesten, útpadkán. A korábbi
évek tapasztalatai alapján több utcában –
különösen a szűkebb utaknál – nehézkes
vagy kivitelezhetetlen volt a síkosságmentesítés, mert a nagy, három méter széles
gépek nem fértek el az út szélén vagy az úttesten parkoló autóktól. Fokozottan kérjük
ezért minden lakó szíves közreműködését!
Hamarosan elkezdődik az utak űrszelvényének karbantartása is. Ennek
során az utakra lógó fákat gallyazzák majd,
hogy a nagyobb munkagépek, így a hókotró
és a szemétszállító is akadálymentesen haladhasson.
Az önkormányzati intézmények
körüli, valamint azok közvetlen
megközelítésére szolgáló járdákat,
parkokat, sétányokat és kerékpárutak bel-

területi szakaszait a Polgármesteri Hivatal közterület fenntartó csoportja
tisztítja. A járdákat minden esetben az
előírásoknak megfelelően környezetbarát
anyaggal kezelik majd. A környezetkímélő
zeolit tartalmú anyag már a raktárban áll
zsákokba tornyozva.
Már kihelyezték a nem szilárd burkolatú utak közelébe a sótartályokat. A tartályokban található útszóró sót az autósok
önkiszolgáló jelleggel használhatják az utak
síkosságmentesítésére, ha az adott területre
még nem érkezett meg a hókotró. Az utak
közelében lakóknak érdemes erre a célra
autójukban lapátot tartani.
Fontos, hogy a város lakói is közreműködjenek a síkosság-mentesítésben és az
ingatlan előtti járdaszakaszt mindig
tisztítsák meg. Ez a régi szokás ma is
él a városban, amit mostanra a Közösségi
Együttélésről szóló rendelet is szabályoz.
Kérjük, hogy a téli időszakban mindig az
időjárási körülményeknek megfelelően, az
aktuális útviszonyokhoz igazodva, az
Országos Meteorológiai Szolgálat kiadott
esetleges riasztásait figyelembevéve közlekedjenek, és minden esetben ellenőrizzék
járműveik alkalmasságát az adott útviszonyoknak megfelelő közlekedésre.

Végéhez közeledik a Gerinc utca építése
Végéhez közeledik a Berdó városrészben az útépítési beruházás. A mintegy 250
millió forintos önkormányzati forrásból
megvalósuló útépítés során a városrész fő
gyűjtőútja, a Gerinc utca kap aszfaltborítást
összesen 900 méter hosszan. A kivitelező a
csapadékvíz elvezetési rendszert már kiépítette, az úttest elkészítése jelenleg 90%-os
készültségnél tart. A beruházás a behajtók
és a csatlakozó utcák szintbe helyezésével
fejeződik majd be. Ezután egy megújult

utat használhatnak az arra közlekedők. A
forgalomlassító eszközök elhelyezése tavasszal várható, addig kérjük körültekintően, mérsékelt sebességgel, a gyalogosokra
figyelve közlekedjünk.

Virágos csónak köszön a látogatót a tóparton
Egyre rövidülő tóparti sétáink során
már érezhetjük a borongósra fordult időt.
A látogatót mégis színes látvány fogadja a
Kahl am Main sétány elején. Frissen elkészült virágos csónak áll itt. A korábbi kétfős
bárka szerkezete tönkrement, így Tolonics
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István képviselő közbenjárásával újat szereztek a helyére. Alulról kifúrták, geotextíliával borították, időjárásálló festékkel
kezelték a csónakot. Kivették az üléseket
és kétnyári árvácskákat ültettek bele, színt
lopva a téli melankolikus napokba.

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

Önkormányza hírek

A Kalász Suli diákjai jártak látogatóban a Polgármesteri Hivatalban

A Kalász Suli 5.c osztályának tartott
előadást Rogán László polgármester.
Az osztály iskolai projektnap keretében
látogatott el a Polgármesteri Hivatalba.
A gyerekek hallhattak az Önkormányzat
működéséről, a Polgármesteri Hivatal

munkájáról és a várossal kapcsolatos ismeretekkel is bővült a tudásuk.
Megtudták többek között, hogy a
város életét a Képviselő-testület döntései irányítják, hogy milyen ügyeket lehet
a Hivatalban intézni, emellett beszéltek
arról, hogy milyen motívumok szerepelnek a város címerében és mikor készült
a Kalász kocsi.
A bemutató interaktív volt, így a gyerekek a szavazógéppel szavazhattak,
hozzászólásokat tehettek és még egy Budakalászról szóló kvízt is kitöltöttek.
Ismereteik sokrétűen bővültek, több
tantárgyat is érintve, így a történelmet,
az állampolgári ismereteket, földrajzot,

Frissen feste híd és padok a városban

Az ősszel megkezdett karbantartási
munkálatok tovább folytatódnak Budakalászon. Az Egészségház előtti padok
festését követően az Önkormányzat
megbízásából ismét számba vették a
város területén található, fából készült

felületek állapotát.
Az Egészségház előtt ívelő kis híd
felületét így újra festették, a pillérnél
lévő megsüllyedt burkolatot kijavították. A Wattay téren elhelyezkedő hirdetőtáblát szintén frissen mázolták. A
szentistvántelepi HÉV megállóban a
cserkészet közösségi tereként ismert
Grund területén lévő padokat is lefestették.
A jelen időszak további folyamatos
zöldkarbantartói munkái közé tartozik
továbbá a gallyazás, árkok takarítása,
avar gereblyézése, takarítás és hamarosan a síkosságmentesítés.

Intézményvezetői értekezlet

Intézményvezetői értekezletet tartott Rogán László polgármester a Művelődési Ház, a bölcsőde, az óvodák és

az iskolák igazgatóinak. A megbeszélésen beszámolt az intézményeket érintő
kérdésekről és a vezetők is elmondták
aktuális felvetéseiket. Így szó esett az
elkövetkező évek fejlesztéseiről, a közétkeztetéssel és kapacitással kapcsolatos nehézségekről, a programokról is.
Vannak kérdések, melyekre azonnali
megoldással tudott szolgálni a városvezető és vannak olyanok is, amelyek
további átgondolást igényelnek. Hoszszú évek óta minden intézménnyel nagyon jó az együttműködés.
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helyismeretet még nyelvtani szabályokról
is szó volt a földrajzi nevek írása kapcsán.
A gyerekek nagyon érdeklődőek, aktívak voltak. A találkozó végén ajándékot
is hazavihetettek a kis vendégek.

Fontos a házszám kiírása

Sokan elmulasztják feltüntetni ingatlanjukon a házszámot, helyrajzi számot,
pedig saját érdekünkben is fontos lenne
a kihelyezése. Lényeges, hogy jól látható helyre, olvashatóan tegyék ki
az azonosítást szolgáló táblát. Nemcsak a tulajdonos érdeke ez, baj esetén
akár a mentők, tűzoltók tájékozódását is
segíti. Aki ezt elmulasztja, a helyi rendelet értelmében szabályszegést követ el,
ami akár bírsággal is járhat. A posta dolgozói is megerősítik, hogy számos helyre
lehetetlen eljuttatniuk a küldeményeket
a hiányzó házszámok miatt. Aki helyrajzi szám helyett házszámot igényel, az
Önkormányzat kérelem alapján kiadja
azt. Újonnan beépülő, jelentősen átalakuló telekosztású településrészek esetén állhat fenn, hogy a házszámozással
érdemes megvárni a telkek véglegesen
kialakult képét. Minden konkrét esetben
kérjük, személyesen tájékozódjanak a
Polgármesteri Hivatalban. Az Önkormányzat kéri tehát, hogy a városlakók
hiányzó házszámaikat, helyrajzi számaikat mielőbb helyezzék ki, önmaguk és a
környezetükben élők érdekében!
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Zöld hírek
Zóna

Tájékoztató kút fennmaradási ügyekről
Az Országgyűlés 2018. december havi ülésterve alapján várhatóan napirendre
kerül az engedély nélkül
vagy engedélytől eltérően
létesített vagy üzemeltetett
kutak fennmaradási engedélyezési eljárásának határide-

jét megállapító jogszabály módosítása.
Az előterjesztett módosítás szerint mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető,
aki a vízjogi fennmaradási engedélyezési
eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi.
A döntés 2018. december 10-13. között
várható.

Fűts okosan a sztább levegőért!
Elkezdődött a fűtési szezon, azonban
nem mindegy, mivel fűtünk. A témában
Dr. Béres Andrást, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. ügyvezetőjét kérdeztük.
„Hazánk és egész Európa levegőminőségi helyzete a szilárd légszennyező
anyagok, azaz a szállópor tekintetében
nagyon kedvezőtlen. Ezen anyagok
70-80 százaléka a lakossági fűtésből,
kerti zöldhulladék égetéséből származik. Az Európai Unióban közel fél millió
ember korai elhalálozása következik be
ebből adódóan. A 2008-2009-es éveket
követően, amikor az energiahordozók
árának tekintetében jelentős változások
következtek be, nagyon sokan áttértek
a szilárd tüzelésre. Ezek között a szenet, a tűzifát, a brikettet és a pelletet kell
megemlíteni. A felhasznált tűzifa menynyisége évről évre növekvő tendenciát
mutat. Ez természetesen összefügg azzal
is, hogy mennyire hideg a tél.
Nagyon fontos, hogy műanyag, textil
vagy gumi hulladékot égetni tilos! Ennek
oka, hogy e káros tevékenység jelentős
környezeti kockázatot jelent, az esetleges
rákkeltő anyagok kibocsátásával. Fontos
tudni, hogy a káros hatásoknak az is ki

van téve, aki a tüzelés helyszínén beltérben tartózkodik, különös tekintettel a
családtagokra, gyerekekre. Nagyon fontos, hogy megfelelő tüzelőberendezést
használjunk, hangsúlyozni kell, hogy a
gázfűtés a legkisebb légszennyező anyag
kibocsátású megoldás. Ezt követi a fa
tüzelési mód. Lényeges, hogy megfelelő
állagú tüzelőberendezéssel fűtsünk,
megfelelő füstgáz elvezető kéménnyel,
száraz – 20% nedvességtartalom alatti
– tűzifa felhasználásával, hiszen így felére, harmadára csökkenthető mind a
szilárd légszennyező anyag kibocsátás
mind a költségek. A Katasztrófavédelem
szakemberei rendszeresen ellenőrzik
kötelezően a füstgázelvezetést, illetve
a tüzelőberendezéseket, de egyéni ellenőrzés is kérhető. A környezetünk,
egyéni biztonságunk érdekében és a
megfelelő hatásfokú költséghatékony
tüzelés megvalósításáért elengedhetetlen, hogy időszakosan ellenőriztessük a tüzelőberendezést és a kéményt.
A futsokosankampany.hu honlapon az
Agrárminisztérium támogatásával működő kampány további részletei, kiadványai is megtekinthetők, letölthetők.

Teljes hosszában meg sztul a Zrínyi árok

Szentistvántelepen, a Pomáz határában húzódó Zrínyi utca teljes hosszát
árok határolja. Egy Pomázról induló
ér vize a HÉV sínek alatt folyik ebbe az
árokba. Így a folyamatos vízátfolyás biz-
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Működésben
a darálógép

tosítása érdekében itt elengedhetetlen a
rendszeres karbantartás. Néhány évvel
ezelőtt az árok egy szakaszát szigetelő
burkolattal is ellátta az Önkormányzat.
Most újra kezelésbe vették az árkot
és környékét. Gereblyéznek, levágják
az űrszelvénybe lógó ágakat, kiemelik
a hullott leveleket a zöldfelületi karbantartók. A munkálatok több héten át folytatódnak. Az Önkormányzat megbízott
kivitelezője hamarosan markológéppel
emeli ki a lerakódott hordalékot, majd
deponálás, száradás után elszállítja.

A város nagy kiterjedésű zöld területein
rendszeresen végeznek gallyazást, vágják a bokrokat, metszik a fákat, tisztítják
az űrszelvényeket. Ebből a karbantartási
tevékenységből származó ágakat, nyesedéket az Önkormányzat környezetbarát
módon dolgoztatja fel. A keletkezett zöldhulladékból korszerű darálógép segítségével mulcsot készítenek és rögtön terítik
is, így az azonnal visszakerül a természet
körforgásába. A darálási munkálatokat a
Klisovác utca külterületi részén található
önkormányzati területen végzik. A munkákat időjárástól függő beosztás szerint
tudják végezni.

Közterületek sztasága

Az Önkormányzati Rendészek a
település bejárása során gyakran tapasztalják, hogy az ingatlanok előtti
közterületek rendezetlenek, gazosak. A
közösségi együttélés szabályai szerint az
ingatlan előtti közterület – így a járda, az
úttestig terjedő zöld terület, az árok és
műtárgyainak – tisztítása, karbantartása
az ingatlantulajdonos kötelezettsége.
Ez az előírás nem csak az írott szabályokban szerepel, hanem a vidéki ember
életének teljesen természetes velejárója.
Régen, aki nem tartotta rendben környezetét vagy nem söpörte el háza előtt a
havat, azt megszólták az emberek. Ezért
is, és a saját környezet iránti igényesség
miatt mindenki törekedett arra, hogy
környezete rendezett legyen. Manapság többen vannak, akik korábban nem
kertes házban laktak, így számukra nem
egyértelműek ezek a kötelezettségek,
ezért fontos róluk beszélni. E feladat teljesítésében szeretné a lakosságot segíteni
az Önkormányzat azzal, hogy ősszel és
tavasszal a költségek átvállalásával korlátlan zöldhulladék-szállítást szervez.

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

Hulladékszállítás
az ünnepek ala

A vegyes hulladék elszállítását az ünnepek alatt az alábbiak szerint végzi a szolgáltató:
• 2018. december 24. hétfő helyett
2018. december 22-én, szombaton,
• 2018. december 25. kedd helyett
2018. december 29-én, szombaton,
• 2019. január 1. kedd helyett 2019. január 5-én, szombaton.
A fenyőfák elszállítása: január 7.,
8-án és január 21., 22-én lesz.

Szín és formakavalkád
a köztereken

A város kiemelt figyelmet fordít a
tiszta, rendezett, virágos településkép
fenntartására, ami a környező települések
között is egyedi. Ennek jegyében Budakalász frekventált pontjait már díszítik a
kiültetett árvácskák. A kétnyári növények
a virágágyakban, iskolák, óvodák környékén, tereken, utcák mentén láthatók. A
kiültetést végző kertészek igazi művészeti
alkotásokat mutatnak be a több színű
növények segítségével az ágyásokban.

Újdonság, hogy a szolgáltató a
megváltozott járműparkja miatt egy
méteres darabokban tudja elvinni a
fákat. A Zöld Bicske Nonprofit Kft. kéri,
hogy a hulladékká vált karácsonyfák kihelyezésénél a gallyakra vonatkozó szabályt
vegyék figyelembe. Az egy méter hosszúra
vágott darabokat legfeljebb fél méter
átmérőjű kötegbe, szorosan átkötve helyezzék ki! A szabálytalanul kihelyezett
fenyőfákat a fokozott balesetveszély miatt
nem szállítják el. A szolgáltató köszöni a
megértést és az együttműködést!

Az Ady Endre útnál a város kék és sárga
színeit jelenítették meg hullámvonalat
formálva. Van, ahol háromszög alakban
jelennek meg a virágok egy szín több árnyalatában és van, ahol koncentrikus köröket írnak le komplementer színekkel.
A kiültetett kétnyári virágok abban az időszakban nyílnak, amikor más növények
még, vagy már nem virágoznak és ősztől
nyár elejéig díszítik a köztereket.

Közélet

Adventi fényben fürdik esténként a város
Nagyon várták már kicsik és nagyok az
advent kezdetét. A készülődés jegyében
idén is gondoskodott az Önkormányzat a
város ünnepi díszkivilágításáról. A magasból áradó hangulatfényben a frekventált
utcákon, tereken, intézmények közelében
gyönyörködhetünk esténként. Hópelyhek,
csillagok, harangok sárga fénye csempész
meghittséget a rohanó hétköznapokba.
Lassítsunk, álljunk meg egy pillantásra,
hogy az ünnep lényegi elemeit előkészíthessük magunkban az elkövetkező hetek
során.
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Közélet

Ragyognak az első gyertyák a város adventi koszorúján

A hagyomány szerint advent idején évek óta összegyűlnek a város
lakói, hogy hétről hétre közösen készülhessenek a kereszténység legszentebb ünnepére, Jézus Krisztus
születésére. December elsején, szombaton eljött az első gyertyagyújtás
ideje.
A Kárpátok Őre szobornál a Lenfonó HÉV megállóban ünnepi díszbe
öltözött a kis park. Advent idején
újra látható a tavaly elkészült városi
Betlehem. Ez évi újdonság, hogy a

fa szobrok felületét kezelték és két
új állat – egy szamár és egy szarvasmarha – is bekerült az alkotás szereplői közé. A szobrok Sáfár Benedek
fafaragó mester és felesége, Sáfárné
Szabó Viktória szobrász keze munkáját dicsérik. Az első ünnepi alkalomra a Nyitnikék Óvoda apróságai,
a másodikra a Kalász Suli diákjai
készültek versekkel, énekszóval. Ünnepi beszédet mondott Rogán László
polgármester és első szombaton Kelemen László atya, aki meggyújtotta

az első gyertyát a város adventi koszorúján. Az atya kiemelt gondolatai közt hangzott el, hogy a készület
megkezdése mellett az is fontos, hogy
a karácsonyra tiszta lelkülettel végül
meg is érkezzünk. Az adventi hetek
során az ökumenikus szellemiség
jegyében az Evangéliumi Gyülekezet
és a református egyház is képviselteti magát. A rendezvényeken a forró
tea, szaloncukor és kürtőskalács vidámságot csalt a gyerekek arcára. Az
ünnepségeken a szeretetvendégséget
ezúttal is az Önkormányzat biztosította, a szervezést pedig a Művelődési Ház végezte.

Értékvédelem

Mesélő véde
épületek 23.
Diófa utca 32.
Bájos ház, nehéz sorstörténet. Telki Márta elsöprő személyiség, különleges
ado ságokkal. A másik oldalon viszont sokat kért vissza tőle az élet. Ő mindennek dacára szárnyal, ha mesélni kezd. És amit csak tud, megőriz. Családi
ereklyéket, katonai ládát, régi tejeskannát, mángorlófát, szekrényt megtöltő
fotókat.

Márta állatorvos – anatómus, volt
egyetemi tanársegéd, a boncolások tudósa, nyugdíjas. A környékbeliek szavai szerint, itt a domboldalban csak
ez az egy ház állt régen. Mindenki az
ő kerekes kútjukról hordta a jó minőségű, friss vizet. Az is tudható, hogy itt
marhákat tartottak. Márta minden régi
dolgot kivett a földből a házfelújítás során és megőrzött. Így terméskő itatókat
is találtak 1866-os felirattal és további
különlegességként cseppköveket. Tartozott egy borospince is a házhoz, innen
hátrafelé is vezetett egy járat az épület
alá. Állítólag a török korban ezeken a
járatokon keresztül menekültek az emberek.
A parasztház 45 négyzetméterére
1997-ben költözött családosként két
kisgyerekével a fővárosból. A kisfia
asztmája miatt telepedtek itt le, ahol jó
a levegő. A költözés után a betegséget
szinte elfújták. Férje vietnami, az MTA
minősített elméleti matematikusa, kandidatúráját készítette Magyarországon,
remek emberként ismerték. Esküvőjük
is sok nehézség után köttetett magyar
engedéllyel Vietnamban. A gyerekek
magyarok és ragaszkodnak is ehhez.
Férje buddhista volt, magyar állampolgár lett. Egyikük se kényszerítette a másikra vallási nézeteit, sőt megtartották
egymás szokásait. Sajnos a gyerekeket
nem keresztelte meg az egyház, elzárkóztak ettől a kevert vallás miatt.
A házat néhai Kovács Misi bácsitól
vették, aki Szabolcs megyéből származó

vidéki ember volt. Az ő veje a Szurkos
család sarja a Magyar utcából. Márta
édesapja államjogász volt, a Posta Vezérigazgatójának titkára. Nagyapja első
világháborús huszár volt, hadirokkant
lett. Márta dédnagyapja katonai ládáját
is őrzi, mellyel ő a Kárpátokon jött át.
Üknagyapját 1848-as hős huszárként
tartják számon. Felmenői közt akad tót,
sváb lengyel, horvát. Eredeti neve Topovics.
A régi házban a konyhában kézzel
elérték a plafont, középen egy oszlop
tartotta, nem volt áthidaló. Engedélyt
kértek e rész lebontására és egy szárny
hozzáépítéséhez, ez meg is valósult önkormányzati támogatással. A gyerekek
kezdték a serdülőkort, nekik szánták a
bővítést.
Később váratlan, nagy veszteség érte
a családot. A hír akkor nagy port kavart,
teljes dossziét őriz Márta az esetről.
Férje egy nap épp a Posta előtti zebrán
készült átkelni, amikor odaért egy autó.
A gépkocsi vezetője épp lehajolt egy pillanatra, ekkor történt a végzetes baleset.
A férfi a helyszínen meghalt. A sofőr
elhajtott volna, ha a szemtanúk nem
állítják meg. Mártának aznap nagyon
rossz érzése volt eközben. Akkortól sokan támogatták. Karácsonyfát kapott a
szomszédoktól segítségképpen, ma is a
kert dísze. A ház további felújításához
bontott anyagokat szedtek össze – látván anyagi gondjait – a jó szándékú segítők. Gyermekei is sokat törődnek vele
mindmáig.
„Nagyon sajnálom, hogy drága
férjem már nincs közöttünk. Nagyon
szerettünk mindig is itt élni, a miliőt,
a környezetet csodálatosnak tartottuk.
Nagyon jó barátságban voltunk a kezdetektől az itteniekkel és ez ma sincs
másképp”– adja meg a végszót.
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Időseink emlékeznek – hallgassuk őket amíg lehet!

Hetényi Ferencné
A falu gyógyszerészeként ismerték
majd’ fél évszázadon át
Magdi néni a jól ismert, csak rá jellemző mosolyával, csinosan, határozo an fogad. Senki nem mondaná meg, hogy 92. évébe lépe . Nyugdíját épp átveszi a postástól, eligazítja a takarításban neki segítő hölgyet,
majd hellyel és frissítővel kínál. Készült a beszélgetésre, precízen pontosan, ahogy ezt sok éven át a gyógyszertárban megszokta. Fényképek
kerülnek elő, serceg a ceruza.
Magdolna
1927-ben született, Solymáron nevelkedett.
Édesanyja tanító
volt, édesapja a
Könnyűipari Minisztérium alkalmazásában állt.
Az apa a napi
több órás úton
együtt járt vonattal lányával, ki munkába, ki iskolába.
A fiatal Magdi 1946-ban érettségizett a
Mária Terézia Gimnáziumban. Leendő
férje ekkor került haza a 22 hónapos
szovjet hadifogságból. Egymásba szerettek, 1947-ben össze is házasodtak.

Hetényi Ferenc gyógyszerész szülei
családi patikát üzemeltettek Pilis faluban, így az ifjú pár hozzájuk költözött és
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ők is bekapcsolódtak a munkába. Három
fiúgyermekük született, a legkisebb sajnos Down-szindrómával. Az államosítás
elérte a családot, egyik percről a másikra
át kellett adniuk a helyüket egy lengyel
menekült patikusnak. A fiatalokat családostól az újhartyáni gyógyszertárba
helyezték, itt szolgálati lakás is kaptak.
Nagyon megszerették a falusi életet,

csirkét, disznót tartottak. Később az
enyhülés idejében visszatérhetett ki-ki a
maga eredeti helyére, így az újhartyáni
patikus is kérte vissza a helyét.
A budakalászi patikában lévő álláslehetőség kapóra jött számukra, hiszen
innen a Csobánkai Gyógypedagógiai
Intézetbe könnyen átjárhattak sérült
gyermekükkel fejlesztésre. Így 1959-től
Budakalászon éltek és dolgoztak a régi
Budai úti gyógyszertár épületében. A
fiúk imádták, hogy mindig volt otthon
valaki, szerettek a magas épület hosszú
lépcsőin szaladgálni. Sok helyi járt hozzájuk, rögtön otthon érezték magukat a
faluban. Az akkori orvosokkal – Erdélyi
és Gaál doktorokkal, valamint a textilgyár saját orvosával, Dispiter Pállal
nagyon jó kapcsolatot ápolt a patikus
pár. A falubeliek egy jó szóért is gyakran
betértek hozzájuk, emellett saját készítményeik is népszerűek voltak. Maguk

készítettek a kúpokat, porokat, kenőcsöket, kanalas orvosságokat. Időközben
Magdi néni a gyógyszerkiadó szakaszszisztensi képzést is elvégezte. Az akkori
idők szokása szerint megfigyelés alatt
álltak, jelentéseket írtak róluk. Káderlapjukon nem számított előnynek, hogy
vallásukat gyakorló, hívő családként
éltek. Férje 1977-es nyugdíjba vonulását követően, át kellett adniuk szolgálati
lakásukat. Ekkor költöztek a Hajnalka
utcába, a frissen elkészült új tömblakások egyikébe. Társulhattak a textilipai
dolgozókhoz, hiszen főként számukra
készültek e társasházak.
Két idősebb fiuk szintén gyógyszerész
lett és gyógyszerész testvérpárt vettek
feleségül. Ők máshol találtak munkalehetőséget. Sajnos Magdi néni 1989-ben
elvesztette szeretett férjét és munkatársát, akit egy hét alatt legyőzött a Parkinson-kór. E nehéz időkben Magdi
néni akkori főnöke, Vicsek Éva támogatta őt, hazavihette az adminisztrációs
munkákat. Legkisebb fiával, Lóránttal
nemrégen – 64 éves korában – bekövetkezett haláláig szoros kötelékben
élt. Kiskorától sokat segített a patikai
munkában, misére is együtt jártak, a fiú
jólelkű, segítőkész ember volt. A templomban gyakran segédkezett, megvárta
míg mindenki elment és ő zárt. Hiánya
nagy űr Magdi néni számára, mégis támaszt és örömet nyújtanak büszkeségei,
a hat unoka és tíz dédunoka. Mindmáig
vezet, autójával fuvarozza a templomba
a környékbeli időseket. Nagyon jól érzi
magát, a szomszédokkal közeli baráti
viszonyt ápol, az átszűrődő óvodai gyerekzsivaj örömmel tölti el. Szakmai tapasztalatával ma is támogatja korábbi
főnöke szentendrei gyógyszertárát. A
patikában töltött évtizedekre meghatva
gondol vissza. Életművéért 1997-ben a
várostól a „Budakalászért” díjat vehette
át.

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ
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Karácsonyi ajándékcsomag városunk nyugdíjasainak
Karácsonyi ajándékcsomaggal várta
az Önkormányzat a városban élő nyugdíjasokat december elején a Művelődési
Házban. A korábbi évekhez hasonlóan ez évben is könnyen szállítható
és tárolható ajándékot állított össze
a város a nyugdíjasok számára. A
csomagba mintegy háromezer forint
értékben tartós élelmiszerek kerültek, így liszt, tészta, ételízesítő, szaloncukor, méz, cukor, kávé, rizs, tea
és olaj. Az ajándékkal a nyugdíjasok
és nyugdíjszerű ellátásban részesülők karácsonyi előkészületében szán-

dékozik segítséget nyújtani a város.
A helyszínen Rogán László polgármester és a képviselők is segédkeztek,
emellett a beszélgetések során több
felvetést, kérdést is megválaszoltak.
A csomagért érkezőket a hidegben
süteménnyel és forró teával várták a
szervezők. A Művelődési Ház munkatársai pedig karácsonyi dekorációval
varázsoltak idén ünnepi hangulatot a
terembe. Az Önkormányzat figyelmességét most is örömmel fogadták a megajándékozottak.
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Építészet

Hurrá, építkezünk!
Részletek a Településképi Arcula Kézikönyvből 9. rész
Az idei év lapszámainak építészeti témájú rovatában Budakalász Településképi Arculati Kézikönyvének
egyes fejezeteit mutatjuk be azzal a céllal, hogy segítséget nyújtsunk az építkezők számára a szép és tájba illeszkedő mértéktartó és értékálló épület létrehozásában.

LUPPA SZIGET

A 19. században Luppa Péter tulajdonába került és róla kapta most is használatos nevét, melyet az 1932-es parcellázás
óta már biztosan használnak. A pomázi
Luppa Péter mérnök, országgyűlési képviselő 1838-ban születe . Kalandos élete
regénybeillő, Európa számos országát
bejárta, utazásairól saját rajzaival kísért
cikkeket jelentete meg álnéven. A pomázi családi birtokon virágzó bortermelő
mintagazdaságot üzemeltete . Mindeközben a megye szteletbeli főmérnöke
volt, árvizi kormánybiztos, országgyűlési
képviselő, aki rendkívül népszerű volt a
környéken, jóte eiről legendák keringtek.

Az egykor legelőként használt dunai
sziget a 19. században kapta mai elnevezését. Üdülőterületként való parcellázása
az 1930-as években történt. Kisebb vízparti, illetve a folyóra közvetlen kijáratot
adó, nyeles belső telkeket fűztek fel a sziget teljes hosszán végigfutó, platánokkal
szegélyezett fő gyalogos útra. Ez a közel
100 éves árnyas fasor mára védettséget

élvez. A főként tehetős, fővárosi értelmiségiekkel benépesült üdülőtelep néhány
év elteltével egységes, minőségi építészeti
képet mutatott.
A kor neves építésze, Kozma Lajos
hatása megkérdőjelezhetetlen a sziget
építészetében, nyaralója mintául szolgált
a további beépítésekhez. A víz felé nyúló
teraszú, könnyed vasbeton szerkezetű,
lábakon álló lapostetős épület az ártéri
építészet iránymutató darabja. Később
több háza is épült a szigeten, melyből az
egyik műemléki védettség alatt áll. A hetvenes években a magastetős faházak és a
rendszerváltás korának többszintes, terjengős tömegű épületeinek megjelenése
jelentősen gyengítette a sziget egységes
építészeti arculatát. A máig páratlan at-

moszférájú szigeten lakóépület nem, csak
kis alapterületű üdülő, és az ehhez kapcsolódó kiszolgáló funkciók létesíthetők.

TELEPÍTÉS
A Luppa-szigeten a telkek feltáró utcája a Platán sor, melyre a keleti oldalon
nyeles telkek, míg az ellenkező oldalon
közvetlen vízparti telkek fűződnek fel.
A vízpartiaknak szorgalmi útjuk lett a
főút felé, a belső telkeknek kijáratuk
lett a vízre. A vízparti telkeken a házak a
parthoz közel állnak, szinte egy sorban.
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Igazodjunk a már kialakult, harmonikus
rendhez!

MAGASSÁG, LÉPTÉK
A sziget ártérben van, évente általában legalább egyszer elönti a víz. Az
árvíz elleni védelem okán lábakon álló,
egyszintes felépítménnyel kialakított
épületet javasolt kialakítani. A szigeten
a házak méretüket, alapterületüket tekintve minimalizáltak, a kisház építészet
kitűnő példái. Felesleges, pazarló négyzetmétereknek nem volt helye, az egyterű
nappalihoz kis hálófülkék és konyha kapcsolódott, hiszen a fő időltöltés színtere
a dunai panorámás terasz. A kisméretű
telkek nem alkalmasak arra, hogy egy
családi ház méretű épület terpeszkedjen
rajta. Egyesített, így nagyobb telkeken az
eredeti léptéknek megfelelő, osztott tömegű épületet építsünk.

Figyeljük meg és kövessük a 30-as
évek csodált nyaralóinak gondos részletképzéseit! A teraszok korlátkialakításánál részesítsük előnyben az egyszerű,
légies megoldásokat, kerüljük a tömör
vagy túldíszített kialakítást, és az irodákra jellemző üvegkorlátot.
Az utólag felszerelt fehér redőnytokok
beszerelése helyett gondoljuk át a homlokzatot öltöztető és vagyonvédelmet
is biztosító árnyékoló szerkezetek elhelyezésének lehetőségét. A lamellás kialakítású csúszó vagy nyíló zsalugáterre
számos szép példát találunk a szigeten.

KERÍTÉS
Kerülendők a tömör kerítések, mert
akadályozzák az ár levonulását. Javasolt
a lábazat nélküli áttört, egyszerű kerítések alkalmazása, melyek nádfonattal
vagy műanyaghálóval való zárása azonban nem megfelelő. A sziget üdülőtulajdonosai összetartó közösséget alkotnak,
a látványában is összefüggő zöldterület
része a karakternek. Ha ennek ellenére
problémát jelent számunkra a belátás,
azt inkább alacsony sövény telepítésével
akadályozzuk.

MELLÉKÉPÜLETEK
A szerszámtárolónak lehetőleg a főtömegben biztosítsunk helyet, gondolva
az árvízveszélyre. Egy gondosan megtervezett, igényesen megépített épület
mellett disszonáns hangot üt meg egy
barkácsáruházi katalógusból választott
kis házikó látványa.

KERTEK, NÖVÉNYZET
A szigetet egykor fűzfák, majd ültetett gyümölcsfák borították, a névadó
Luppa Péter idejében pedig rózsák. A
parcellázás során ültették a mára védett
platán fasort, mely a felgallyazás következményeképpen rendkívül egyenesre és
magasra nőtt, ellentétben a városi platánoktól. A víz minden árvízkor elönti a szigetet és a nyaralókat is, és iszapot rak le.
A növényzet kiválasztásánál gondolnunk
kell az árvizekre. A tartósabb elborítást
csak a fűzfélék tűrik el, de néhány napos

MEGLÉVŐ ÉPÜLET ÁTALAKÍTÁSA
VAGY KORSZERŰSÍTÉSE
TETŐFORMA, TETŐHAJLÁSSZÖG
A sziget építészeti karakterét Kozma
Lajos építész által tervezett épületek
adják, melyek lapostetős kialakítása a
követendő.

ANYAG- ÉS SZÍNHASZNÁLAT
A szigeten a vasbetonépítés szerkezeti
logikáját követő, könnyed, visszafogott
anyaghasználatú és színezésű, vakolt
épületek dominálnak. Nem mellesleg, a
30-as évek szerkezetei az újabb beépítésekkel szemben kiválóan ellenállnak az
évente végigvonuló kisebb-nagyobb árhullámoknak.
A sziget színvilága változatos, mégis
harmonikus egységet képez, ezért nem
elfogadható a feltűnő és kirívó színhasználat.

Az időszakos használatból kifolyólag
az üdülők energetikai célú korszerűsítéseinek (homlokzati hőszigetelésnek,
hőszigetelő üvegezésnek) nincs értelme.
Jogos igényként azonban felmerülhet a
hűvösebb napokra a fűtés megoldása. Ha
nem az időszakos használatnak tökéletesen megfelelő elektromos fűtésben gondolkodunk (a szilárd tüzelőanyag ellátás
a szigeten nehézkesen oldható meg), és
utólag szerelt kéményre van szükség, azt
kevésbé feltűnő, alárendelt homlokzatra
helyezzünk el.
Bővítés esetén fontos tudni, hogy árvízvédelmi szempontok miatt a lábakon
álló épületek földszintjének beépítése
nem megengedett. Ez akadályozná az
árhullám levonulását, ráadásul idegen
a sziget építészeti karakterétől. Gondolkodjunk kis léptékben, és ügyeljünk a
gondos részletképzésre!
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elárasztást az alábbi fajok is elviselnek:
mezei juhar, tatár juhar, törpemandula,
som, galagonya, fagyal, narancseper,
vackor, aranyribiszke, akác, fehér fűz,
orgona, tamariska, szilfa, barátcserje,
kocsányos tölgy, gyalogakác, nyárfa. Tartózkodjunk a dunai karaktertől idegen
örökzöldek, tujasorok telepítésétől.
Mivel hagyományosan a szigeten rózsákat ültettek, idézzük fel ezt a szokást, és
telepítsünk különböző típusú rózsákat:
kúszó, bokor vagy törpe fajokat.
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Jó hangulat a karácsonyi ünnepségen
Óriási érdeklődés övezte idén is az Önkormányzat karácsonyi ünnepségét a Sportcsarnokban. A rendezvényre ezúttal is csaknem 900
budakalászi nyugdíjas érkezett. A teltházas eseményre a Művelődési
Ház munkatársai karácsonyi díszbe öltöztették a hatalmas csarnokot. A rendezvény házigazdája szokás szerint Pártai Lucia volt, aki ez
alkalommal segítőtársat is kapott Straub Dezső személyében. Rogán
László polgármester a karácsony, az együtt töltött időszak, a remény
és a töltekezés fontosságát emelte ki beszédében. László atya pedig
meggyújtotta a második gyertyát az adventi koszorún, miközben a kilencszáz résztvevő együtt énekelte a „Mennyből az angyal”-t.
Az est fő műsorszáma Kovács Kati
előadása volt, aki humoros, közvetlen
stílusával, fiatalos lendületével, ma is
népszerű slágereivel kápráztatta el a
vendégeket. A Kalász Művészeti Iskola
musical tanszakának ifjú előadói szintén
színvonalas előadást hoztak ajándékba.
A műsorban Vikár Mira, Vikár Maja,
Pásztor Adrienn, Bogdán Viktória, Polonkai Rebeka lépett fel.
A vendéglátásban ezúttal is szendvicseket, somlói galuskát, forralt bort
és teát vehettek át a résztvevők. A tombolasorsolás idén sem maradhatott el,
most is több száz nyeremény talált gazdára az est folyamán.

A rendezvény szervezője: Budakalász
Város Önkormányzata, Kós Károly Művelődési Ház
Tombolanyeremények felajánlói:
Borszéki ékszer, Bodó Éva, Hermesz
Áruház, Metro Áruház, Kalász Pékség,
Schieszl vendéglő és Borház, Kalászi
Sóbarlang, LaBus Cukrászda, Gyógynövény patika Budakalász, Optikalász,
Dévai élelmiszerbolt, Herceg Zsuzsanna
kozmetikus, Hajszabó szalon, Pálma
Bisztró, Big Ben teaház, Hufi Hentes,
Balogh Csaba képviselő, Gól Büfé - Mészáros Ferenc és családja, BSS OIL vendéglő, Viktória Gyógyszertár

Közélet

Budakalász ritka régésze kincsei
3. Bronzkor
szakértőnk: dr. O ományi Katalin, Phd. régész
Településünk értékes leletekben gazdag, ezért sorozatunkban az eddig
fellelt helyi kötődésű régésze emlékeket mutatjuk be. E kutatómunkához hívtuk segítségül szakértőnket, dr. O ományi Katalint. A bronzkor
bemutatása következik.

Bronzkor (Kr. e. 2700–800): a késő
rézkor egységes kulturális képe után a
bronzkorban sokszínű, egymás mellett

élő, eltérő anyagi műveltségű kultúrákkal találkozunk. Kr. e. 2700 táján több
hullámban újabb népcsoportok jelentek
meg a Kárpát-medencében és a helyi rézkor végi népekkel összekeveredve alakították ki az új, bronzkori népességet. Az
új fém, a bronz tömeges felhasználása
a korszak középső szakaszában indul
meg. A bronzeszközök használata nagyobb termelékenységet eredményezett,
ez pedig hatással volt a társadalmi viszonyokra is. A közösségek egyes tagjainak
gyarapodása tükröződik a gazdag fémmellékletes sírokban, de a földbe rejtett,
bronztárgyakból álló kincsleletekben is.

Az állattartó életformát a földművelésen alapuló paraszti életforma váltotta
fel. Állandó telepek jöttek létre, főleg a
sík területeken, vizek közelében.
A kora bronzkorban a harang alakú
edények népe telepedett meg Buda-
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kalászon. A kultúra nevét a jellegzetes
vörös színű, sávokra osztott, festett és
bekarcolt díszítésű edényeiről kapta.
Két telepüket találtuk meg. Egyiket a
Barát-patak északi oldalán emelkedő
dombon (Pomázi útnál), a másikat a
Duna parti sík területen (Tangazdaságnál). Az ásatások során házalapokat
és gödröket tártak fel. A harang alakú,
bordás és befésült díszítésű edény töredéken kívül előkerült egy kocsikerék
modell, csontzabla és pattintott nyílhegy
is. Innen látott napvilágot felszíni szórványként egy arany, poncolt díszítésű,
kerek füles csüngő is. Lehet, hogy a középső bronzkori vatya kultúrához tartozott, és esetleg elrejtett kincslelet része
volt. Mindenképpen a középső bronzkorban először kimutatható, gazdagabb
társadalmi rétegek megjelenésének a
bizonyítéka.

A kultúra legnagyobb sírszámú temetője 2005-ben, az M0-ás útgyűrű
megelőző feltárásán, a Tangazdaságnál
került elő (1070 sír). A közvetlenül a Dunaparton fekvő teleptől kicsit távolabb,
a Dunától kb. 200 méterre került elő a
vegyes rítusú, hamvasztásos és csontvázas temető. Legtöbb az urnasír, mikor
a fedőtállal lefedett urnákba a hamvak
mellé több kis edényt helyeztek étel, ital

melléklettel. A csontvázakat zsugorítva
temették a téglalap alakú sírgödrökbe.
Gyakoriak a jelképes, csontváz nélküli
sírok, több edénnyel. A gazdagabb sírokat körárkok vették körül, mintegy
kiemelve, ugyanakkor elkülönítve környezetüktől a halottat. Az itt talált csuklóvédő lemezek, pattintott nyílhegyek,
réz tőrök, valamint az íj használata a
népcsoport harcias jellegére utal. A fegyvereken kívül urnák és tálak, valamint
csontgombok, ritkán ékszerek szerepelnek a mellékletek között.
A másik temetőrészlet (8 sír) a Pusztatemplomnál, a Dunába torkolló Barát-patak mellett található, ahol több
népesség nyomai is kimutathatók egymás után. Korai és késő bronzkori temetkezés, római őrtorony és középkori
telep található itt.
A késő bronzkorban itt élő urnasíros
kultúra településéről csak szórványként
előkerült cserepek és orsógombok tanúskodnak. A korszak temetkezései a már
korábban említett Pusztatemplomnál (7
urna sír) és a Dunapart közelében lévő
Transzformátor háznál kerültek elő. Ez
utóbbinál az urnafészek, fekete agyagtálban elhelyezett kétfülű edényből állt,
közte kalcinált csont töredékekkel és
faszén maradványokkal. Kannelúrás
díszítésű nagy tálak és urnák, turbántekercses, behúzott peremű tálak félgömb
alakú csészék és síkozott peremű edények jellemzik a korszakot.
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Kék hírek
Keressünk kincset!

Olvasóink sokszor küldenek hasznos információkat városunk közösségi oldalára. Az egyik leggyakoribb
eset az, amikor egy olvasónk talál
egy elvesztett tárgyat, és azt szeretné
visszajuttatni jogos tulajdonosához.
Ha sokszor segítenek is a megosztások, nem árt tudni, mit is kell pontosan tenni, ha találunk valamit.
A kérdést a polgári törvénykönyv
szabályozza, amely szerint, ha találunk egy tárgyat, kötelesek vagyunk
visszaadni annak, aki elvesztette.
Mivel az elhagyó személyét az esetek többségében nem ismerjük, a talált tárgyat nyolc napon belül le kell
adni a Polgármesteri Hivatalban.
Ott három hónapig őrzik és ha nincs
meg az igazi tulajdonos, átadják
annak, aki találta, már amennyiben
igényt tart rá. Ha nincs rá szüksége,
akkor a Hivatal értékesíti.
Az emberek rengeteg tárgyat
hagynak el, főleg kulcsokat, ruhadarabokat, ezek általában a megtalálónak sem kellenek, és értékesíteni
sem lehet őket. Egy elhagyott személyi, vagy bankkártya viszont
egyszerűen visszakerülhet a tulajdonosához, hiszen rá van nyomtatva,
kié volt, és a figyelmetlen ember
még jól is jár: a megtalálás révén
nem kell új okmányokat csináltatnia.
Ha közönség számára nyitva álló
épületben találunk valamit – jellemzően ilyen egy nagyáruház, vagy
középület –, onnan a talált tárgyat
nem vihetjük el, hanem át kell adnunk az épület személyzetének, akik

majd visszaadják a dolgot a jogos tulajdonosnak (jellemzően okmányok
esetén), ami pedig senkinek nem
hiányzik, értékesítik. A budakalászi
áruházakban igen gyakran találnak
órát, szemüveget, járóbotot, iratokat, ruhákat, olykor készpénzt is, és
legtöbbször nem is derül ki, kihez
tartoztak.
Speciális eset, amikor valaki
kincset talál. Kincs minden olyan
értékes dolog, amit ismeretlenek elrejtettek, vagy már senki sem tudja,
kié volt. A kincs minden esetben az
államot illeti, ha az államnak nem
kell, akkor a találóé lesz. Bár olyan
értékes dolgot, kincset, amire az
állam ne tartott volna igényt, még
nem láttunk.

Illegális sóderkitermelés

A Duna alacsony vízállását használta ki egy férfi illegális sóderkitermelésre a Luppa-sziget közelében,
Natura 2000-es területen. Lakossági
bejelentést követően az elkövetéssel
gyanúsítható személlyel szemben
rendészeti intézkedés történt, ennek
során kiderült: a férfi nem rendelkezik a kitermeléshez szükséges
engedélyekkel, így vele szemben a
Vízirendőrség eljárást indított.

I a hideg!

A hideg idő beköszöntével különös
figyelmet érdemelnek idős szeretteink, hozzátartozóink, szomszédaink.
Egy jó szónak, egy odafigyelő tekintetnek most különös jelentősége van.
Egy forró teán, egy meleg takarón, egy
tál levesen, vagy csak egy rövid beszélgetésen is sok minden múlhat.
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A Pest Megyei Kormányhivatal
tájékoztatójában szintén kiemeli a
veszélyekkel kapcsolatos lényeges
tudnivalókat. A télre való felkészülés
időszakában különös figyelmet kell
fordítani a kihűlésre és fagyási sérülések megelőzésére. Fontos, hogy
a kihűlés veszélye nem csak szabadtérben áll fenn, hanem belső térben
is, ha tartósan 14 fok körüli hőmérsékleten tartózkodunk – főleg idősek
betegek, mozgásukban korlátozottak
esetén. A hőmérséklet csökkenés és a
halálozás összefüggése kimutatható.
A havazással és jegesedéssel hirtelen
megnő a töréssel járó balesetek aránya. A kihűlés veszélyének vannak kitéve azok, akik koruk, fizikai és/vagy
szellemi állapotuk miatt nem képesek
reálisan felmérni a szélsőséges időjárás veszélyeit. A kritikus időszakban fordítsanak kiemelt figyelmet a
veszélyeztetettekre, illetve kihűlés,
fagyás észlelése esetén gondoskodjanak kezelésükről, biztonságba helyezésükről.
Háziállatainkra is figyeljünk jobban oda, kedvenceinket éjszakára
engedjük be fűtött helyre, befagyott
vizüket cseréljük folyamatosan.
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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Kós Károly
Művelődési Ház
és Könyvtár

DECEMBERI PROGRAMOK

ISMERETTERJESZTÉS

EGYÉB

December 27-29.
XIII. Szent Korona Koncferencia
%ĘYHEELQIRUPiFLy
OHYHO#V]HQWNRURQDRUV]DJDKX
+i]LJD]GDpViOODQGyHOĘDGy
'U9DUJD7LERU±6]HQW.RURQD
6]DEDGHJ\HWHPDODStWyMD

December 1-22.
Adventi hétvégék közös
gyertyagyújtással
$QpJ\DGYHQWLKpWYpJpQ
V]RPEDWRQNpQWyUDNRU
DGYHQWLJ\HUW\DJ\~MWiVD.iUSiWRN
ĘUHV]RERUHOĘWWLWpUHQ
.|]UHPĦN|GQHNDKHO\LLVNROiNpV
yYRGiNGHFHPEHUMpQD1\LWQLNpN
ÏYRGDGHFHPEHUiQD.DOiV]6XOL
ÈOWDOiQRV,VNRODGHFHPEHUpQD
6]HQWLVWYiQWHOHSLÈOWDOiQRV,VNRODpV
GHFHPEHUpQD7HOHSLÏYRGD

ZENE, ÉNEK, KONCERT
December 12. 18:00 óra
Örömzene: Four Fathers és
a Kalász Singers koncert
$NDUiFVRQ\N|]HOHGWpYHOPHJKLWW
DGYHQWLNRQFHUWWHONHGYHVNHGQN
DPX]VLNDNHGYHOĘLQHN$PpOWiQ
KtUHV)RXU)DWKHUVDFDSHOOD
HJ\WWHVD.DOiV]6LQJHUVWDJMDLYDO
NLHJpV]OYHDGN|]|VNRQFHUWHW
DPĦYHOĘGpVLKi]EDQ
%HOpSĘ)W
December 15. 19:00 óra
CAFÉ MOTEL KONCERT
.RQGHOOD6SLVFKDN6WĘ
9HQGpJ.LVV/iV]Oy
%HOpSĘMHJ\)W
December 16. 16:00 óra
Adventi koncert
$.DOiV]0ĦYpV]HWL,VNROD
WDQiUDLQDNpVQ|YHQGpNHLQHN
DGYHQWLNRQFHUWMHPHO\UHV]HUHWHWWHO
YiUXQNPLQGHQNHGYHVpUGHNOĘGĘW
$EHOpSpVGtMWDODQGHD]HQHLVNROD
DODStWYiQ\DV]tYHVHQIRJDGMD
DWiPRJDWiVRNDW

December 19. 19:30-20:30 óra
+DQJIUGĘ
6]HUHWHWWHOYiUXQNPLQGHQNLW
DNLHJ\yUDQ\XJDORPUDYiJ\LN
KDYLHJ\DONDORPPDO
0HJNpUMNOiWRJDWyLQNDWKRJ\
SROLIRDPUyO PDWUDFSiUQD 
JRQGRVNRGMDQDN%HOpSĘ)W
-$18È5,(/ė=(7(6
Január 4. 18:00 óra
Örömzene – Lanner Kvartett
gU|P]HQHVRUR]DWXQNN|YHWNH]Ę
NRQFHUWMpKH]DPX]VLNiWD/DQQHU
.YDUWHWWDGMDPHO\NO|QOHJHV
IRUPiFLyEDQDFVHOOyKHO\HWW
QDJ\EĘJĘYHONHOWL~MUDpOHWUHD
NRQFHUWH]pVQHND]WDIRUPiMiW
DPHO\D;,;V]i]DGHOHMLSROJiUL
V]DORQRNEDQRO\QpSV]HUĦYROW
$EHOpSpVLQJ\HQHVD]RQEDQ
UHJLV]WUiFLyKR]N|W|WW
ZZZODQQHUNYDUWHWWKX

Január 19.
Sváb Bál
$EiORQDWiQF]HQpWD',(
%(5*/$1'(5%8$0]HQHNDU
V]ROJiOWDWMD
7RYiEELLQIRUPiFLy:iJQHU.DWDOLQ
WHO
Január 25. 17:00 óra
Aprók tánca
7iQFWDQXOiV%XFViQV]N\%HiYDO
pVD%XGDNDOiV]L7DPEXUD]HQHNDU
N|]UHPĦN|GpVpYHO
.p]PĦYHVIRJODONR]iVWWDUWD
'XQDNDQ\DU1pSPĦYpV]HWL
(J\HVOHW
$UHQGH]YpQ\WpYHVNRUWyO
pYHVNRULJDMiQOMXN
%HOpSĘMHJ\)WNtVpUĘNQHN
)W
Január 25. 19:00 óra
Folkkocsma
0DUWHQLFD7iQFHJ\WWHV±EROJiU
WiQFKi]
%HOpSĘ)W

Január 26. 21:00 óra
Nosztalgia Retro Party
-HJ\HOĘYpWHOEHQ)W
-HJ\DKHO\V]tQHQ)W
,QIRUPiFLy

ZZZNRVNDURO\PKKX
9iUMXNV]yUDNR]QLWiQFROQLYiJ\y
NHGYHVN|]|QVpJQNHW

TÁNC, MOZGÁS
December 31. Szilveszteri Bál
Házigazda: Petrusz Károly
Program:
.DSXQ\LWiV
9DFVRUDDPHQV]XYLGiOW
EĘU|VPDODFSiUROWNiSRV]WD
KDJ\PiVW|UWNUXPSOL
yUiWyW0DGDUDN3DUW\WiQF
HJ\WWHV
WĦ]LMiWpN
/HQFVH9LUVOLYHO
%HOpSĘ)W
-HJ\HNHWD.yV.iURO\0ĦYHOĘGpVL
+i]%IpEHQOHKHWPHJYHQQL
0LQGHQKpWN|]QDSyUiLJ
7RYiEELLQIRUPiFLy

PROGRAMOK A MAGYAR
KULTÚRA NAPJA ALKALMÁBÓL
2019 JANUÁRJÁBAN
Január 11. 18:00 óra
Budakalászi Fotóklub
+DJ\RPiQ\DLQNKR]KtYHQ
EHQLVPHJWHNLQWKHWĘD
%XGDNDOiV]L)RWyNOXEpYL
IpQ\NpSHVDQ\DJDDNLiOOtWiV
PiUFLXVLJOiWRJDWKDWy
Január 17. 19.30-20.30 óra
+DQJIUGĘ
6]HUHWHWWHOYiUXQNPLQGHQNLW
DNLHJ\yUDQ\XJDORPUDYiJ\LN
KDYLHJ\DONDORPPDO
0HJNpUMNOiWRJDWyLQNDWKRJ\
SROLIRDPUyO PDWUDFSiUQD 
JRQGRVNRGMDQDN%HOpSĘ)W

%HQHGHN(OHNPHVpL±HOĘDGMD
az Álomzug Társulás
.LQFVHPFtPĦPDJ\DU¿OP 
)HUHQF]L*\|UJ\pVD]HOVĘ3HVWL
5DFNiN±3HWĘ¿PĦVRUD
3HWĘ¿ÒWLUDM]RN±&VDGL=ROWiQ
HOĘDGiViEDQ
$EXGDNDOiV]L.pS]ĘPĦYpV].|U
kiállítása
A Budakalászi Fotóklub kiállítása

.yV.iURO\0ĦYHOĘGpVL+i]pV.|Q\YWiUƒ9$5-Ò7È5N|Q\YWiU%XGDNDOiV]

$.Ï6.È52/<0ĥ9(/ė'e6,
HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
NYITVATARTÁSA:

GHFHPEHUZÁRVA
GHFHPEHU
RENDEZVÉNY IDEJE ALATT
NYITVA
GHFHPEHUyUD
RENDEZVÉNY IDEJE ALATT
NYITVA
NYITÁS: MDQXiU

VARJÚTÁR KÖNYVTÁR
Nyitva tartás:
+pWIĘ
.HGG
6]HUGD
&VW|UW|N
3pQWHN








=iUYD



$N|Q\YWiU.DUiFVRQ\HOĘWWL
utolsó nyitvatartási napja:
'HFHPEHUSpQWHN
'HFHPEHUWĘO]iUYDWDUWXQN
Nyitás:MDQXiUKpWIĘ
(OpUKHWĘVpJHLQN:
+36 (26) 401-069
www.facebook.com/varjutar
www.koskarolymh.hu

Minden kedves Látogatónknak békés, boldog, szeretetben gazdag ünnepeket kívánunk!
A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár munkatársai

%XGDNDOiV]6]HQWHQGUHL~WƒZZZNRVNDURO\PKKXƒƒLQIR#NRVNDURO\PKKX

Hétköznapi hős – nem hétköznapi éle örténet
Közélet

„Hiszem, hogy az alapja
mindennek a Gondviselés!”
Ott élnek köztünk a hozzá hasonlók, szelíden a háttérben. Nem tartják magukat különlegesnek. Ezúttal
Kisné Lászlóﬀy Ilonát mutatjuk be, aki hét befogadott gyerekének nevelését természetesnek tartja. A kertben gyerekkéz alkotta szélcsengő, gondosan bekészített farakás. Otthonában melegség, letisztultság várja az
oda belépőt. Ilona személye maga az elfogadás, alázat. Szemében mélyen megélt
bölcsesség, időnként könny, amikor beszélgetünk.
 Mesélj a családodról és arról,
mi szerettél volna lenni?!
Most már lassan 52 éve születtem
egy négygyerekes katolikus családba.
Élveztem ezt a nagycsaládos létet. Már
gyerekkoromban tudtam, hogy én elsősorban anya akarok lenni.
 Míg a nevelt gyerekek átmeneti jellegű, az örökbefogadottak
életre szóló vállalást jelentenek.
Számotokra mindkét szerep ismerős. Hogyan lettetek először
nevelőszülők?
Házasságkötésünket követően hamar
kiderült, hogy nem lehet gyermekünk.
Jelentkeztünk örökbefogadó szülőnek,
de láttuk, hogy ott hatéves akták állnak.
Nem akartunk ennyit várni, így lettünk
nevelőszülők és kaptuk meg első gyermekünket, Brigit, 26 évvel ezelőtt. A nálunk felnőtté vált gyermekek esetében ez
az átmeneti vállalás örökre szóló.
 Az örökbefogadásról lemondtatok?
Beadott papírjaink elévültek, nem
kerestek minket. Titkon reménykedtünk
abban, hogy Brigit örökbe fogadhatjuk,
de másképp alakultak a dolgok. Őt akkor
már egy éve nem látogatták a gyermekotthonban a vér szerinti szülei. Amikor
azonban hozzánk került, azonnal kapcsolatba akartak vele lépni. Akkor fontos
lett, nem mondtak le róla, valószínűleg
féltékenységből. Ez nem ritka, több
esetben azt is kérik a vér szerinti szülők,
hogy inkább vigyék vissza az otthonba a
gyereket, ne éljen családban.
 Hogyan kerültek hozzátok a
gyerekek?
Az első testvérpár alig 2,5 éves korában került hozzánk, egy év különbséggel, különböző gyermekotthonokból.

20

Meg kellett tanítani nekik, mit jelent a
testvéri viszony. Természetesen fogadtuk őket. Nem ismerték a tévét, nem
láttak még közelről autót, elzárva éltek.
Eredeti családjukban több gyerek is
született még, ők más helyre kerültek.
Egy beteg közülük, őt nem mertük bevállalni, mert nem kaptunk ehhez segítséget.
 Hogy választják ki a Gyermekvédelmi Központ szakemberei a
gyereket, akit kaptok?
Két listát követnek, az egyiken a rászoruló gyerekek, a másikon a lehetséges nevelőszülők szerepelnek, őket
próbálják a szakemberek összehangolni.
Mindig a gyerekhez keresik a megfelelő
befogadó családot. Amikor Brigi érkezett hozzánk elsőként, a pszichológus
az ismerkedéskor figyelte, hogyan működünk együtt. Félelmetes volt és szívet
melengető, hogy már az első alkalmak
egyikén húzott minket az ajtó felé. Láttunk később egy év alatti gyerekeket,
akik mindenáron próbálták felhívni
magukra a figyelmet. Brigi hazakerülését nagy izgalom övezte, nagyon óvatos
volt, nem hitte el, hogy családra lelt.
Otthon minden bútort, tárgyat végigsimított. Este lefekvéskor megkérdezte:
elmész?! Brigi volt az első gyerek, akit
kaptunk, ő érkezett legidősebb korában,
emiatt vele alakult ki legnehezebben a
kötődés. Felnőttként ma is érzem rajta a
bizonytalanságot. Szociális munkásként
a gyermekvédelemben dolgozik, mellettünk ma is pszichológus segíti. Életre
szóló károkat okoz egy ilyen elhagyással
a szülő.
 Ezután ismertétek meg az örökbefogadás szerepkörét? Milyen
különbségekkel találkoztatok a
korábbi tapasztalatokhoz képest?

A harmadik hozzánk került gyerek
örökbefogadhatóvá vált, így mi éltünk
is a lehetőséggel. A két nagyobb gyerek
örökbeadásáról a vér szerinti szülők
hallani se akartak, bár volt, hogy öt évig
semmilyen módon nem keresték őket.
Gyakran vittük a találkozóhelyre őket és
a szülők nem jelentek meg. Azóta ezt a
szabályt szigorították, már következményekkel jár egy-egy ilyen távolmaradás.
De én a szülő ellen soha nem beszéltem, mert tőlük származnak a gyerekek.
Nekem nem dolgom ítélkezni, ha én haragszom, az átmegy a gyerekre. Abban
kell segítenem, hogy ő megbocsásson a
szüleinek, ez leginkább neki fontos. Sokszor a szülők is gyerekvédelmi rendszerben nőttek fel, őket is elhagyták, nem
tehetnek róla.
 A két nagyobb gyerek másik nevelőszülőknél nevelkedő testvéreivel rendszeresen tartottátok a
kapcsolatot. Hogyan működött ez
az erőn felüli többletvállalás?
Nem éreztük extra feladatnak. Rendszeresen összejártunk, fontosnak tartottuk a testvéri kapcsolatok ápolását.
Annak ellenére, hogy ezt a mieink sokszor kevésbé díjazták, hiszen ott más
elvek szerint nevelték a gyerekeket.
Mára, felnőtt korukra már értékelik,
hogy ismerhetik a többi testvérüket.
 Már nem voltatok kevesen, de
még mindig bővült a létszám két
pici babával.
Kiköltöztünk Budakalászra, ebbe a
nagy házba. A két nagy kirepült, hivatásos nevelőszülőkként rendelkeztünk
kapacitással. Kaptunk egy babát két
hónapra, majd hazagondoztuk a családjába, mert rendeződtek a viszonyaik. Ez
örömteli, de számunkra akkor nagyon
nehéz, ismeretlen helyzet volt. Rájöt-

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

tem, ha kipottyan egy madár a fészekből, akkor sem rohanok el vele, hanem
megpróbálom visszahelyezni. Ezután
egy újszülött cigány kisfiút kaptunk.
Származástól függetlenül természetesen
őt is befogadtuk. Anyja 15 évesen az újszülött osztályról szökött meg és hagyta
hátra kisbabáját. A lánynak akkor már
volt egy kétéves gyereke. A hozzánk került kicsit 9 hónaposan szintén hazagondozhattuk eredeti családjába, hiszen az
ő körülményeik is rendeződtek. Annak
ellenére, hogy ezek sikertörténetek,
nekünk a veszteségeket fel kellett dolgoznunk, ezért ezután hagytunk is magunknak egy kis időt.
 Érkeztek még gyerekek ezután
hozzátok?
Később még egy testvérpár költözött

hozzánk, ők mindmáig velünk élnek.
Szüleik rendszeresen találkoznak a gyerekekkel. Velük nagyon jó a kapcsolat,
nagyon szeretjük őket.
 Mi visz előre a mindennapokban?
Úgy működünk és úgy érzünk egymás iránt, mint egy hagyományos család, könnyebb-nehezebb napokkal.
Hiszem, hogy az alapja mindennek a
Gondviselés, minden gyerek esetében
addig segítünk, amíg arra lehetőség adatik. A másik alapja a férjemmel megélt
több mint 28 éves boldog házasságunk.
A gyerekekkel örök a kapcsolat, nem ér
véget a felnevelésükkel. A már kirepült
gyermekeink rendszeresen hazajárnak,
igazi nagy családként élünk.

Kultúrcsepp
Közélet

Márton napi jótékonysági vigadalom a Művelődési Házban
A Kós Károly Művelődési Ház és
Könyvtár szervezésében jótékonysági
estet tartottak a Ház báltermében, november 9-én. Az Aprók Táncával kezdődő mulatságon Bucsánszky Bea, a
Budakalászi Tamburazenekarral tanította a legkisebbeket táncolni, énekelni.
Az érdeklődők kézműves foglalkozásokon vehettek részt, ahol drót ékszereket, fűszer füzért, Márton napi lámpást
készíthettek.
Az est fénypontja a moldvai táncház
volt, a bálteremben egy tűt sem lehetett leejteni. A Lenvirág Táncegyüttes

vezetői, Leidinger Dömötör és Honti
Réka tanították a táncot, fergeteges volt
a hangulat. Levezetésként pedig kocsmakvízzel tettük próbára a résztvevők
tudását, az estet a Fran Palermo akusz-

Nachrichten / Hírek
Gesegnete Weihnachten und guten
Rutsch ins neue Jahr 2019 wünscht
Ihnen
Donauschwabische Selbstverwaltung
Kalasch und Ungarndeutsches Verein
Német Nemzetiségi Egyesület
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tik duó koncertje zárta. Az est teljes bevételét (191.000 forintot) a Kárpátok
őre szobornál található városi Betlehem
bővítésére ajánlották fel a szervezők.
A jegyekből befolyó összeg mellett a Művelődési Ház dolgozói saját készítésű libazsíros falatkákkal, süteményekkel,
kemencés finomságokkal és vásári portékákkal is hozzájárultak a rendezvény
sikeréhez.
További támogatók: Metro Gasztro
Akadémia, Szelecz Anita, Kismihók Erzsébet, Székelyné Dömötör Katalin és
osztálya, S-né Ochodniczki Réka.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt
2018. december 16-án vasárnap
19 órára
a Szent Kereszt Felmagasztalása
Templomba
(Budakalász Ady E. u.)
Adventi koncertre
Fellépnek:
Szent Cecília kórus – Pomáz
Hajművelő zenekar – Budakalász
Lustige Schwaben kórus – Budakalász
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 KALÁSZ SULI

Óvodai
Óvodaihírek
hírek

Röpsuli
 TELEPI ÓVODA

December, te kedves
Hull a pelyhes fehér hó... énekli már
december elején minden gyermek a Telepi Óvodában, és mi felnőttek el sem
hisszük, de újra eltelt egy év és mindjárt
itt a Karácsony, amit gyermekeink nagy
örömmel várnak.
Előtte még eljön hozzájuk a fehérszakállú, kedves Mikulás, akit szintén
nagy örömmel várnak. Rajzolnak, barkácsolnak neki, süteményt sütnek, saját
készítésű ajándékokkal kedveskednek
és mindezt örömmel, szívük legnagyobb
szeretetével teszik. Miközben készülődnek, énekelnek és verselnek. Olyan izgatottan és boldogan beszélgetnek róla,
(vajon mivel érkezik és fog-e havazni a
lába nyomában? Mit fog hozni?), hogy
boldogok vagyunk, hogy minden évben
részese ennek a csodának.
Az óvoda is ünnepi hangulatba öltözött, az őszi dekoráció egy kis abrakadabrakával karácsonyivá változott és
megkezdődött az ünnepi készülődés.

Közben álljunk meg egy percre – a
karácsonyi ajándéklistától és a nagytakarítástól elszakadva –, próbáljunk
az ünnepre gondolni azon a csodálatos
szemüvegen keresztül, amivel a gyermekeink látnak! Öröm, boldogság, izgalom
és csoda minden mennyiségben, ez jellemezze az ünnepet és a készülődést! A
valóban fontos dolgokra figyeljünk! Az
együtt töltött időre, az együttjátszásra,
az együttes alkotás élményére, az együtt
eltöltött örömteli pillanatokra, amikre később emlékezünk, hiszen nem az a fontos,
mit kapunk, mit eszünk, hanem az, kivel
tesszük mindezt! Hisszük, ha feltesszük
ezt a csodálatos szemüveget, megérkezik
a varázslat és gyönyörűvé válik még a készülődés is!
Várunk mindenkit adventi gyertyagyújtásra december 22-én, 16:00kor, a Lenfonó állomáshoz, ahol a Telepi
Óvoda műsorát hallgathatják meg.
Kívánunk mindenkinek nagyon boldog, békés, együttjátszásban gazdag Karácsonyi Ünnepeket!

Iskolánk csatlakozott a Magyar Röplabdaszövetség Röpsuli-Vollé 2020 programjához, így teremtve lehetőséget röplabdásaink
versenyeztetéséhez. Bízunk benne, hogy
e program által is minél több Kalász Sulis
diák köteleződik el a röplabda irányában.
Az első versenynapon két csapattal vettünk részt. Mini lány csapatunk 6., mini
vegyes csapatunk 4. helyen végzett.
Gratulálunk!

Pályaorientációs nap

A Telepi Óvoda dolgozói

 NYITNIKÉK ÓVODA

Az óvodai élet legszebb és legtevékenyebb időszaka az ősz. Ilyenkor a természeti kincsek gazdagsága, a természet
színei és változatossága elbűvöli a gyerekeket, amit az óvónénik igyekeznek is
alaposan kihasználni. Idén külön szerencsénk volt a gyönyörű őszi időjárással,
ami rengeteg sétát, szabadban végzett
játékot, tevékenységet és ezzel együtt tanulást is lehetővé tett számunkra.
Az egész óvoda pompázott az ősz színeitől, a képektől, rajzoktól, festményektől, levéldíszektől, terménybáboktól, és a
sétáinkon, de akár az udvaron is bőven
volt lehetőségünk átélni az ősz csodálatos
hangulatát. A munka is játéknak tűnik
ilyenkor: összegereblyézni az udvaron a
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rengeteg lehullott falevelet, vagy összeszedni a diót. A kisgyerekeknek ez nagy
élmény.
Azok a különleges napok pedig, amikor anya és apa is jelen lehetnek az óvodai életben, igazán nagy örömöt hoznak a
kicsiknek. Két ilyen alkalom is adódott az
elmúlt hónapban. Az egyik a nagy közös
tökfaragás volt, ahol igazi remekművek
készültek, amikről azután még napokig
beszéltek a gyerekek, és azt hiszem, hogy
a szülők is élvezték.
A másik alkalom pedig a Márton
nap lett, amire a lámpásokat készítették együtt a gyerekek Anyával-Apával,
miközben vendégeink voltak egy kis
libatepertőre, és libazsíros kenyérre a
csoportokban. Nincs is jobb annál, mint
csupa vidám, kacagó gyereket látni az
oviban, amire mostanában szerencsére
elég gyakran sor kerül. Reméljük, az adventi időszak sem alakul majd másként.
Mayer Adrien óvodapedagógus

Idén november 19-én rendeztük meg pályaorientációs napunkat, melyen célul tűztük ki, hogy tanulóink minél több érdekes
szakmát ismerjenek meg, és nyolcadikosaink segítséget kapjanak a továbbtanuláshoz,
az előttük álló iskolaválasztáshoz.
Az alsó tagozatosok osztálykeretben ismerkedtek a különböző foglalkozásokkal,
szakmákkal, melyek bemutatásában szülők, pedagógusok és gyerekek közösen vettek részt.
Az ötödik, hatodik és hetedik évfolyamosok külső programokon, gyár-, színház- és
üzemlátogatásokon tehettek szert olyan
ismeretekre, melyek megkönnyíthetik számukra a pályaválasztást a közeljövőben.
Volt olyan osztályunk is, akik a Polgármesteri Hivatalba látogattak el, ahol Rogán
László polgármester mesélt nekik a saját és
a hivatal munkájáról.
A nyolcadikos tanulóink számára különleges programot szerveztünk. A Kalász
Suli régi diákjai látogattak el szép számban
hozzánk, hogy jelenlegi középiskoláikról
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

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

Iskolai hírek
előtt állók a kiválasztott iskolákról.
Végezetül leszögezhetjük, hogy tartalmas és sikeres napot zártunk mindkét tagozatunkon!

Márton nap

A német nemzetiségi nyelv tanítása
mellett a hagyományok ápolása, megismertetése is fontos szerepet kap a Kalász
Suliban. Ezek közül az egyik legfontosabb a
novemberi Márton napi rendezvényünk és
a lámpás felvonulás.
Ezen a napon mindenki örömmel vesz
részt. Csupa olyan dolog történik, ami gyereknek, felnőttnek egyaránt kedves. A 3.
évfolyamosok előadásában megismerhetjük Szent Márton legendáját, és vidám dalokat hallgathatunk, a libakeresés izgalma a
templomkertben még a szülőkre, tanárokra
is átragad, ráadásul a finom sütik forró teával megkoronázzák ezt a délutánt.
Ez idén november 12-én is így történt
iskolánkban!

 SZENTISTVÁNTELEPI ISKOLA

Bolyai anyanyelvi verseny

 ZENEISKOLAI HÍREK
Az Etnofon Zenei Társulás
Stúdiójában lemezfelvételen vettek részt
iskolánk növendékei november 10-én. A
felkérés Kiss Ferenc zeneszerzőtől érkezett, akinek hamarosan megjelenik a gyerekek számára készült újabb mesekönyve,
CD melléklettel, Mamó kertecskéje címmel. A lemezen Szvorák Kati énekel. A
gyerekeket Papp Ágnes tanárnő készítette
fel.

A Filharmónia Magyarország
2018/2019-es tanévi, 3 részből álló ifjúsági hangversenysorozatának első állomása a Jazzformers együttes „Jazz a lelke
mindennek” c. előadása volt november 12én. Az interaktív koncert a jazz köré épült,
de az ide látogató gyerekek színpompás
ízelítőt kaptak a zenei műfajokból: megszólaltak könnyűzenei slágerek, mese- és
filmzenék, és klasszikus zenei szemelvény
is felcsendült. A formáció tagjai, Szalkay
Dávid (trombita), Iványi Gáspár (gitár),
Kiss Attila (nagybőgő) és Bordás Zoltán
(ütőhangszerek) közérthető, érdekes és
mókás előadásban mutatták be a műfaj
sajátosságait és hangszereik történetét,
hangzását. A gyerekek és tanáraik is részt
vehettek a „zenecsinálásban”: A zenekar
vezetésével, énekkel és tapssal értelmezték újra, alakították jazzes hangzásúvá a

Nyílt nap

A Szentistvántelepi Iskola tanulói minden évben nagy számban vesznek részt
a Bolyai anyanyelvi versenyen. Iskolánk
immár harmadik éve a verseny egyik helyszíneként is szolgál, így a környező települések iskoláiból is egyre többen érkeznek
hozzánk, hogy összemérjék felkészültségüket ezen az igen népszerű anyanyelvi
versenyen. Tanulóink közül kiemelkedő
eredményt értek el a harmadik osztályos
LVL csapat tagjai: Szekula Vanda, Felföldi
Lenke és Csörgő Luca. A Pest Megye északi
körzetében szereplő, hatodik helyezést
szerző díjazottjait Gabuláné Író Zsuzsanna
kolléganőnk készítette fel. Eredményükre
büszkék vagyunk és szívből gratulálunk
hozzá!

November 15-én nyílt napot tartottunk,
melyre a negyedikes tanulóink szüleit hívtuk meg. A nyílt nap célja, hogy az idén
még alsó tagozatos, de jövőre már ötödik
osztályba lépő gyerekek szülei betekintést
nyerhessenek a felső tagozatos munkába.
Az érdeklődő szülők magyar, matematika,
angol nyelv, történelem, és természetismeret órákon vehettek részt.

Mézes Reggeli

Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület és a Földművelésügyi Minisztérium

„Megfogtam egy szúnyogot...” kezdetű
közismert gyermekdalt. Mindez élővé és
izgalmassá tette az előadás minden percét.
Az ifjúsági bérlet következő koncertje
január 10. csütörtök reggel 8 órakor lesz
„Mesék az arany hangszerek birodalmából” címmel, az In Medias Brass rézfúvósegyüttes tolmácsolásában.

A Dunakeszi Farkas Ferenc Művészeti Iskolában november 22-24. között,
immár 8. alkalommal rendezték meg az
országos Farkas Ferenc Zongoraversenyt.
Iskolánk két induló növendéke kiemelkedően szerepelt: Hegyi B. András 1. helyezést, Drucza Dávid János 3. helyezést ért
el a II. korcsoport népes mezőnyében.
Felkészítő tanáruk, H. Kürtösi Mónika a kiemelkedő felkészítésért szakmai
különdíjban részesült. Szeretettel gratulálunk!

Előzetes

Minden érdeklődőt szeretettel várunk
adventi hangversenyünkre! A zeneiskolai
rendezvények alkalmat adnak arra, hogy
lehetőségeihez mérten bárki támogassa
alapítványunkon keresztül iskolánk bővítését és az új csembalónk megvásárlását.
E nemes célra felajánlott adományaikat
hálásan köszönjük! Alapítványunk elérhetőségét a www.kami.hu honlapon találják.
idén, 2018. november 16-ára hirdette meg
az Európai Mézes Reggeli programot, melyhez iskolánk is csatlakozott.
A kezdeményezés célja a méhek és az
egészséges életmód népszerűsítése, a helyben termelt élelmiszerek megismertetése.
Figyelemfelhívás a reggeli fontosságára és
az egészséges táplálkozásra, mivel a rossz
étkezési szokások gyakran már gyerekkorban kialakulnak.
Az Örökös Ökoiskolai címet viselő
Szentistvántelepi Iskolában nem ez volt az
első olyan program, amely felhívta a gyerekek figyelmét a méhekre, ugyanis e faj jelentősen hozzájárul a környezetvédelemhez
és a biológiai környezet változatosságához.
A program szakmai segítője a tavalyi évben
megvalósított programunkhoz hasonlóan
Wágner Anikó méhész volt, aki csodálatos
pedagógiai érzékkel keltette fel a gyerekek
érdeklődését a méhészet iránt. Ez alkalommal tanulóink a Wágner Anikó méhei által
termelt kiváló minőségű, hazai mézzel megkent kenyeret kaptak reggelire.

AZ EGÉSZSÉGKLUB PROGRAMJAI
HÍREK
Eredményes szűrőnapot zártunk november 29-én. Több, mint 100 lakótársunk érezte fontosnak, hogy részt
vegyen a kínált alapszűréseken. A Szentendrei Egészségfejlesztési Iroda jóvoltából
pszichológus, dietetikus, gyógytornász
segítette tanácsokkal az érdeklődőket.
Látogatott volt a hallás- és látásvizsgálat
is. Köszönjük a szűréseket végzőknek
és segítőinknek, hogy álltak lakótársaink
rendelkezésére.
*

Klubházunkban november 30-tól működik az Internet, 25 GB a havi adatforgalmi limit. Nincs már akadálya, hogy
elinduljon a rendszeres számítástechnika oktatás. Az élet előbb vagy utóbb
felülírja a technikától való ódzkodásunkat, jobb, ha mielőbb nekilátunk!
Számítógéppel ügyesebben bánó klubtársaink segítségén kívül szívesen vennénk önkéntes fiatalok jelentkezését is,
akik segítenének abban, hogy minél
több klubtársunk szerezhessen jártasságot az alapvető számítógép kezelésben:

internetes böngészés, keresés, levelezés,
okos telefon használat, stb.
A jelentkezéseket e-mail címünkön várjuk. A klubházban ismereteken kívül
közösségi élményekkel is gazdagodhatunk!

KLUBNAPOK
December 13. csütörtök 16h FALUHÁZ
fsz. nagyterem: KLUBKARÁCSONY.
December 18. kedd 16h KLUBHÁZ:
“Boldog Karácsonyt!” KARÁCSONYVÁRÁS - beszélgetős, batyus délután.
Jövő évi első klubnap január 17. csütörtök 17h a klubházban.
2019-ben folytatódik Dr. Faragó Eszter
SZENT ISTVÁN SZÉKVÁROSAI című előadás sorozata. Az előadások tervezett
időpontjai: Február 07. csütörtök 17h
Történelmi családok az egyház szolgálatában.
Március 07. csütörtök 17h: Élet az egyházi
központokban a török kiűzetése után.
Április 04. csütörtök 17h: A kalocsai érsekség története az Árpádok korától
Május 09. csütörtök: Kirándulás Kalocsára

www.bkegeszsegklub.hu
bkegeszsegklub@gmail.com

KIRÁNDULÁS
December 12. (szerda) Szokásos félnapos budapesti kulturális kirándulás
Kecskés Évával. Tel. 341-358, 70/254 2906,
kecskes.eva@t-online.hu. Az úti célt a
részletek pontosítása után a klub levelezőlistáján tesszük közzé.
December 31. Hagyományos óévbúcsúztató és bejgli égető túra Kemecsei Edittel. Találkozás 9 órakor a
Kőbányai út elején, a Keréknél. Tervezett útvonal: Magyar utca, Szérűskert, Szegély, Fürj, Árok utca. A
katolikus temető mellett fel az Erdőhát úton, majd a Tavánból le Szentistvántelepre. Végcél a klubház, ahol
meleg tea várja a kitartókat.

KLUBHÁZ

- SZENTENDREI ÚT 24.

KÉZMŰVES ÓRÁK (papír- és gyöngyfűzés,
egyéb kézimunka): HÉTFŐN 14 - 18h.
TÁRSASJÁTÉK minden páratlan KEDDEN 14h-tól.
DO-IN öngyógyító mozgásgyakorlatok: KEDDEN 1630-tól.
SZÁMÍTÓGÉPEN gyakorlás januártól
BRIDZS-KÖR: PÉNTEKEN 10h-tól.

Egészségklubunk szakmai programjait
és működését támogatják:

Anyakönyvi hírek

ÁLLÁS

Újszülöttek
Szeretettel köszöntjük Budakalász
novemberben született legifjabb polgárait!

Budakalász közintézményeiben az alábbi
álláshelyek betöltésére van lehetőség:
• zöldfelület karbantartó (Budakalász Város Önkormányzata)
• szociális gondozó (Kalászi Idősek Klubja)
• logopédus és óvodapedagógus (Telepi Óvoda)

Hoﬀmann Asztrid Kamilla
Lőrincz Vencel
Kovács Máté
Siklósi Soma
Kovács Soma
Tóth Benedek
Lajos Klaudia Mária
Vízkeleti Ármin
Lázár Levente
Jó egészséget kívánunk nekik!

Dolgozzon Ön is jó csapatban, élhető, szép városban, kedvező feltételekkel!
Bővebb információ: a www.budakalasz.hu oldalon az állás menüpont alatt.

Orvosok év végi rendelési ideje
Orvosok

2018. december
15. 20 21. 22. 23. 24.
Háziorvosok

2019. január

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

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

Helye es saját
rendelési
idejében
2. 3.
Dr. Sulyok András
Dr. Pető István
Dr. Kiss Edina
Dr. Gál Katalin

Fogszakorvosok
Dr. Rénes Nóra
Dr. Sármásy Árpád

Dr. Sármásy Árpád
Dr. Rénes Nóra
Gyermekorvosok

Dr. Tordas Dániel
Dr. Dalloul Hicham
Jelmagyarázat:
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Dr. Dalloul Hicham
Dr. Tordas Dániel
szabadság

munkaszüne és ünnepnapok
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Közélet

Mindenhol jó segíteni, de a legjobb o hon
A kisgyermekes családok segítését célzó O hon Segítünk Szolgálat (erede angol nevén Home-Start) 1973-ban indult Angliában, és azóta már a világ számos országában működik. A
magyar O hon Segítünk Alapítvány a Home-Start Interna onal
magyarországi tagjaként jö létre 2001-ben. 2019. januártól
indul Budakalászon elsőként az önkénteseket felkészítő tanfolyam, a helyi koordinátor Mészáros Andrea szervezésével.
Az otthon segítünk – Home-Start
– gondolata Margaret Harrison fejéből pattant ki 1973-ban Angliában. Lényegében a többgenerációs
család hiánya működteti a programot. Home Start ma már a világ huszonkét országában megtalálható.
Magyarországon a Nagycsaládosok
Országos Egyesületének korábbi
elnöke, Benkő Ágota hívta életre a
szolgálatot 2001-ben. Az ötlet abból
az egyszerű felismerésből fakadt,
hogy saját tapasztalatainkat mozgósítva segítségére lehetünk tágabb
környezetünknek. „Alapelvünk szerint tapasztalt szülők segítenek fiatal szülőknek ingyen, ami messze
nem azt jelenti, hogy vadidegenként
beállítunk egy családhoz, és ott jól
megmondjuk, mit hogyan kell csinálni” – oszlatja el az első kételyeket
Lehőcz Mónika, az alapítvány igazgatója.
„Négy éve költöztünk Budakalászra az akkor még fél éves ikreinkkel. Senkit se ismertünk, időnként a
vidéki szüleim segítettek, de bírtuk.
Majd 3 hónapja megszületett a harmadik kislányunk, de még így is bírtuk, mert időnként a szüleim jöttek
segíteni, és ez a pár nap feltöltött
energiával. Viszont sajnos 2 hete
apukám stroke-t kapott, lebénult fél
oldala. Így a továbbiakban semmi
segítségre nem számíthatunk, sőt inkább nekik kellene még segítenünk.
De most úgy érzem, ha három felé
szakadhatnék is kevés lennék” – írja
egy budakalászi anyuka az Otthon
segítünk Alapítványhoz fordulva.
„Lassan fél éve segítünk Anitának.
Ő volt az első, akinek segíteni tudtunk itt helyben” – mondja Mészáros

Andrea helyi koordinátor, aki szintén
önkéntes alapon vállalta, hogy a már
több nagyvárosban remekül működő
családsegítő szolgálatot megszervezi,
helyben Budakalászon.
Milyen feladatokat látnak el az önkéntesek? Rendszeresen látogatják a
családot saját otthonában. Felajánlják érzelmi támogatásukat és gyakorlati segítségüket, és ami nagyon
fontos, hogy derűt visznek a családok életébe, az információk bizalmas
kezelése mellett. Az önkéntesek úgy
segítenek, hogy a család egy idő után
nélkülük is folytatni tudja a megkezdett utat. „Mi csak
átmenetileg vagyunk
jelen az életükben, általában 3-6 hónapig
jár teljesen ingyen a
segítő a rábízott családhoz” – pontosít
Mészáros Andrea. Az
Otthon Segítünk Alapítvány tehát olyan
országos segítő szolgálat,
amelyben
szakemberek által felkészített önkéntesek
ingyenesen, heti rendszerességgel a család
otthonában segítenek
a kisgyermekes családok harmonikus
működésének kialakításában, megerősödésében.
A támogató alapeszmére kidolgozott
képzési rendszer, az
Otthon Segítünk Alapítvány jó gyakorlata
bekerült a European
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Platform for Investing in Children
(EPIC) igazoltan eredményes módszerei közé.
Az alapítvány folyamatosan várja a
segítő szándékú, megértő hölgyek és
urak jelentkezését, elegendő jelentkező esetén azonnal elkezdődik az
ötven órás felkészítés, hogy a tanfolyam elvégzését követően minél több
család segítségre leljen. Jelentkezni
lehet Mészáros Andrea önkéntes koordinátornál a (30) 534-9854-as telefonszámon, vagy a plavec.andrea@
gmail.com e-mail címen.

Katolikus hírek

Az ünnep kapujában

Néhány nap és itt van a várva-várt
ünnep, Jézus születésének, karácsonynak ünnepe, mely minden évben örömet
és békét hoz életünkbe.
Az ünnep segít lezárni az elmúlt
évet, mely nem volt mindig könnyű.
A karácsonyfa árnyékában könnyebb
visszatekinteni a mögöttünk levő évre.
A csillagszóró ragyogása megszépíti az
erre rászoruló emlékeket. Kívánom,
hogy az ünnep hozzon nekünk békét,
melyet az angyalok hirdettek a pásztoroknak és általuk minden embernek:
„Békesség a földön minden jóakaratú
embernek!”

Élet keresztyén szemmel

Az én adventem
Égnek a mécsesek a sírokon a homályba fúló délutánon. Halottaink meg
lennének hatva, ha tudnák, mennyit
költöttünk arra, hogy egy napra kivilágítsuk a temetőt. De még tán el sem
lobbant a pisla láng, az Üzlet – mintegy mesebeli színdarabban – új ruhába
öltözött s új csalival keresi a pénzt a
zsebünkben. Lesöpörte a polcokról a
milliom mécsest s kiperdültek a mikulások, adventi koszorúk, karácsonyi díszek, miegyebek. Nincs pihenés, advent
jön, azaz leárazás, bevásárlás, karácsonyi vásár. Jóérzésű városvezetők jászol állításáról is rendelkeznek, amiben
apró műanyag Krisztus is fekszik majd.
Szép dolog a jászol, s emeli a hangulatot, nem mondom, de egyvalami szöget
üt a fejembe: ha valóban van Isten, s
valóban Krisztus az ő egyszülött Fia,
akiben Ő, a Fölvaló gyönyörködik
(hisz ezt olvassuk a Bibliában), akkor
nem fog megharagudni azért, hogy
mi az Isten Fiát csak a rohanó advent
bábszínházi kellékeként ismerjük és ismerjük el? Ha pedig nincs – mert gondolkodjunk a világ isten-nélküliségében
hívők fejével is –, akkor mi értelme az
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Az ünnep reménnyel tölt el bennünket, mely megadja a lendületet az új év
első lépéseihez. Kívánom, hogy várakozásunk beteljesedjen, hogy az a szép
és jó, amit megélünk az ünnepek alatt,
kísérjen bennünket továbbra is, tudjunk
érte áldozatot hozni.
Karácsonykor Jézus születését ünnepeljük, azt, hogy gyermekként jött el
közénk. Vándorlásunk társa lett. Megcsodáljuk a Betlehemet, végignézzük a
gyermekek előadásában a pásztorjátékokat, mely bemutatja, Isten így szeret
bennünket. Szeretetét fejezi ki nekünk:
hozzánk lesz hasonlóvá, vállal nehézséget, áldozatot, megszólíthatóvá lesz.
Keressük közösségét, maradjunk meg
szeretetében és akkor biztosak lehetünk
benne, hogy karácsony nem csupán
egy ünnep lesz számunkra, hanem egy
kezdet, melyet Jézus születése hozott el
számunkra.
Kívánok mindenkinek áldott karácsonyi ünnepet és boldog új évet!
Kelemen László
plébános

ÜNNEPI MISEREND BUDAKALÁSZON
A RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOKBAN
December 24. – hé ő
06:00 utolsó rorate (hajnali szentmise) Budakalász
– Pásztorjáték:
16:00 Szen stvántelep
17:00 Budakalász
– Éjféli szentmise:
22:00 Szen stvántelep
0:00 Budakalász
December 25. – Karácsony (kedd)
08:00 Budakalász
10:00 Szen stvántelep
18:00 Budakalász
December 26. – Karácsony 2. napja (szerda)
08:00 Budakalász
10:00 Szen stvántelep
December 30. – Szent Család Vasárnapja
08:00 Budakalász
10:00 Szen stvántelep (utána hálaadás)
18:00 Budakalász (hálaadással)
December 31. – Szilveszter – hálaadás (hé ő)
16:30 Szen stvántelep (utána hálaadás)
18:00 Budakalász (hálaadással)
Január 1. – Újév, Mária istenanyaságának
ünnepe, béke világnapja (kedd)
08:00 Budakalász
10:00 Szen stvántelep
18:00 Budakalász

Pieter Bruegel:
József és Mária
Betlehembe
érkezik
egésznek? Ugyan már, mi ez a kötekedés, mondhatnák a templom padjait koptatók, hát nem karácsonykor
született-e Jézus, s nem nagypéntekig
tartott-e az élete? Nem. Legalábbis a
Biblia szerint nem, márpedig milyen
más forrásból meríthet az, aki Istenben
hisz. Felidézem Pál apostol kolossébelieknek írt levelének egy részét: „Mert
Őbenne teremtetett minden, a mi van
a mennyekben és a földön, láthatók és
láthatatlanok...; mindenek Őáltala és
Őreá nézve teremttettek és Ő előbb volt
mindennél, és minden Őbenne áll fenn.
Ő a feje a testnek, az egyháznak is. Ő a
kezdet, az elsőszülött a halottak közül,
hogy minden tekintetben Ő legyen az
első. Mert tetszett az egész Teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa
békéltessen meg önmagával mindent, a
földön és a mennyben, úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére
által.” Az én adventem ezért a teremtés
előtt, az örökkévalóságban kezdődik.
Jézus Krisztus részt vett a teremtésben,
sőt az egész teremtett kozmosz őreá
nézve jött létre – akkor is, ha ez az, ami
nem fér a fejünkbe, mert mi csak tér-

ben és időben tudunk gondolkodni. De
hinni tudunk ezeken a korlátokon túl
is, azaz ezeken a korlátokon túl csak
hinni tudhatunk. Persze nem az ünnepi készülődés és a jászol állítás elleni
gondolat ez, hanem figyelemfelhívás:
vigyázat, a világ Ura ne csupán a kalmárkodás szintjén jelenjen meg az életünkben! Ne csak az iskolaigazgatótól,
a főnökünktől vagy a rendőrtől féljünk,
hanem féljünk az Isten haragjától is, ha
tiszteletlen módon utalunk rá. Lehet a
jászol istentisztelet, de csak akkor, ha
az év többi tizenegy hónapjában tanúsított életvitelünk istentiszteletté avatja
azt. Ide kívánkozik még egy gondolat.
Mikor végződik hát advent? A válasz
ugyanaz: az örökkévalóságban.
Glasz Péter
Budakalászi Református Egyházközség
presbiter

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

Sport

Foci hírek
Sportolóink a hideg ellenére is folytatják munkájukat, szorgalmasan edzenek, készülnek a futsal terem tornákra.
Minden korosztály számára téli programot dolgoztunk ki, terveinkben sok
edzőmérkőzés és teremtorna szerepel.
Edzőink csak kevés pihenőt engedélyeznek a srácoknak, hisz tavasszal ismét bizonyítaniuk kell. A műfüves pályák és a
fedett csarnok biztosítják számukra a zavartalan edzéseket. Örömünkre szolgál,
hogy e terek folyamatosan gyerekzsivajtól hangosak.
Büszkék lehetünk sportolóinkra, hiszen minden korosztály remekül szerepelt az ősz folyamán. Nagyon jó a
kapcsolatunk a többi sportegyesülettel.
A Vasas és a Puskás Ferenc Labdarúgó
Akadémia árgus szemekkel figyeli gyerekeinket, hogy a tehetséges játékosokat
leigazolják. Nagy büszkeségünk, hogy a
saját nevelésű Kosznovszky Márk bekerült az U-17-es Magyar Válogatottba.
Három játékosunk is átvehette a gól-

Erőss Tamás

Oblath Ádám

Friedrich Bence

királyságért járó serleget és oklevelet.
Friedrich Bence az U-14, Oblath Ádám
az U-19 és Erőss Tamás a felnőtt csapat
gólkirálya lett. Gratulálunk nekik!
Szeretnénk igazán magas színvonalú
körülményeket biztosítani sportolóinknak. Szükségünk lenne öltözőkre, hiszen
létszámunk lassan eléri a kétszáz főt.
Nagyon sok mérkőzést szervezünk a fiataloknak. Legutóbb a Vasas Akadémia
U-11-es csapatát fogadta Fenyvesi Zoltán
tehetséges, hasonló korosztályú csapata.
A kis fedett műfüves pálya is teljes gőzzel
üzemel, az iskolások mellett Páling Zsolt
óvodásai és az U-9-es korosztály is folyamatosan edzenek. Büszkék lehetünk,
hogy Budakalásznak ilyen lehetőségei
vannak. Kérem a vállalkozókat támogassák a klubot a TAO adta lehetőségükkel.
Nagyon köszönöm a szülőknek is az

egész évi kitartást és támogatást, hiszen
nélkülük nem tudnánk megfelelően működni. Időnként már hajnalban elindul
a karaván az idegenben játszott mérkőzésekre és ők mindig biztosítják, hogy
időben érkezzünk a helyszínre. Minden
fordulón ott vannak és buzdítják a gyerekeket. Tízórai, üdítő, egy pár biztató
szó mindig található a tarsolyban. Maradjunk ilyenek, szeressük csapatainkat,
figyeljünk gyermekeink egészségére! A
tömegsport mellett továbbra is célunk
minél több kiváló labdarúgót nevelni.
Ebben partner az Önkormányzat és Rogán László polgármester úr is.
Békés karácsonyt kíván egyesületünk
vezetősége és minden sportolója!
Sárosi Tibor, BMSE elnök

GYERE HOKIZNI a budakalászi VIDRÁK csapatába
Családias környezetben, játékosan tanítjuk meg a jégkorong fortélyait!
Várjuk 5 és 12 év közö ﬁúk és lányok jelentkezését csapatunkba!
Jelentkezés: a +36 (70) 330-9444 telefonszámon.
www.kozosjeg.hu
Kérjük támogassák TAO felajánlásával a VIDRA Sportegyesületet
és a budakalászi KözösJeget! További információ: +36 (30) 305-7305
telefonszámon.

Budakalászi Közösségi Műjégpálya
Budakalász Lenfonó HÉV megálló, Cserkészház
Közönségjég
pályabérlési lehetőség,
amatőr hoki, stb.
Pályahasznála lehetőség
iskolák számára

BUDAKALÁSZI

VIDRÁK

Nyitvatartás 2019. február 28-ig

HÉTKÖZNAP
H., Sze., Cs.: 8:00-17:00 / K., P.: 8:00-19:00
H., Sze., Cs.: 20:00-22:00 / K.: 19:00-22:00
P.: 21:00-22:00

HÉTVÉGE
10:00-20:00
8:00-10:00, 20:00-22:00

8:00-14:00

● Hétköznap délelő önként az iskolai osztályok élveznek elsőbbséget, de a pálya mások számára is
használható a fennmaradó időszakokban. Jegyárak és az aktuális foglaltságról további információ:
+36 (20) 510-5130, kozosjeg.hu, facebook.com/mujegpalyabudakalasz
● Közösségi rendezvényekhez, születésnapokhoz, jeges csapatépítésekhez ideális helyszín a budakalászi
Cserkészház. További részletek: cserkeszek.hu
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