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„Együ   éheztem
az óvodásokkal.

Mégis mezítláb fociztunk,
báboztunk és feste  ünk

a hóba.” 
Vendégünk Vígh Zoltánné

Anci néni  10-11. oldal

Az élet keresztyén szemmel rovatunkban:

„Borbélynak lenni kérem,
az bizalmi dolog”  22.olal

10 éves a város 

2019 Budakalász éve lesz 
Interjú Rogán László polgármesterrel  3. oldal

Minden  olvasónknak
boldog  új  évet  kívánunk!
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Karácsonyi ajándék a
Gerinc utca aszfaltozása  2. oldal

Naptár

mellékle  el!
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Önkormányza   hírek 

Igazi karácsonyi ajándékként 2018 
decemberére elkészült a város legna-
gyobb múlt évi beruházása, a Gerinc utca 

építése. A környéken lakók már nagyon 
várták ezt a pillanatot, hiszen a Berdó vá-
rosrész korábbi külterületi múltja miatt 

fejlesztésre szorult. A folyamat csatorna-
építéssel kezdődött. A domborzati viszo-
nyok miatt a szennyvízelvezetés kiépítése 
nagy költséget jelentett, ezért a megvaló-
sítást pályázat bevonásával végezte el az 
Önkormányzat 2017-ben. 

A szennyvízelvezetés megépítését kö-
vetően elindulhatott az út és a vízelveze-
tés építése is, hiszen az Önkormányzat 
egyik kiemelt célja, hogy minden belterü-
leti összközműves utca szilárd útburko-
lattal rendelkezzen. Jelentős elhatározás 
ez, hiszen a Gerinc utca építése mintegy 
266 millió forintot jelentett. Az egy kilo-
méter hosszú út rekord sebességgel, alig 
négy hónap alatt alatt épült meg. A jó idő 
beköszöntével a Berdó részben közműve-
sített, csatorna nélküli utcái is zúzottkö-
ves burkoltot kaptak. 

A beruházásoknak köszönhetően lát-
ványosan változott a utca képe, valamint 
a városrész lakóinak életkörülményei. 

A mi utcánk, a mi városunk – elkészült a Gerinc utca
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INTERJÚ Rogán László polgármesterrel

Gerinc utca építése, Budai út felújítása, tanterembővítés, civil tá-
mogatások, folyamatos városfenntartás – ezek a kulcsfeladatok 
valósultak meg 2018-ban. A következő év még mozgalmasabb 
lesz, hiszen 2019-ben 10 éves lesz Budakalász.

„Tíz éves a város –
2019 Budakalász éve lesz”

 Karácsonyra elkészült a Gerinc 
utca aszfaltozása. Az itt élők szá-
mára óriási örömet jelent a szép 
utca, a jól használható út. 

Hatalmas mérföldkő ez a Berdó város-
rész fejlesztésében. Elmondhatom, hogy 
sokan bíztak a megépülésében, de voltak 
olyanok is, akik nem hitték, hogy valaha 
megvalósul. Először a csatornázást kel-
lett elvégeznünk, ami különösen küzdel-
mes munka volt, de erős kitartással, sok 
lobbimunkával véghezvittük. A mintegy 
400 millió forintos pályázatnak köszön-
hetően minden háztartásnak jóval kisebb 
összegű hozzájárulást kellett fi zetni a csa-
tornázásért. A csatornázást követően már 
„csak” az út és a vízelvezetés megépítése 
maradt hátra. Mivel a terület fejlesztése 
rendkívül fontos volt számunkra, az idei 
év költségvetésének meghatározó részét, 
mintegy 266 millió forintot különítet-
tünk el a beruházásra. Az összeget teljes 
mértékben saját forrásból fedeztük, hitelt 
nem vettünk fel és a lakóknak sem kellett 
hozzájárulást fi zetni. Az aszfaltozás ka-
rácsonyra készült el teljesen, ez évre már 
csak a kocsibeállók korrigálása maradt 
hátra néhány helyen. Az új út az itt élők 
komfortérzetét nagyban javítja majd, és 
az ingatlanok értékét is jelentősen növeli. 
A kivitelezés során az időjárás is kegyes 
volt hozzánk, így igazi karácsonyi aján-
dékként vehetik birtokba az itt lakók az 
utat. Bízom benne, hogy megelégedéssel 
használják majd a szép, új utcát! 

 Hogyan értékeli az elmúlt esz-
tendőt? 

Úgy gondolom, sikeres évet zártunk. 
Városunk tavaly is több fejlesztéssel gaz-
dagodott és számos nehézséget sikerült 
megoldanunk az év során. Legnagyobb 
beruházásunk a Gerinc utca megépítése 
volt. A város teljes költségvetésének meg-
határozó részét, mintegy negyed milliárd 
forintot költöttünk a projektre. Ahogy az 
imént is mondtam, óriási eredménynek 

tartom a fejlesztést és azt tapasztalom, 
hogy ezt az itt élők is így értékelik.

Másik nagy jelentőségű beruházás a 
Budai út felújításának befejezése volt. 
Az elavult utcaképet korszerű, szép, zöld, 
funkcionálisan is jól működő - parkolók-
kal, járdaszélesítéssel, védőpollerekkel, 
buszöböllel megépített – városközpont 
váltotta föl. A rekonstrukcióval nem sze-
retnénk megállni, a későbbiekben a főtér-
rel, majd a Budai út Kalász Suliig terjedő 
szakaszával folytatjuk majd a felújítást.

Fontos eredmény a Szentistvántelepi 
Általános Iskolában a szintráépítéssel 
létesült négy új tanterem. Több várat-
lan esemény miatt csúszott ugyan a ki-
vitelezés, de a bővítésnek köszönhetően 
most minden osztálynak megfelelő tan-
terme van az iskolában. Az idei évnyitón 
az igazgató úr is arról számolt be, hogy 
kompromisszumok nélkül indulhat a 
tanévkezdés. A még kényelmesebb elhe-
lyezést és a konténertermek elszállítását 
az új iskola oldhatja majd meg. Ennek ki-
vitelezése az építőiparban tapasztalható 
óriási mértékű és folyamatos áremelke-
dés miatt áthelyeződött 2020-ra, hiszen a 
forrásokat elő kell teremteni az építésre.

Rengeteg támogatást adtunk 2018-
ban a kalászi egyesületeknek, szerve-
zeteknek, intézményeknek. Így három 
millió forinttal támogattuk a budakalászi 
egyházközösségeket, az Egészségklubnak 
állandó klubhelységet biztosítottunk, a 
Kalász Suliban két tanterem berendezé-
sét fi nanszíroztuk, támogattuk a városi 
sportegyesületeket (a BMSE-t, a Cyeb 
Budakalászt, a Teniszklubot, az Óbu-
da-Kalász RG TC-t, Fénylakk  Budakalá-
szi Vívósport Egyesületet, a Masters női 
vízilabda csapatot), a Zeneiskolának több 
célra is anyagi segítséget nyújtottunk, 
emellett egy korszerű vérképelemző 
gépet vásároltunk a gyermekorvosi ren-
delő számára.

A nagyberuházások mellett kisebb, 
de annál időigényesebb és fontosabb 

feladatokat is elláttunk egész évben. A 
város több hektáros zöldfelületét, köz-
területeit, parkjait folyamatosan gon-
dozzuk, ápoljuk, hogy egész évben tiszta, 
rendezett, szemet gyönyörködtető legyen 
a város. Így rendben tartjuk a város nagy 
területű parkjait: a gyönyörű kilátással 
rendelkező Kálvária dombot, a pihenő és 
sportfunkcióval ellátott Omszk parkot. A 
zöldfelület különösen fontos számunkra, 
gondoljunk, csak a Sport utcára, ahol 15 
fát ültettettünk a kivágott négy helyére. 
Hatékonyan működik az Önkormány-
zati Rendészet is, Budakalász a környék 
legbiztonságosabb települése. Kommu-
nikációs csatornáinkon pedig minden 
városunkkal kapcsolatos eseményről, 
hírről beszámolunk a budakalásziaknak. 
Úgy gondolom, hogy 2018-ban is sikeres 
évet zártunk.  

 Milyen tervek vannak 2019-re?
A jövő évi költségvetésünket most ál-

lítjuk össze, így a pontos tervekről és a 
fejlesztési területekről csak februárban 
tudok beszámolni. Ami viszont már most 
biztos, hogy Budakalász idén ünnepli vá-
rossá válásának 10. évfordulóját. Ebből 
az alkalomból számos programmal és 
meglepetéssel készülünk a budakalászi-
aknak. Minden hónapban lesz egy ren-
dezvényünk, amit a „10 éves a város” 
szlogen jegyében szervezünk. A hagyo-
mányos rendezvényeink mellett lesz 
disznótoros fesztivál, örömzene koncert 
a Kálvária dombon, két napos lesz a Vá-
rosnap és megünnepeljük a családokat 
is. Első ajándékunkat, a gyönyörű kalá-
szi képekkel illusztrált falinaptárt pedig 
ezúton szeretnénk átnyújtani minden bu-
dakalászi családnak a januári Hírmondó 
mellékleteként. Használják örömmel és 
jöjjenek el rendezvényeinkre, legyünk 
egy városban egy közösség tagjai! Min-
denkinek nagyon boldog új évet kívánok!

2019. január 8.
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Képviselő-testüle   döntések – 2018. december 13.

Pályáza   lehetőség ingyenes ri-
asztóberendezésre
A budakalásziak számára rendkívül 
előnyös lehetőség áll idén is rendelke-
zésre otthonuk biztonságossá tételére. 
A korábbi gyakorlatnak megfelelően 
pályázattal élhetnek ingyenes riasztó-
berendezés kiépítésére. Az igényelhető 
szolgáltatást a Multialarm Zrt. nyújtja. 
A cég kifejezetten Budakalászt ellátó 
saját járőrkocsival is rendelkezik, így 
gyorsan tudnak reagálni esetleges vész-
helyzetben.

Miért érdemes riasztórendszert 
kiépíteni?
A riasztórendszer egy összetett védelmi 
rendszer, melynek beszerelése önma-
gában nem képes ugyan a betörés meg-
akadályozására, de azonnal jelzi azt és 
jelentősen mérsékeli a vagyoni kár és a 
személyi sérülés esélyét. A riasztó akkor 
nyújt tökéletes védelmet, ha beszerelé-
sével és rendszeres alkalmazásával egy 
időben a távfelügyeleti és kivonulási 
szolgáltatást is igénybe veszik. A táv-
felügyeleti központ ugyanis a nap 24 
órájában éjjel-nappal fi gyeli a ház vagy 
lakás riasztójától érkező jelzéseket és a 
jellegüknek megfelelő módon reagál.

A pályázat célja
Budakalász Város Önkormányzata pá-
lyázatot hirdet lakossági riasztó-

rendszerek kiépítésére azzal a cél-
lal, hogy erőforrásaihoz mérten minden 
eszközzel segítse a Budakalászon élők 
szubjektív biztonságérzetének javítását, 
illetve a tulajdon elleni bűncselekmé-
nyek visszaszorítását. 

A pályázat tárgya
A pályázaton nyertes magánszemélyek 
az alábbi eszközöket kapják meg ingye-
nesen:

Eszköz mennyisége és megnevezése
1 db Riasztóközpont + Ikon kezelő 
egység felszerelve

1 db Kültéri hang-fényjelző felszerelve
2 db Kombinált (PIR+IR) 
mozgásérzékelő felszerelve
1 db Nyitásérzékelő felszerelve

A fenti eszközöket a pályázó által meg-
jelölt budakalászi címen, előzetes egyez-
tetés alapján a vállalkozó ingyenesen 
kiépíti és telepíti, valamint a pályázót 
egyszeri oktatásban részesíti.

A támogatás igénybevételére 
jogosultak köre
–  minden Budakalászon élő, állandó, 

Budakalászon bejelentett lakcímmel, 
vagy tartózkodási hellyel rendelkező 
magánszemély;

–  minden olyan magánszemély, aki 

nem rendelkezik bejelentett buda-
kalászi állandó, vagy ideiglenes lak-
címmel, de hitelt érdemlően igazolni 
tudja, hogy életvitelszerűen él (albér-
lő esetén az albérlet alapját képező 
bérleti szerződés bemutatása);

–  aki elfogadja a Pályázati Felhívásban 
szereplő feltételeket;

–  aki elfogadja az Önkormányzat part-
nerével kötendő szolgáltatási szerző-
désben szereplő feltételeket és képes 
annak teljesítésére.

A pályázó köteleze  ségei
 pályázó kötelezettséget vállal a szolgál-
tatás legalább 24 havi igénybevételére, 
illetve a havi, kedvezményes szolgál-
tatási díj megfi zetésére (5080Ft/hó/
lakás).

A pályázat benyújtása 
A pályázatot a Budakalászi Polgármes-
teri Hivatalban (2011 Budakalász, Pe-
tőfi  tér 1.), vagy e-mailben (info@buda-
kalasz.hu) lehet benyújtani „Lakossági 
Riasztórendszer Pályázat” jeligével.

Értékelés és elbírálás
A beérkezett pályázatokat folyamato-
san, kéthetente értékeli és bírálja el a 
szakmai bizottság. A pályázaton nyertes 
magánszemélyekkel az Önkormányzat 
partnere a döntést követő 10 napon be-
lül felveszi a kapcsolatot.

Pályáza   felhívás lakossági riasztórendszer 
kedvezményes biztosítására

Belső ellenőrzési terv jóváhagyása
Az önkormányzati törvény előírásai 

szerint a testület minden év december 
31-ig dönt a következő évi belső ellenőr-
zési tervről. Erről döntött a Testület.

Halásza   jog átengedése az Omszk 
tavon az Óbuda-Kalász Horgá-
szegyesületnek

Évek óta a Képviselő-testület az 
Omszk-tóra vonatkozó horgászati jog 

gyakorlását és a kötelezettségek teljesí-
tését ellenérték fejében az Óbuda-Kalász 
Horgászegyesületnek engedi át. A Tes-
tület a szerződést 2019-re megújította.

Hajléktalanok ellátására vonat-
kozó szerződés megkötése

Az Önkormányzat a hajléktalan el-
látás érdekében szeptemberben ellátási 
szerződést kötött a Magyarországi Evan-
géliumi Testvérközösséggel. A szerződés 

decemberben lejárt, ezért új szerződés 
megkötésére volt szükség. 

A Képviselő-testület valamennyi 
határozata és az egyes napirendek 
előterjesztései teljes terjedelemben 
megtalálhatók a város weboldalán a 
Képviselő-testületi ülések és Határoza-
tok menüpontban.
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A veszélyessé vált, öreg fákat folya-
matosan eltávolíttatja a város területéről 
az Önkormányzat, így az év folyamán 
nagyobb mennyiségű fa halmozódik fel 
minden évben. A felaprított hasábokat 
tűzifaként jól lehet hasznosítani. Az Ön-

kormányzat segíteni szeretne a nehéz 
sorsú budakalásziaknak, így a rászoru-
lók igényt nyújthatnak be a tűzifa készlet 
erejéig a Hivatalhoz. Az elmúlt időben 
több nehéz sorsú család is részesült a 
támogatásban. A kiszállítást végzők be-
számolója szerint örömmel fogadják a 
támogatottak az adományt. Jellemzően 
idős, nagycsaládos vagy leszázalékolt 
budakalásziaknál járnak. Forró teát, 
vagy csak egy jó szót mindig kapnak a 
fa lepakolásáért. A városközpontban egy 
család három generációjának nyolc tagja 
él együtt kis helyen, szűkös körülmények 
közt négy gyermekkel. Számukra nagy 
segítség a kapott tűzifa.

Egy másik szentistvántelepi idősko-
rúnak, háztartásbeli nyugdíja mellett 
szintén nagy szüksége volt a tűzifa támo-
gatásra. Otthonában négy generáció hat 
tagja él.

A Berdó városrészben élő idős hölgy 
is nagyon várta a szállítmányt. Házát egy 
régi nyaraló szigetelésével alakították ki, 
így a lakás hőmérséklete nem mindig 
egyenletes. A tűzifa itt is jó helyre, jókor 
érkezett.

A Szent István Cserkészcsapat tag-
jai látogatást tettek Rogán László pol-
gármesternél. Wettstein Márk, Herter 
Anna, Berkes Nóra, Tárnok Emese, 
Barna Bence és Barna Botond a soron 
következő cserkész dzsemborira sze-
retnének kiutazni Nyugat-Virginiába. 

A dzsembori óriási lehetőség a fi ata-
lok számára, hiszen gyakorolhatják a 
nyelvet, kapcsolatokat építhetnek és 
rengeteget tanulhatnak. Ezeket az is-
mereteket pedig itthon, Budakalászon 
oszthatják majd meg a kalászi cserké-
szekkel. A kiutazáshoz a pályázóknak 
egy teszten kell átesniük, és csak ezt 
követően van lehetőségük az utazásuk 
szervezésére. Ez azt jelenti, hogy az út 
költségeit maguknak kell összegyűjteni, 
ami nem kevés, egy főre mintegy 600 
ezer forint. A fi atalok így támogatókat 
keresnek, ezúttal 500 ezer forint anyagi 
segítséget kaptak a városvezető polgár-
mesteri keretéből.

Budakalászon több kerékpárút is szol-
gálja a bicikliseket.  Két hosszabb szakasz 
is átszeli a várost, az egyik a Duna-par-
ton, a másik pedig a bevásárlóközpont és 
a 11-es út között halad Budapest és Szent-
endre között. Ez utóbbi felújítását tavaly 
decemberben fejezte be az út kezelője, a 
Magyar Közút Zrt. A kátyúk, egyenetlen-
ségek kijavítása után új aszfaltréteget, 
majd hosszirányú sávelválasztó felfestést 
kapott az út. A felújított szakaszon kátyú 
és hibamentes sima úton, biztonságosan 
kerékpározhatnak immár a biciklisek. Jó 
hír, hogy az ártéri Eurovelo 6-os útvonal 
is hamarosan megújul pályázati forrás-
ból. 

Az Önkormányzat és a MÁV-HÉV 
Zrt. korábbi egyeztetésének és novem-
beri helyszíni bejárásának megfelelően 
megkezdődtek a fejlesztések a buda-
kalászi HÉV-megállók területén. Első 

lépésként a Budakalász HÉV-meg-
állóban újították fel a kerítést. A tar-
tóoszlopokat lefestették és új dróthálót 
helyeztek fel, így biztosítva  esztétiku-
mot és biztonságot.

Megkezdték az esőbeállók telepíté-
sét is. Ennek keretében Szentistván-
telep és Lenfonógyár megállókban 
több lépésben épülnek ki a beállók, 
utóbbi már el is készült.  A Budakalász 

HÉV-megállóban az esőbeállók telepí-
tését a jövő év első negyedévére üte-
mezi a MÁV-HÉV Zrt.

Jó helyre, jókor érkeze   a tűzifa

Cserkészek tanulmányútjának 
félmilliós támogatása

Befejeződö   
a kerékpárút 
felújítása a 
11-es út mentén

Megkezdődtek a HÉV-megálló fejlesztések

Önkormányza   hírek 
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Fontos, hogy szép, rendezett környe-
zetben éljünk, ezért különös örömöt je-
lentett, hogy ez évben is sok szép kerttel 
pályáztak a résztvevők az értékes városi 
díjra. 

A szakmai zsűri tagjainak idén is 
nehéz dolga volt a szebbnél szebb kerte-
ket bejárva. A bírálati szempontok közt a 
virágosítás, a növényzet egészsége, gon-
dozottsága és azok életkörülményei is 
szerepeltek. A zsűri értékelte a kiültetett 
növények minőségét, a színek és formák 
harmóniáját, a zöldfelület harmonikus 
kapcsolatát a közterülettel, az épített 
környezettel. Vizsgálták az ingatlan 
kertjének és környezetének tisztaságát, 
gyommentességét. 

Gratulálunk a nyerteseknek, így a 
Pomázi úti Óvoda és a Szalonka utcai 
Óvoda intézményvezetőjének és gond-

nokainak, akik intézmények és környe-
zetük kategóriában nyertek, Farkasné 
Sági Beatrixnek, aki társasház, illetve 
családi ház kategóriában is indult két 
kerttel, Szabó Antalnak és Vidák Andre-
ának valamint családjaiknak, akik szin-
tén családi ház kategóriában értek el első 
helyezést.

Átadták a „Szép Kert, Gondozo   
Környezet” pályázat díjakat

A Magyar Közlönyben december 21-én 
megjelent a vízgazdálkodásról szóló tör-
vény módosítása, miszerint mentesül a 
vízgazdálkodási bírság megfi zetése alól az 
a létesítő vagy üzemeltető, aki 2018. de-
cember 21-ét megelőzően engedély nélkül 
vagy engedélytől eltérően létesített vagy 
üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító 
vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmara-
dási engedélyezési eljárást 2020. decem-
ber 31-ig kérelmezi.

A kormány várhatóan 2019. tavaszán 
alkotja meg az engedélyezés eljárási sza-
bályait. Az eljárási szabályok határozzák 
majd meg, hogy a kérelmezőnek milyen 
mellékleteket kell benyújtani, valamint 
pontosítják az eljárási költségeit is.

Települési vegyes (kommunális) 
hulladék gyűjtése: hétfő, kedd

Szelek  v hulladék gyűjtése:
műanyag, papír: minden hónap 

utolsó hétfő (műanyag bármilyen áttet-
sző zsákban, papír kötegelve).

zöldhulladék: április 1. és novem-
ber 30. között minden első és harmadik 
szombatot követő hétfőn és kedden: 
ahol hétfőn gyűjtik a vegyes hulladékot, 
ott a zöldhulladékot kedden, és fordítva. 
(A matrica felragasztható bármilyen 120 
literes zsákra, 1 méternél rövidebb, 0,5 
méternél nem nagyobb átmérőjű, szoro-
san összekötött gallykötegre, vagy a zsá-

kot árusító helyen a Hulladékudvarban, 
zöldhulladékos zsákra cserélhető.

lomtalanítás: évente egyszer, ma-
ximum 6 m3 hulladék szállíttatható el. 
Időpontot az ügyfélszolgálatunkon kér-
het, lehetőleg e-mailben.

HULLADÉKNAPTÁR 2019. 

Zöld ZónaZöld hírek 

2020 év végéig lehet 
bírságmentesen 
legalizálni a kutakat

ÁLLÁS

Bejelentett munkaviszony, megbízható 
munkaadó, jó csapat, tervezhető 8 órás 
munkaidő, em berséges környezet, szál-
láslehetőség.

Budakalász város közterületei szépek, 
gondozottak, ápoltak. Ez a szép környe-
zet a város zöldkarbantartó csoportjának 
köszönhető. Jelenleg nyolc munkatárs 
dolgozik a csoportban, de szükség lenne 
még nagyobb kapacitásra a feladatok 
ellátásához. Budakalász Város Önkor-
mányzata ezért állást hirdet 

• zöldfelület karbantartó 
munkakör betöltésére.

Várjuk megbízható, a környezet iránt 
igényes, terhelhető pályázók jelentke-
zését!

Bővebb információ: budakalasz.hu/
varosunk/allas/

bí h ó
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Kék hírek

Jól működő város – hibaelhárí-
tás azonnal

Városunk mindennapjaihoz hozzá-
tartoznak a kisebb-nagyobb karban-
tartással, üzemeltetéssel kapcsolatos 
események. Az esetek egy részét az Ön-
kormányzati Rendészek járőrözésük 
során tapasztalják, más ügyeket pedig 
budakalásziak jelentenek a Polgármes-
teri Hivatalban. A Hivatal munkatársai 
minden esetet kivizsgálnak és ahol le-
hetőség és szükség van rá, ott azonnal 
intézkednek. Bár az év csak most kez-
dődött el, váratlan eseményekben már 
most is bővelkedett városunk.

Elháríto   balesetveszély a Vasút 
soron

Az Önkormányzati Rendészet mun-
katársai egy balesetveszélyt okozó kidőlt 
fával kapcsolatban intézkedtek. A Vasút 
soron, a HÉV-megálló közelében egy 
fa a törzsén lévő korhadás miatt rádőlt 
az elektromos vezetékre. A városi zöld-
karbantartó csoport azonnal kivonult a 
helyszínre és rövid időn belül elhárította 
a balesetveszélyt. 

Csőtörések
Az elmúlt időben megszaporodtak a 

csőtörések, vélhetően a fagy megjelené-
sével összefüggésben. Legutóbb a meg-
hibásodás a Szentendrei utca 5. szám 
előtt, parkosított területen történt.  A 
bejelentés szerint az itt található tolózár 
aknából szivárogott a víz. Az Önkor-
mányzati Rendészek a helyszíni szem-
lét követően a műszaki hibát jelezték az 
illetékes szolgáltató, a DMRV Zrt. felé. 
Csőtörés történt a Bocskai utca 6. szám 
előtt is. A helyszínen folyamatosan szi-
várgott az úttestre a víz. A Polgármesteri 
Hivatal munkatársai és az itt lakók is 
jelezték az esetet az ügy megoldásában 
illetékes szervnek, a DMRV Zrt.-nek.

Kidőlt villanyoszlop

Vélhetően a nagy szél következtében 
dőlt egy fa villanyvezetékre a Szegély ut-
cában. A balesetveszélyessé vált fatörzs 
és a vezeték félig belógott az út fölé. Az 
Önkormányzati Rendészet munkatár-
sai az esetet észlelve tűzoltókat hívtak 
a helyszínre. A kiérkező szentendrei 

egység felvette a kapcsolatot az illetékes 
ELMŰ Zrt.-vel és közös erővel vágták le 
a fát a vezetékről.

Hajléktalannak segíte  ek a ren-
dészek 

A szentistántelepi HÉV-állomásnál 
egy idős férfi  esett el. Kiderült, hogy haj-
léktalan és legalább három napja nem 
evett, nem ivott. Éppen élelemért ment 
volna Pomázra, de annyira le volt gyen-
gülve, hogy összeesett. Fájdalmakra és 
szédülésre panaszkodott, ezért az Önkor-
mányzati Rendészek mentőt hívtak hozzá 
és vizet adtak neki. A kiérkező mentősök 
megvizsgálták, kiderült, hogy szerencsére 
nincs komolyabb baj. A férfi  ételt és italt 
kapott, majd egy budapesti hajléktalan-
szállóra vitték, ahol a továbbiakban gon-
doskodnak róla.

Tűzeset

Kigyulladt egy száz négyzetméteres, 
könnyűszerkezetes nyaraló Budakalászon, 
a Bánya utcánál. A szentendrei és a fővá-
rosi hivatásos tűzoltók három vízsugárral 
előbb körülhatárolták, majd megfékezték 
a lángokat, egy vízsugárral pedig a szom-
szédos melléképületet védték. Az egységek 
kiérkezése előtt egy gázpalack szétdurrant 
az épületben. A tűz keletkezésekor az épü-
letben nem tartózkodott senki, személyi 
sérülés nem történt. (fotók: PMKI Szent-
endre)

Háláját fejezte ki a balesetet 
szenvede   nő

Szerencsétlenül járt egy nő a város 
területén, autójával belerohant egy vil-
lanyoszlopba. Bordatörtést szenvedett, 
autója összetört. A Budai út és a Kál-
vária utca sarkán szivárgott a víz, majd 
lefagyott, ez okozta a balesetet. A Polgár-
mesteri Hivatal munkatársai jelezték a 
problémát az illetékes szervek, a Magyar 
Közút Zrt. és a DMRV Zrt. felé. Rövid időn 

belül lesózták az érintett útszakaszt, a hiba 
elhárítását megkezdték. A baleset során 
az Önkormányzati Rendészek siettek se-
gítségére, hiszen a hölgy tanácstalan és 
ijedt volt a bajban. A támogatást levélben 
köszönte meg.

Tisztelt budakalászi Önkormányza   
Rendészet!

Megcsúszott az autóm a lejegesedett 
úton, pedig bekötve és 40-nel halad-
tam. Mégis megcsúsztam. Próbáltam 
korrigálni, de az autóm irányíthatat-
lanná vált, villanypóznának ütköztem. 
Ekkor sietett segítségemre két fi atalem-
ber. Sohasem voltam ilyen helyzetben, 
fogalmam sem volt mit kell tennem. Ők 
azonban tudták és mindent elkövettek, 
hogy a lehető leggyorsabban segítsenek 
rajtam. Biztosították a közlekedést és azt, 
hogy minél előbb helyreálljon a rend. 
Nagyon boldog vagyok, hogy a mai vi-
lágban, vannak még ilyen emberek itt 
Budakalászon, akiknek ezer köszönete-
met és hálámat szeretném kifejezni e so-
rokban. Még egyszer szeretném kiemelni 
az ügyben eljáró két tüneményes fi atal-
embert: Budai Mártont és Nagypál Gá-
bort. Kellenek az ilyen jóravaló fi atalok, 
mint ők!

Köszönettel: A baleset elszenvedője

Virágszál
 Gina huszonhat éves, egyedülálló, va-
gyontalan, két kiskorú gyermek eltartója. 
Szakképzettsége nincs, alkalmi munká-
val keresi a kenyerét Budapest nyolcadik 
kerületében. Egy este, 2016 júniusában 
barátnőjével Budakalászon is bemutatta 
az alkalmi munkavégzést. A József Attila 
úton lévő levendulasorról mintegy tizenöt 
kilogrammnyi mennyiséget letermelt, 
hogy azt eltulajdonítva értékesítse. Ginát 
és társnőjét előállították és vádat emeltek 
ellenük. Két és fél évbe telt, hogy ebben az 
ügyben (ahol az elkövetőket tetten érték, 
és náluk volt minden, amit elloptak) a 
bíróság döntést hozzon. Ginát két évre 
próbára bocsátották, így ha két évig nem 
követ el újabb bűncselekményt, ügyét 
lezárják. A büntetőeljárás elhúzódását 
enyhítő körülményként vette fi gyelembe 
a bíróság.



A nehezebb anyagi helyzetű családok 
megsegítésére szervezik immár nyol-
cadik éve a „Minden gyereknek legyen 
karácsonya ünnepséget”. A rendez-
vényt eddig a Budakalászi Baráti Kör 
szervezte, az idén pedig az egyesület és 
a Képviselő-testület tagjainak közre-
működésével az Önkormányzat bizto-
sította az ajándékok és a műsor anyagi 
fedezetét. Ez évben is 140 személyre 
szabott ajándékcsomaggal, műsorral és 
vendéglátással készültek a szervezők a 

kicsik számára. A játékok mellett az ün-
nepségen a Kolompos együttes interak-
tív, vidám zenés műsorral szórakoztatta 
a gyerekeket. A rendezvényt az Ön-
kormányzat szervezte, felajánlásokkal 
pedig az alábbi vállalkozások támogat-
ták az eseményt: CBA üzlet (Mészáros 
Ferenc és családja), Falukrém Kft., Fan-
tasyLand Játszóház, Hammy Toys Já-
téknagykereskedés, Kalászi Sóbarlang, 
Kalász Pékség, Julcsi Fehérneműbolt, 
Dresszing Bt., Tóparty Pizza és Lángos-
sütő, Pócsik István kürtőskalács készítő, 
Príma Pék Kft. 

Tavaszi arcát mutatta az időjárás a negyedik városi ad-
venti ünnepségen. Az eső és az erős szél miatt ez alkalommal 
először tartotta a Művelődési Házban az Önkormányzat az 
ünnepséget. A Telepi Óvoda műsora így is rengeteg buda-
kalászit vonzott, a Ház nagyterme zsúfolásig megtelt érdek-
lődőkkel. A gyerekek szép karácsonyi műsorral készültek, a 
műsor végén pedig a rendhagyó ünnepségen sem maradha-
tott el a kürtőskalács és a forró tea.

Karácsonyi beszámolók

Minden gyereknek legyen karácsonya!

Advent negyedik hétvégéjén

Nagyon fontos munkát végez a Budakalászi Idősklub. A tagok 
számára sok hasznos és kikapcsolódást jelentő programot, fog-
lalkozást szerveznek egész évben. Karácsonyi ünnepségükre szép 
ünnepi dallal készültek. A rendezvényre meghívást kapott Rogán 
László polgármester is, aki jó egészséget és még sok szép, szeretet-
teljes karácsonyt kívánt a klub minden tagja számára.

Az Idősklub karácsonya
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 István, úgy tudom, születése óta 
Budakalászon él. 

Nagyapám, Barta István kitelepült 
sváb család házát örökölte meg a János 
utcában. 1947-ben pénzügyőr-helyettes-
ként kegyvesztett lett a „felszabadulás” 
után. Portásként dolgozott Rómaifür-
dőn, tartását, önbecsülését „persona non 
grata”-ként is mindvégig megtartotta. 
Apámnak az egyetemen az utolsó éve 
lett volna hátra, de 1948-ban az elvtár-
sak kulák család sarjaként eltanácsolták. 
Így került a Ganz–MÁVAG Mozdony-, 
Vagon- és Gépgyárba, ahol kovácsként 
hegesztett egész nap. Végül elvégezte a 
műszaki szakközépiskolát és műszaki 
épületgépész-tervező lett. Édesanyámat 
ebben az iskolában ismerte meg, neki is 
ez volt a szakmája. Később a Budapesti 
Műszaki Egyetem elvégzése után én is 
erre a pályára kerültem. 

 Milyen út vezetett a Diófa ut-
cába? 

Feleségemet testvéremen keresztül 
ismertem meg, még az egyetemi évek 
alatt összeházasodtunk. Egy ideig mi is 
a János utcai szülői házban éltünk, több 
generációval együtt. Ismertem a Diófa 
utcát gyerekkori játszótársam révén, így 
tudtam erről az eladó telekről, ide építet-
tük a házunkat, ahova 1981-ben költöz-
tünk. Azóta is nagyon szeretünk itt élni.

 Mit tudnak a ház történetéről? 
Kik éltek itt korábban?

Vélhetően német kitelepítettek éltek 
a szomszédunkban álló régi, 1904-ben 
épült házban. Ezt követően Koszmál Já-
nosék költöztek a helyükre. A bácsi jóra-
való, érdekes ember volt, kerekeskocsival 
járt, igazi újrahasznosítóként élt. Ezelőtt 
húsz évvel ők ajánlották fel nekünk meg-
vételre a házat, jó szomszédok voltunk. 

Az idős házaspár ekkor idősotthonba köl-
tözött. Felújítottuk az épületet és iroda-
ként, vendégházként használjuk.

 Meséljen a családjáról! 
Feleségem közgazdász, a kezdetektől 

a gyógyszeriparban dolgozott, utóbb hét 
évig a Richter Gyógyszergyár leányvál-
lalatát vezette Németországban, majd 
az Egis-ben volt kereskedelmi igazgató. 
Néhány éve abbahagyta a munkát, hogy 
életét az egyre növekvő családnak szen-
telhesse. Két lányunk van, művészi vé-
nával megáldva. Egyikőjük külföldön 
végzett belsőépítészként, míg a másik 
zenét tanult a salzburgi Mozarteumban. 
Az ő családja csupa zenészből áll, Auszt-
riában élnek, négy gyerekük van. A két 
legidősebb fi ú különleges tehetség vi-
lágviszonylatban is. (Alábbi cikkünkben 
tovább olvashatnak róluk.)

Értékvédelem

Mesélő véde   épületek 24.
Diófa utca 15.
A Diófa utcában egymást érik a szép, régi véde   épületek. A ház szép, új 
köntöst kapo   Dobay Istvánék jóvoltából. Ma a családfő tervező irodája 
működik benne, de amikor hazaérkeznek lányáék, a zenész Bubreg család 
tagjai, ők veszik birtokba a házat. Róluk és a ház múltjáról beszélge  ünk.

 A Bubreg testvérpár ritka zenei tehetség. 
Bence klarinéton, Márton szaxofonon 
játszik. Zsenge koruk ellenére kapkodnak 
értük a világ szakavatott zenei szaktekin-
télyei. A Budakalászról külföldre elszár-
mazott család sarjaira méltán lehetünk 
büszkék. Nemrég hazalátogattak váro-
sunkba a nagyszülőkhöz, hiszen fontosak 
számukra az itthoni gyökerek, emellett 
hazai fellépésekről is tárgyalnak.

A fi úk évek óta zeneakadémiákra jár-
nak a fi atal tehetségek osztályába. Tanul-
mányaikat Münchenben, Innsbruckban, 
Helsinkiben folytatják. Két fúvós szim-

fonikus zenekarban és két saját kama-
raegyüttesben is játszanak. 2011 óta 
minden versenyen első díjat kapnak. 
Bence a klarinét mellett karmester sza-
kot is végez és zongorázik. A világ leg-
híresebb művészei vették fel magukhoz 
őket 1-2 hetes mesterkurzusokra. Alain 
Crepin belga zeneszerző Mártonnak át-
írta egyik darabját, Gregory Wanamaker 
amerikai zeneszerző megszakította eu-
rópai körútját, hogy Bencével tölthessen 
egy napot.

A fi úknak a teljesség igénye nélkül az 
alábbi nemzetközi versenyeredményeik 
vannak az elmúlt évekből:
2016. 
–  VIIMM – Horvátország: 1. helyezett
–  Cseh Klarinét Művészet nemzetközi 

klarinét verseny – Csehország: 1. he-
lyezett

–  Virtuoso nemzetközi zenei verseny – 
Ausztria: Fődíj

–  Legjobb Osztrák klarinétos és szaxofo-
nos: Különdíj

2017. 
–  II. APC Nemzetközi Klarinét Verseny – 

Portugália: Különdíj
–  OSAKA Nemzetközi zenei verseny – 

Japán: 1. helyezett, közönségdíj
2018. 
–  FEMUS Nemzetközi zenei verseny – 

Szerbia: 1. helyezett

52-ik Concertino Nemzetközi Rádió 
Verseny – Prága: abszolút győztesek

Felléptek neves helyeken, többek közt 
a new yorki Carnegie Hall-ban, Berlin-
ben, Innsbruckban, a Wiener Konzert-
hausban, cseh koncertkörúton jártak, 
részt vettek az ORF egyenes adásban 
közvetített jubileumi koncertjén.

Már várják őket idén is a világ nagy 
koncerttermei a legváltozatosabb hely-
színeken: Tallin, Innsbruck Haus der 
Musik, Bécs Wiener Konzerthaus, Hel-
sinki, a svájci Murtens. A 2018-as andor-
rai Sax Fest versenyen aratott győzelem 
kapcsán Andorrába is meghívást kaptak 
és 2019. április 13-án koncertet adhat-
nak.

További sikereket kívánunk a fi atal 
tehetségeknek!

Hazalátogato   a két világklasszis zenész fi ú
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Időseink emlékeznek – hallgassuk őket amíg lehet!

Vígh Zoltánné Anci néni – 
„Együ   éheztem az óvodásokkal. 
Mégis mezítláb fociztunk, báboztunk 
és feste  ünk a hóba.”

Generációk óvónőjeként úgy foglalkozo   a gyerekekkel, ahogy az 
egyetlen pedagógiai szakkönyvben sincs leírva. Érzésből. A nehéz 
sorsú, szegény gyerekek kérdését mindvégig szívügyének tekin-
te  e. Tragédiák közt kelle   talpon maradnia, óriási akaraterejé-
nek köszönhetően sikerült. Nélkülözö  , gyászolt, küzdö   és bölcs, 
pozi  v, sugárzó, példaértékű személyiség tudo   maradni.

 Honnan, milyen családból szár-
mazik? Hogyan alakult a pálya-
választása? Melyek voltak az első 
szakmai tapasztalatai? 

1937-ben születtem, 
Tiszaörsön éltem, Vá-
mosgyörkön jártam az 
iskoláimat. Az Óvónő-
képzőn 1954-ben végez-
tem. Első munkahelyem 
Poroszlón várt, rögtön 
ide helyeztek. Mélyvízbe 
kerültem, majdnem pá-
lyát is módosítottam. A 
csoportom fele intézet-
ből érkezett, az ő szüleik 
politikai okokból börtönben sínylőd-
tek. Akkoriban, ha egy parasztcsalád 
2-3 hasonló sorsú gyereket befogadott, 

mentesülhettek a beszolgáltatás alól, így 
sokan éltek ezzel a lehetőséggel. Ezek a 
gyerekek eltépték a naplót, kihúzták 
alólam a széket, megették az ebédemet, 

verekedtek, tomboltak. A 
többiek félre is húzódtak 
előlük. Rendszeresen az 
ajtó előtt ültem és sírtam. 
A vezető utasított, muszáj 
megoldanom a fegyelme-
zést, ez a szakmával jár. 
Összeszedtem magam, 
kitaláltam, hogyan tudom 
őket lefárasztani. Ettől 
kezdve lejártam velük a 
Tisza-partra, mezítláb 

fociztam velük. Később már vágytak a 
fi gyelmemre, ezek a gyerekek egy életre 
megtanítottak a fegyelmezésre. Előfor-

dult, hogy a Tanácsnak három hónapig 
nem volt pénze, így nem tudott főzni az 
óvodai konyha. Ebben az időben néhány 
pár kifl it osztottunk szét, együtt éheztem 
a gyerekekkel. A családom is nagyon 
szegény munkáscsalád volt. A háború 
utáni időkből örök emlék marad, hogy 
nincs semmink, csak kukorica. Kitet-
tük a csapdákat, nagy nehezen fogtunk 
egy varjút. Három napig főztük, mégis 
kemény maradt, mint a cipőtalp. Örül-
tünk, ha apám madárlátta kenyeret ho-
zott. Elképzeltük, hogy a kenyér héja a 
szalonna. Belém égett, hogy én szegény 
vagyok. Az elhagyatott gyerekek sorsát 
emiatt mindig szívügyemnek tekintet-
tem. 

 Férjével hogyan találtak egy-
másra?  

Zoltánnal – aki testvérem párjának az 
öccse – a húgom eljegyzésén ismerked-
tem meg. Néhány óra elteltével, az ün-
nepség végére a menyasszonya lettem. 
Össze is házasodtunk és a Vígh családba 
kerültem Szentistvántelepre. Zoltán 
katonatiszt volt akkor, az egyetem el-
végzése után a BKV forgalomirányítója 
lett. Korán leszázalékolták, ekkor ke-
rült a Polgármesteri Hivatalba, ahol 20 
évet dolgozott, a város díszpolgárává is 
avatta a városért végzett közösségi mun-
kájáért. Részt vett többek között a Bu-
dakalászi Baráti Kör megalakításában és 
a Szent István szobor állíttatásában is. 
Három gyerekünk született. 

 Budakalászi új munkahelyén 
milyen kihívásokkal találkozott?

1957-ben álltam munkába a mai Pol-
gármesteri Hivatal hátsó épületében 

„A Kálvária 
szőlődombjait 

megmászva 
szavaltuk a dió 
és csipkebogyó 

verseket”
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működő akkori 1-es számú óvodában. 
Az épületet jegyzői lakásból alakították 
át, gyönyörű előkertünk a Tanácsháza 
mögött húzódott, könyvtári szoba is 
rendelkezésre állt. Két 
vegyes csoporttal mű-
ködtünk. Karsai Miklós 
Tanácselnök vezetése 
alatt dolgoztunk, jó kap-
csolatban álltunk. A hoz-
zánk járó gyerekek szülei 
jellemzően a fővárosba 
jártak dolgozni, vagy a 
környékbeli földekre. 
Saját konyhánk volt, há-
zias ételekkel, így a kony-
havezetést is meg kellett 
tanulnunk. A csoportomba járt Diera 
Öcsi, Harcsa Lali, Klupp Kati, Tatár Tibi 
és sokan mások. Alföldiként itt ismer-
tem meg a sváb és szerb közösségeket és 
kultúrájukat. Ha meséltem, a szerb gye-
rekek nem értették, hiszen otthon anya-
nyelvükön beszéltek. Iskoláskorukra, az 
óvoda hatására azonban már nem volt 
nyelvi problémájuk. 

 Hogyan teltek az óvodai min-
dennapok? 

Mázoltunk cserepeket, korcsolyapá-
lyát locsoltunk fel az udvaron. Egy vö-
dörbe festéket kevertünk, festettünk a 
hóba a gyerekekkel. A bábokat magunk 
készítettük, gyerekkorom óta foglalkoz-
tam bábozással. Egyszer helyettes óvó-
nőként elmondtam egy mesét az egyik 
csoportban. Szerették a gyerekek, hogy 
könyv nélkül meséltem. Egy kisfi ú ott-
hon továbbadta a történetet. Az anyu-
kája meghatottan jött be hozzám, mert 

emlékezett rá, hogy neki is ezt mesél-
tem, amikor hozzám járt. Máskor a ki-
emelt fi gyelem hozta meg a hatást. Volt 
egy nagyon piszkos, maszatos gyerek, 

senki nem akart a párja 
lenni. Én mentem vele 
kézen fogva, attól kezdve 
megváltozott a gyerek 
megítélése. A Kálvária 
szőlődombjait meg-
mászva szavaltuk a dió 
és csipkebogyó verseket, 
közben gyűjtöttük a ter-
méseket. Az óvodában a 
nevelésről kell, hogy szól-
jon minden, az oktatás 
emellett elhanyagolható. 

Szerintem ma az a legfőbb probléma, 
hogy nincs idő a fontos dolgokra. Ma 
már a különórákon van a fő hangsúly és 
ez nagy baj.

 Akadtak problémás gyerekek? 
Előfordult, hogy valakit a dadusok-

nak kellett megfürdetni, olyan körül-
mények közül érkezett. Volt gyerek, aki 
semmit nem volt hajlandó enni az óvo-
dában, én szoktattam az evésre aprán-
ként. Ilyen esetben fel akartam deríteni 
az okokat. Együtt akartam működni a 
családokkal, sok mindent jobban meg-
értettem így. Kialakult az összefogás a 
gyerek érdekében bizalmi alapon. 

 Hogyan hangolta össze a munká-
ját a családdal? 

Anyósomékkal tíz évig laktunk 
együtt, egy szoba-konyha volt a miénk. 
A Rózsa utcában pedagóguskölcsönnel 
kezdtünk építkezni 1967-ben. Amikor 

munka után hazaértem, már nagyon 
fáradt voltam. A férjem keveset volt 
otthon, sokat dolgozott. Megfőztem, 
elláttam a családot, este indultam csa-
ládlátogatásokra, gyakran igen messze. 
Másodszülött Zsuzsi lányom nagyon 
igényelte a fi gyelmem, azt szerette, ha 
énekeltem. Amikor elcsendesült a ház, 
csak ültem a konyhában a sötétben csu-
kott szemmel, ez volt a pihenés.

 Adódtak nehézségek a magánéle-
tében? 

Életem során két tragédia is ért. Az 
elsőt friss házasként és fi atal anyaként 
kellett megélnem. Mindmáig felfogha-
tatlan módon, hirtelen elvesztettem 1,5 
éves kislányom. Egyik nap még ment 
bölcsődébe, másnap a kezem közt halt 
meg. Nagy erővel tudtam csak talpon 
maradni és bejárni dolgozni kisgyere-
kek közé ezt követően. Ezekben a nehéz 
időkben férjemmel egymás lelki táma-
szai voltunk. A későbbi években a férjem 
Parkinson-kóros lett, majd agyvérzést 
kapott és 2007-ben meghalt. Két felnőtt 
gyerekem már kirepült, egyedül nagy 
volt a ház nekem. Férjem halála után 
nehéz döntést kellett hoznom, eladtam 
a házat, hogy támogassam a fi amat és 
családját. Átköltöztem a békásmegyeri 
lakótelepre, évekig nem tudtam meg-
szokni, soha emeletes házban nem lak-
tam. Következő évben meghalt a fi am 
51 évesen. Nem beszéltem senkivel, azt 
hittem meghalok. Nem ismertek engem, 
anonim maradhattam a gyászommal. 

 Mi segített a nehéz időkben? 
Nagyon nehéz volt átvészelni az 

egyedüllétet, a veszteségeket, a régi kol-
léganőim, barátaim óriási támaszt nyúj-
tottak. Mai napig segítenek bevásárolni, 
érdeklődnek felőlem, hozzák a kalászi 
cseresznyét. A Telepi Óvoda rendezvé-
nyeire is rendszeresen meghívnak volt 
intézményvezetőként. A fi am családja is 
támaszom, és rendszeresen látogatom 
a lányomékat Svájcban. Az évek alatt 
megszoktam az új életemet, összejárunk 
a barátokkal. Akaraterőm, pozitív hoz-
záállásom egész életemben nagy segítsé-
gemre volt, enélkül nem éltem volna túl 
a bajokat. Mindig elfoglalom magamat, 
Operába járok, kézimunkázom, vendé-
geket fogadok, imádok főzni. Szeretek 
élni, nem érzem a koromat! Szívemben 
örökre szentisvántelepi maradok!

„Szeretek élni, 
nem érzem a 

koromat! 
Szívemben 

örökre szentist-
vántelepi 
maradok!”
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ÉpítészetKözélet

Reikort Ildikó a 
Kalász Művészeti 
Iskola pedagógusa 
az intézményfenn-
tartó ajánlásával 
meghirdetett „21 
Pedagógus az 
Egészségért 2018” 
című pályázaton 

bekerült az „Egészség és edukáció” című 
kiadványba. Reikort tanárnő Kokas-fog-
lalkozás elnevezésű gyakorlatát is bemu-

tató kiadvány 2019 tavaszán jelenik meg. 
Reikort Ildikó elmondta: „Egészségne-

veléssel, a lélek karbantartásával attól a 
pillanattól foglalkozom, amikor elkezd-
tem zenét tanítani. Sokan nem gondolnak 
bele, hogy a zenetanítás közben – ami 
legtöbbször kétszemélyes kapcsolatban 
történik – mennyi lelki támogatást kell 
nyújtanunk. Zenével 2006-ban kezdtem 
gyógyítani zeneterapeutaként a Szent 
László Kórház Gyermekhematológiai és 
Őssejt-transz plantációs Osztályán, il-

letve a Semmelweis Egyetem II. számú 
Gyermekklinika gyermekonkológia Osz-
tályán. Minden egyes gyermekkel min-
den egyes pillanat hatalmas élmény volt, 
amikor sikerült valamilyen zenei élményt 
ajándékoznom számukra. Legnagyobb 
élményem, hogy rátalálhattam arra az 
útra, amely azoknak a gyerekeknek is 
nagy segítséget nyújt, akik valamilyen 
enyhe, vagy súlyos problémával küzde-
nek.”

Egészséges Edukáció – Reikort Ildikó programja a 21 legjobb közö  

Elismert szakmai gyakorlóhellyé vált a Művelődési Ház 

Budakalász kulturális és közösségi 
életének fő színtere a Kós Károly Műve-
lődési Ház és Könyvtár. A ház reggeltől 
estig élettel teli, a hét minden napján, 
minden napszakban programok zajla-
nak. A Művelődési Ház munkatársai 
szervezik a hagyományos városi ren-
dezvényeket, fesztiválokat, nagyszabású 
koncerteket, sportprogramokat, családi 
hétvégéket is, melyek rendszerint több 
ezer embert vonzanak mind a település-
ről, mind a környékről. Az intézmény 

önálló művelődési létesítményként 
helyet ad a város szervezeteinek, mű-
vészeti csoportoknak, változatos prog-
ramoknak. A 35 ezer kötetes könyvtár 
szintén a Művelődési Ház szerves része. 
A hely településszintű és régiós közös-
ségépítő ereje kimagasló és egyedülálló.

A Ház jó működéséért tapasztalt, 
összeforrott csapat dolgozik évek óta 
Benkó Attila vezetésével. Az intézmény-
vezető munkáját ezúttal a Nemzeti Kul-
turális Intézet szakmai elismerésével 
értékelte. A szervezet működésével tá-
mogatja a kulturális szakemberek után-
pótlását és együttműködést valósít meg 
felsőoktatási intézményekkel. Részlet a 
Művelődési Ház számára eljuttatott le-
velükből: 

„A felsőoktatási képzésekben a hall-
gatóknak közművelődési területen 

szakmai gyakorlatot kell végezniük, 
hogy szerzett tudásukat a gyakorlati 
terepen készségszinten is elmélyítsék. 
Annak érdekében, hogy ezt a gyakor-
latot a legkiválóbb szakmai munkát 
végző intézményekben tudják teljesí-
teni, a Nemzeti Művelődési Intézet elké-
szített egy ajánlott gyakorlóhelyi listát, 
amelyen szereplő intézmények kiemel-
kedő szakmai munkát végeznek. Öröm-
mel értesítjük, hogy az Ön intézménye 
felkerült az ajánlott gyakorlóhelyek 
listájára. Számos szempont mentén 
alakítottuk ki ezt a listát. Belekerültek 
minden megyéből a legnagyobb, leg-
összetettebb tevékenységrendszerrel 
rendelkező kulturális központok és be-
lekerültek a minősített közművelődési 
intézmény címet nyert intézmények.”

Gratulálunk a munkájukhoz!

Budakalászi emlékművek – A Sorskerék
V á r o s u n k -

ban járva ta-
pasztalhatjuk, 
hogy a telepü-
lést számos em-
lékmű díszíti. 
Talán nem min-
denki ismeri 

ezen alkotások történetét, ezért szeret-
nénk több részen át jobban megismer-
tetni eredetüket. Első választásunk a 
Sorskerék emlékműre esett.  A műalko-

tás városunk frekventált pontján a Kő-
bányai út, Budai út sarkán helyezkedik 
el. A bronz szobrot terméskő alapzatra 
helyezték el, időkereket mintáz. Mel-
lette szépen kialakított parkjának árnyas 
padjain pihenhetünk. A település arcu-
latát gazdagító műalkotást a Budakalász 
Baráti kör állíttatta 2000-ben.

A szobrot Gerstenkorn Béla, váro-
sunk néhai díszpolgára és fi a, Román 
budakalászi képzőművészek alkották a 
millennium emlékére. Az alkotás a Sors-

kerék címet kapta. A művészek magya-
rázata szerint a haladó idő egyszer fönt, 
egyszer lent szimbolikáját jeleníti meg a 
kerék.

Más, későbbi értelmezések szerint a 
Fabró bányából szekéren hordott kalászi 
kőnek állít emléket, különös tekintettel 
a Hősök Emlékkövére. Ezt a 470 mázsa 
súlyú emlékkövet 1929-ben szállították 
a Hősök terére. A kalászi bányából szár-
mazó monolit mészkőtömb a névtelen 
hősi tömegek előtti tiszteletadás jelképe.
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JANUÁRI PROGRAMOK

PROGRAMSOROZAT A MAGYAR 
KULTÚRA NAPJA ALKALMÁBÓL, 
2019. JANUÁRBAN

Január 15. kedd 18:00 óra
Kincsem c. magyar romantikus 

 

Január 18. péntek 19:00 óra

 
 

-

 

Január 22. kedd 10:00 óra
Álomzug Társulás meseszínházi 

 
tiszteletére 

Január 22. kedd 19:00 óra
 
 

(Kós Pódium sorozat)

 
 

 
 

Január 23. szerda
 

Szent Korona délutánok

Nosztalgia Retro Party 

 

KIÁLLÍTÁS

Budakalászi 
 

kiállítása, melyre mindenkit 

TÁNC, MOZGÁS

Aprók tánca

Kós Károly
Művelődési Ház
és Könyvtár

 

 

Folkkocsma

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
Társulat. 



VARJÚTÁR KÖNYVTÁR 

:
+36 (26) 401-069 

www.facebook.com/varjutar
www.koskarolymh.hu

 

 

 
 

 

 

 

RockHáz 

 

 

 

 

Trianon 

 

 

 
-

 

 

-

 

 

  • 
 

 

Aprók Tánca

 
és tánctanítás

BÁLOK

 

2019. március 2. 
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KözéletVendégünk Sütő Andrea, a formabontó kalapok készítője 

„Szeretném bíztatni a magyar nőket, 
hogy bátran viseljenek kalapot!”

 Mesélj magadról és családod-
ról! Mi az eredeti foglalkozásod?     

Közgazdászként végeztem, bár nem 
igazán dolgoztam a szakmában. Férjem 
a Külügyminisztériumban dolgozik, így 
rendszeresen utazunk külföldre. Mindig 
a csendes, nyugodt Budakalászra jövünk 
haza, imádjuk az itteni közösséget. Kö-
vetkező külszolgálatunkra fél év múlva 
indulunk. A nyarakat továbbra is itthon 
töltjük. Három gyermekünk van.

 Mindig is kreatív, magadat jól 
kifejező személyiség voltál? Csa-
ládodban vannak iparművészek? 

Mindig barkácsoltam a ház körül, 
egyszer egy családi triciklit is építettem. 
A húgom ruhatervező, nagyon jól rajzol. 
Gyerekkoromban csodáltam a nagy-
mamámat, aki fantasztikusan hímzett. 
Gimnazista füzeteim is tele voltak mo-
tívumokkal. Már akkor honfoglaláskori 
tarsolyokat díszítő mintákat, virágmin-
tákat tanulmányoztam.  

 Hogyan kerültél kapcsolatba a 
kalapokkal? Mikor és hogyan ké-
szült az első mintapéldány?  

A hímzésből indultam ki, Genfben él-
tünk, amikor jött az ihlet. Meg szerettem 
volna tanulni hímezni, így pécsi hím-
zőművész nagynénémhez fordultam. 
Hazautaztam, egy napig tanultam nála, 
majd otthon folytattam a gyakorlást. 
Nagyon meglepődött, hogy önerőből 

hova jutottam. A szabadrajzos technikát 
alkalmaztam, lapos öltésekkel dolgoz-
tam, szerettem ezt a fajta szabadságot. 
Én találtam ki a mintákat, szimbólu-
mokat kutattam. A hétköznapokban jól 
használható, nemes felhasználású ter-
méket szerettem volna találni. Így jutot-
tam a kalapokhoz. 

 Könnyen ment a kalapkészí-
tés fortélyainak elsajátítása?     

Kiderült, hogy kalapkészítő képzés 
csak elvétve létezik, hiszen nagyon kicsi 
a piac. Próbáltam kalapos mellé inasnak 
elszegődni, végül én vettem kézbe a dol-
gokat. Sokat kutattam, magam tanultam 
meg a technikát, rengeteg gyakorlással. 
A készítéshez szükséges eszközöket is 
nehéz volt beszerezni, többet ezek közül 
magam készítettem.   

 Milyen visszajelzéseket kapsz a 
termékeiddel kapcsolatban?  

Ha felveszik egy-egy alkalomra vala-
melyik kalapomat, annak mindig óriási 
hatása van. Magabiztosság kell hozzá, 
tudni kell viselni. Egy kiállításmegnyi-
tón földig érő narancssárga-fekete ru-
hában jelentem meg, ehhez illeszkedő 
kalapot terveztem. Mondhatom, meg-
néztek. Fontos, hogy a kalapot az öltö-
zékhez kell igazítani. Érdemes mindig 
kicsit megbillenteni, úgy sikkesebb. Al-
kotásaim extrémek, gyakran a frizurát 
is magában foglalják, mindig konkrét 

alkalomra és konkrét személy részére 
készülnek előzetes egyeztetés alapján. 

 Milyen történelmi múltja van e 
kiegészítőnek Magyarországon?      

A főkötő és a párta mellett a fátyol 
volt leginkább jellemző Magyarorszá-
gon, utóbbi főleg nemesi rétegekben. 
A kalapviselés egyáltalán nem volt jel-
lemző, Franciaországból került hozzánk 
a hagyomány a XIX. században. Az alap 
kalapformák ma a fi ús, vagány fedora 
típus, a harang formájú, romantikus klos 
kalap a 20-as évekből, a karima nélküli 
tokkalap, a sapkaszerű barett kalap és 
végül a nagy karimás kalapok. 

 Követed a trendeket?    
Amikor egész építményeket, gyü-

mölcskosarat és tükörtojást álmodnak 
egy kalapra, az nekem sok. Én nyúlszőrt 
használok, kis karimás, jellemzően fél 
fejet takaró alkotásaim vannak.

 Kalapok viseléséhez nem árt 
egyfajta magabiztosság. Szerin-
ted elég bátrak a magyar nők az 
öltözködésben? Kinek ajánlanád 
kalapjaidat és milyen alkalomra?  

Alkotásaim nem utcai viseletre ké-
szülnek. Álmom, hogy divattervező 
mellett alkothassak, kifutón mutathas-
sam be modelleken a termékeimet, hi-
szen itt nincs korlát. Magyarországon 
bátrabban viselhetnének a nők kalapot, 
külföldön ez bevett szokás. Próbálják ki!

Jó érzéssel tölt el bennünket, amikor bíztató tekinteteket kapunk, ha meg-
fordulnak utánunk az utcán. Andrea kalapjait viselve megjelenésünk ha-
tása garantált. Főként magyar és keleti hagyományok inspirációival szól 
mindazon hölgyekhez, akik értékelik a visszafo-
gott eleganciában rejlő erőt, akik magabiztosak, 
dinamikusak, és önálló, árnyalt ízléssel tudnak 
és mernek közeledni a gondosan válogatott alap-
anyagokból, magas minőségben, kézzel előállított, 
olykor extrém termékekhez, egyediségükkel kife-
jezve önazonosságukat. E különleges szakmában 
rejlő lehetőségekről, termékeiről és személyét 
érintő kérdésekről beszélgettünk az alkotóval.
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Régészet

Budakalász ritka 
régésze   kincsei 
– 4. Vaskor 
szakértőnk: 
dr. O  ományi Katalin, Phd. régész

Városunk értékes leletekben gazdag, ezért soroza tunk -
ban az eddig fellelt, helyi régésze   emléket mutatjuk be. 
A vaskor bemutatása következik.

Vaskor (Kr. e. 8/7. század – 1. század vége) 

A kora vaskori népesség, a szkíta nép-
csoportok és a dunántúli Hallstatt-kul-
túra emberei a vas feldolgozásának 
tudományával új korszakot nyitottak a 
Kárpát-medence történetében. Eleinte 
ékszereket, fegyvereket készítettek, majd 
a korszak második felében már szerszá-
mok nyersanyagaként is felhasználták a 
vasat. 

Kora vaskori település Budakalász 
északnyugati szélén, a Barát-patak 
északi partján, két helyen fi gyelhető meg 
(Pomázi út, Prekobrdo). A Pomázi úton 
egymás után bronzkori, kora vaskori és 
kelta népesség telepnyomai mutathatók 
ki. Itt kisebb ásatás is folyt, behúzott pe-
remű tálak, kannelurás díszítésű, grafi -
tos anyagú edények töredékei kerültek 
elő. A másik helyen csak kora vaskori, 
egyrétegű telepről van szó.

A korszak temetkezését csak egy he-
lyen sikerült megtalálni. A Luppa csárdai 
rézkori temető szélén két vaskori urnasír 
is előkerült gazdag kerámia melléklettel. 
A viselet ékszereit is megtaláljuk a sí-
rokban, pl. bronz karperecet, ívfi bulát, 
gyöngyöket.

A késő vaskorban már név szerint 
ismerjük az itt lakó népeket. Az idő-
számításunk előtti négy évszázadban a 
kelta eraviszkuszok laktak területünkön. 
Budakalászon csak település nyomokat 
tudunk kimutatni, temetkezés eddig 
nem került elő. A már említett Pomázi 
út és a Tangazdaság területén bronzkori 
és kora vaskori telepek folytatásaként 
található kelta település. Itt a Tangazda-
ság mellett, az MO-ás útgyűrű építése-
kor, a hídpillérek helyén sikerült feltárni 
egy kisebb késő kelta településrészletet. 
Félig földbe mélyített lakóházak, ke-

mencés műhelyek és mély méhkas alakú 
tárolóvermek tartoztak e telephez. Jel-
legzetes kerámiájukat szürke, simított 
felületű edények (duzzadt peremű tálak, 
S profi lú tálak), tojás alakú nagy edények 
és fazekak alkotják, gyakran besimított 
hullámvonallal díszítve. Kézzel formált 
kónikus csészék és plasztikus díszítésű 
nagy fazekak tartoznak még leletanya-
gukhoz. A római kerámia hiánya jelzi, 
hogy a provincia létrehozását már nem 
érte meg.

A harmadik helyen, a Barát-patak 
keleti partján fekvő Dolinán mindössze 
néhány, jellegtelen bronzkori és kora 
vaskori cserép került elő. A késő kelta, 
korongolt szürke és a piros, fehér fes-

tett sávos edénytöredékek, valamint a 
dák jellegű fülescsésze jelzi, hogy az itt 
kialakuló későbbi villagazdaság kelta 
alapokra épült és annak folytatásaként 
jött létre. 
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Óvodai hírekÓvodai hírek

Utazás Meseországba… 

– Milyen hónap is van, talán január?- 
kérdezte a Tündér a Gonosz Boszorkányt.

– Persze, hogy január, végre! - ri-
kácsolta a Boszi. Már annyira untam 
magam. Mindenhol csak azt hallottam, 
Szeretet Ünnepe, meg Boldogság, meg 
Öröm.

 – Ne légy ilyen undok. Te is kaptál 
egy halom ajándékot. Gondolj csak a bio-
meghajtású turbó seprűdre, ami parkoló 
csipogással van felszerelve, vagy a csil-
logó béka ízű szájfényedre, kígyóméreg 
parafi nnal. Nagyon örültél neki.

A boszorkány kicsit megenyhült: jó, 
rendben van, de annyira türelmetlen va-
gyok már. Mindig várnom kell februárig, 
hogy rólunk szóljon a világ.  Tudod, azt a 
meseelőadást várom, amit az ovisoknak 
adnak elő, és egyszer én is szerepeltem 
benne. Az volt a legjobb az évben. „Én, 
csakis én vagyok a világszépe.” „Szép va-
gyok és mindenki szeret!”  Vagy amikor 
Csipkerózsika ujját megszúrtam, és azt a 
három öreg Tündért is jól átvágtam. Meg 
Dorothyt elaltattam a pipacsmezőben. 
Ejj, a február a legszebb hónap. A sok 
taps, a gyerekek kacagása, a felnőttek ne-
vetése. Még engem is szeretnek ilyenkor.

A Tündér nem válaszolt. Csendben ült 
és elmélázott. „Milyen igaza van ennek a 

morgós, gonosz szipirtyónak, a február a 
legszebb hónap, mikor tündökölhetünk a 
fényben, a tapsban, a szeretetben. Lám, 
lám, még a gonosz boszinak is fontos ez!”

Mindketten mosolyogva ültek gon-
dolataikba merülve, és látszott rajtuk, 
hogy szép februári emlékek suhannak át 
gondolataikon, amikor hirtelen éles hang 
ütötte meg a fülüket. A szél feltépte a pa-
lota ablakait és hideg fuvallat suhant át 
a termen, a függöny táncot járt a betola-
kodó Szél Úrfi val.

– Milyen nyomós okod lehet arra, 
hogy megzavard délutáni teázásunkat? – 
rikácsolta a boszorkány.

– Mi történt, új híreket hoztál? – csi-
lingelte a Tündér.

– Igen – susogta Szél Úrfi  – február 
28-án, és március 1-én lesz a mese, és 
közületek valakinek újra eljött az ideje. 
Ismét színpadra léphet. 

– Én, csakis én lehetek – rikácsolta a 
banya, aztán ránézett a Tündérre, és így 
szólt: de ha te szerepelsz, akkor elmegyek 
és megnézlek. Hiszen azt is nagyon élve-
zem.

A Tündér nem szólt semmit, elővette 
naptárát és feljegyezte: 2019. február 
28-án és március 1-én a Telepi Óvodával 
fellépés a Művelődési Ház Nagytermé-
ben. 

Szíve tele volt boldogsággal és öröm-
mel, hiszen valamelyikük elrepülhet Me-
seországba, hogy örömmel töltse meg a 
gyerekek szívét, és a felnőttek újra gyere-
kekké váljanak. Örömében lefekvés előtt 
még csilingelt egy szép altatódalt, majd 
szeretettel a szívében aludni tért.

Teca néni (Katica csoport)

Ünnepi hangulatban 
Az advent az év legcsodálatosabb idő-

szaka és mi mindent megtettünk, hogy a 
gyerekek ezt így is érezzék. Nemcsak az 
óvodát és a csoportszobákat öltöztettük 
ünnepi díszekbe, hanem a gyerekek szí-
vébe is igyekeztünk becsempészni a meg-
hitt várakozás örömét. 

Csillogó díszek és fények, szépséges 
vagy éppen vidám karácsonyi zenék, 
fahéj, narancs és mézeskalács illat töl-
tötte be az óvodát. Előbb mikulásos, majd 
karácsonyi történetek, mesék várták a 
kicsiket december minden egyes napján, 
hogy együtt éljük át az ünnep varázsát.

Mind a négy adventi gyertyát közösen 
gyújtottuk meg hétről hétre, mesélve, 
énekekkel és zenével kísérve, amiben két 
alkalommal is segítségünkre voltak a Ze-
neiskola növendékei. Itt is nagy köszönet 
nekik érte.

A Mikulás eljövetelét a Fabula Báb-
színház vidám mikulásos meséje előzte 
meg, amit közösen néztünk meg a torna-
teremben. Nagy sikert aratott a gyerekek 

körében, éppúgy, mint Mikulás bácsi, 
akit láttunk elsietni a Pomázi úton, miu-
tán lerakta az ajándékait.

Az adventi készülődésben a szülők is 
részt vettek, hiszen minden csoportban 
szerveztünk szülőkkel közös kézműves 
délutánokat, ahol anyával, apával és 
tesókkal együtt készíthettek a gyerekek a 
szépséges karácsonyi díszeket.

Természetesen minden csoportba el-
jött a Jézuska és az ünneplő ruhába öl-
tözött gyerekek áhitattal bontogatták az 
új játékokat, melyek az alapítvány jóvol-
tából kerültek bőségesen a karácsonyfák 
alá. Az ünneplést pedig természetesen 
egy „terülj-terülj asztalkám” tette tel-
jessé, amiért hála a szülőknek és nagy-
szülőknek.

Varázslatos heteket éltünk meg együtt 
a gyerekekkel, ami jó lenne, ha örökké 
tartana!

Boldog újévet kívánunk mindenkinek!
Adri néni

 NYITNIKÉK ÓVODA

 TELEPI ÓVODA

Iskolai hírek

 KALÁSZ SULI

Bonbon Ma  né 
A tavalyi sikeren felbuzdulva iskolánk 

alsó tagozata idén is vendégül láthatta a 
Bonbon Matiné zenészeit. Csodálatos él-
mény volt újra átélni, hogy professzionális 
komolyzenét, professzionális zenészek ho-
gyan tudnak gyerekek számára nem csak 
emészthető, de élvezhető, sőt lelkesítő 
módon szerény körülmények között (egy 
tornateremben) úgy előadni, hogy a 6-10 
éves gyerekek nem unatkoznak, hanem ér-
deklődnek, sőt részt vesznek a produkció-
ban.

A művészek zeneszeretete, élményze-
nélése átragadt ránk is. Lúdas Matyi meg 
nem unható meséje, a hangszerek játéka 
és az „élő” illusztráció maradandó élményt 
nyújtott, amellyel reményeink szerint 
újabb lépést tettünk afelé, hogy a gyerekek 
számára a komolyzene könnyed, élvezhető 
műfaj lehessen.

Boldogságórások jótékonyko-
dása

A Jobb Veled a Világ Alapítvány, a Libri 
Könyvesboltok és a Mesekő Alapítvány 
közös együttműködésével

„Váltsuk valóra a meséket!” címmel, 
országos jótékonysági kampányt indított, 
melynek keretein belül arra buzdították a 
szülőket, nagyszülőket, gyermekeket, hogy 
legalább három gyerekkönyvet/meseköny-
vet adjanak le az ország nagyvárosaiban 
kihelyezett Libri gyűjtőpontokon, hogy a 

 SZENTISTVÁNTELEPI ISKOLA

Újraélesztő tanfolyam 
A Budakalászi Jóléti Szolgálat Alapít-

vány tevékenységének köszönhetően is-
kolánk tanulói idén újra részt vehettek az 
elsősegélynyújtó tanfolyamon, melynek 
során elsajátíthatták azt is, hogyan kell 
újraélesztést végezni. Köszönjük az ala-
pítvány munkatársainak és a tanfolyamot 
tartó orvostanhallgatók elhivatott munká-
ját! 

Ünnepi hangulat a Szen  st-
vántelepi Iskolában

Az adventi időszakban iskolánk is ünnepi 
díszbe öltözött. Az iskola hangulatát vízke-
resztig meghatározta a Martinovics utcai 
bejárat előtt felállított gyönyörű, termetes fe-
nyőfa, az előtérben illatozó mézeskalácsfalu, 
az üvegfestések és a főépület mennyezetén 
függő hatalmas adventi koszorú. 

Advent harmadik hétvégéjén a városi 
gyertyagyújtáson iskolánk kórusa adott mű-
sort, amelyet az első igazi havazás tett még 
különlegesebbé. A műsor után a gyerekek 
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kampány lezárulását követően a Mesekő 
Alapítvány el tudja juttatni az így össze-
gyűjtött könyveket a rászoruló családok és 
gyermekek számára.

Amit csak mi, boldogságórások ad-
hattunk a kampányhoz: a „Jó cselekede-
tek” hónapja közeledtének alkalmával, a 
gyerekekkel közösen készítettünk egyedi 
könyvjelzőket, melyeket a könyvek mellé 
ajándékozhattunk.

Iskolánk tanulóinak jóvoltából közel 
200 db gyönyörű könyvjelző gyűlt össze.

Konkolyné Kazsu Monika
Boldogságprogram

Mondj le egy csokiról!
2018 decemberében ismét gyűjtést 

rendeztünk a „Mondj le egy csokiról!” 
program keretében. Nagy örömünkre is-

kolánk diákjai jó szívvel adakoztak, így te-
temes mennyiségű édesség kerülhetett az 
ajándékcsomagba. Idén a Sztehlo Gábor 
Gyermekotthon fogyatékosokat befogadó 
otthonába látogattunk el a diákönkormány-
zat képviselőivel, s vittük el a Kalász Suli 
ajándékát az otthon lakói számára.

 Megható és mélyen érintő délelőttben 
volt részünk!

Luca-nap
A téli szünet előtt rendkívül mozgalmas 

időszak zajlott iskolánkban. A változatos 
osztályprogramok és az új hagyományként 
megjelenő adventi éneklés mellett decem-
ber 15-én rendeztük meg Luca-napi kézmű-
ves délelőttünket.

 A napot a „Szép füzet verseny” ered-
ményhirdetésével indítottuk, ahol Végh 
Attila, iskolánk igazgatója jutalmazta azo-
kat a kisdiákjainkat, akiket erre tanítóik ér-
demesnek találtak. Majd közös énekléssel 
teremtettünk vidám hangulatot az előttünk 
álló délelőtthöz. 

Az ajándékkészítő foglalkozásokon min-
denki megtalálhatta a kedvére valót. Ez 
alkalommal készíthettünk hagyományos 
mézeskalácsot, asztali díszeket, illatos zsá-
kokat, mazsolafüzért, karácsonyi cseme-
gét díszdobozban, díszeket, tűzzománc-, 
üveg- és gyöngyékszereket. Akinek kedve 
volt, még papírsünit is hajthatott, vagy 

Luca-búzát ültethetett. Így saját készítésű 
meglepetésekkel készülhettek tanulóink és 
családtagjaik a karácsonyra. A nyolcadik 
osztályosok pedig ízletes falatokkal, üdítő-
vel várták a büfében a felfrissülni vágyókat.

Tartalmas és vidám hangulatú nap volt a 
nap mindannyiunk számára!

Karácsony
A 2018-as év zárását különleges módon 

ünnepeltük a Kalász Suliban.
Iskolánk diákjai, tanárai, szülői közös-

sége együtt nézhette végig az iskola udva-
rán az 5.b osztály ünnepi műsorát, majd 
karácsonyi dalok éneklésével tettük felejt-
hetetlenné ezt az estét. A program végén az 
időközben elkészült forró tea kíséretében 
beszélgethettünk, és kívántunk egymásnak 
áldott, békés ünnepeket és jó pihenést a 
szünetre.

Köszönjük ezt a csodaszép estét minden 
résztvevőnek és szervezőnek!

önfeledt hógolyózása is jelezte, hogy advent 
harmadik vasárnapja örömvasárnap.

A 2018. naptári év utolsó hetében tartott 
„Megyés játék” témanap szintén a karácsony 
témáját járta körbe. A téli szünetet megelőző 
napon tartott adventi műsorunkat az iskola 
tornatermében tekinthették meg vendégeink, 
illetve tanítványaink szülei. A műsorban fel-
lépő gyerekek színes műsorszámai előtt a Kis-
kalász Zenekar kíséretében színre lépő tanári 
kórus nyitotta meg az estet. Iskolánk kórusa, 
színjátszó csoportja, az RSG-s lányok és az 
ugróköteles csoport mellett hagyományosan 
felléptek első osztályos tanulóink is.

2019. január elsején a Szentistvántelepi 
Iskola jelenlegi és egykori diákjai, szüleik, il-
letve kollégáink a hagyományos Újévi „Hogy 
oda ne rohanjak!” futással köszöntötte az újév 
első napját. A több mint ötven futó délben 
rajtolt és a három kilométeres kör megtétele 
után koccintással és egy rövid együttléttel in-
dította a 2019. esztendőt.

2018. december 15-én a Kallós Zoltán 
emlékére rendezett „VÁLASZD UTA-
DAT – VÁLASZUTADAT!” nemzetközi 
népdaléneklési versenyen iskolánkat 

a Zsálya énekegyüttes képviselte. Az 
ősz folyamán versenyzőink először egy 
feladatlapot töltöttek ki, majd interjút 
készítettek Németh István népzeneku-
tatóval, aki hosszú időn keresztül Kallós 
Zoltán közvetlen munkatársaként dolgo-
zott. A debreceni döntőre két feladattal 
készültünk: egy Kallós Zoltán életéről 
szóló diavetítéssel és egy mezőségi nép-
dalcsokorral. Az utolsó fordulóra össze-
sen 17 csoport jutott be Magyarországról, 
Felvidékről és Erdélyből. A színvonalas 
rendezvényen Papp Ágnes tanárnő csa-
pata – melynek tagjai Gődény Boglárka 
Kincső, Lyócsa Gabriella Mária, Szilágyi 

Zsófi a és Váradi Lili Emma – 3. helyezést 
ért el. Gratulálunk!

2018. december 16-án rendeztük 
hagyományos Adventi Tanári Hangver-
senyünket, melyen színes műsorral, gaz-
dag klasszikus és népzenei repertoárral 
léptek fel iskolánk tanárai és meghívott 
vendégei. Hallhattunk szóló és négyke-
zes zongoraműveket, harmonika, tekerő 
és citera muzsikát, hegedű, brácsa, fu-
vola és klarinét kamaraműveket, népi 
vonós zenekart, operaáriát és népdalösz-
szeállításokat. Az utolsó műsorszámban 
a tanári kar kb. 90 gyermekkel adta elő a 
karácsonyi népdalösszeállítást. Felemelő 
élmény volt az előadók és a nagyszámú 
hallgatóság számára egyaránt. A Műve-
lődési Háznak köszönjük, hogy biztosí-
totta a termeket, a közönségnek pedig 
az iskola új csembalójára és a Zeneiskola 
bővítésére adott támogatásokat!

2018. december 21-én nagyszabású, 
egész estés karácsonyi hangversenyt 
adtak a magánének szakos növendékek. 
Műsorukban musical részletek, pop szá-
mok és klasszikus zenei darabok hang-
zottak el. Felkészítő tanáruk Magyar 
Szilvia.

Zeneiskolai hírek
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Örömmel tu-
datjuk Önökkel, 
hogy a 2017-ben 
megalakult Szent-
endre és Vidéke 

Praxisközösség (SzeVIP) pályázatot nyúj-
tott be  VEKOP 7.2.3.17-2017-00005 
azonosítószámon „Az alapellátás és nép-
egészségügy rendszerének átfogó fejlesz-
tése - alapellátás fejlesztése„  támogatási 
felhívásra, mely  kedvező elbírálásban ré-
szesült. A 2019. január 01-2020. augusztus 
31. tartó projekt megvalósítására 149 723 
269 Ft támogatást nyert. 

Közvetlen célcsoport a praxisközös-
ség területi ellátási kötelezettsége alá eső 
lakosság, azaz a Szentendrei járás öt te-
lepülésének (Szentendre, Budakalász, Cso-
bánka, Pilisszentlászló és Szigetmonostor) 
és azok környékének lakossága. A SzeVIP 
által ellátandó lakosság száma a praxis-
közösségek által érintett településeken 17 
852 fő, ők az elsődleges célcsoport. A Kö-
zösség 7 praxisa (Szentendrén dr. Hasitz 
Ágnes, dr. Rácz Katalin, dr. Gombás Ka-
talin, dr. Szente Szilvia és dr. Bartha Zsolt, 
Budakalászon dr. Gál Katalin, Csobánkán 
dr. Kollár László gyermekorvos, Pilisszent-
lászlón dr. Bartha Zsolt és Szigetmonosto-
ron dr. Kondor Andrea) 34 szakemberrel 
együtt egységes szemléletű és technikai 
hátterű, páciensközpontú többletszolgál-
tatásokat nyújtó ellátást kíván biztosítani a 
lakosság számára. Csaknem 1000 fő bevo-
nására van lehetőség az egészségfejlesztő 
és betegség-megelőző programokba, míg 
színtérprogramokon a teljes lakosságnak 

tud programokat nyújtani. 
Céljaink az egészségügyi alapellátás 

szervezésének hatékonyabbá tétele, ellá-
tási nehézségek kezelése, prevenciós és 
népegészségügyi szemlélet alkalmazása. 
Továbbá a könnyebben elérhető, ma-
gasabb színvonalú, kibővített tartalmú, 
személyre szabott prevenciós többletszol-
gáltatások biztosítása a lakosság részére, 
melynek részei: egyéni egészségi álla-
potfelmérés, kockázati besorolás, egyéni 
egészségterv kialakítása, egészségterv 
megvalósulásának támogatása, preven-
ciós rendelés, szakmai egyéni/csoportos 
tanácsadás. Ezek mellett a prevenció te-
rületén többletkompetenciával rendelkező 
szakemberek bevonása az alapellátásba, 
különböző kompetenciájú szakemberek 
közti együttműködések kialakítása, egész-
ségügyi alapellátást nyújtó egészségügyi 
szolgáltatók szakmai együttműködésének 
erősítése.

Segítséget nyújtunk az életmódbeli 
rizikóállapottal, krónikus betegséggel 
rendelkezők egészségi állapotának javí-
tásához, különös tekintettel a dietetikus, 
gyógytornász, pszichológus által nyújtott 
többletszolgáltatások biztosításával. Ki-
emelt terület a mozgásszegény életmóddal 
élők, a helytelenül táplálkozók, elhízottak, 
káros szenvedéllyel rendelkezők számának 
csökkentése.

A program nyitórendezvénye január 
16-án 16.30 órakor kezdődik a Regionális 
Környezetvédelmi Központ (REC) konfe-
renciatermében (Szentendre, Ady Endre u. 
9.), majd 18 órától a SzeVIP egészségklub 

keretén belül Prof. Dr. Falus András aka-
démikus tudományos előadását hallhat-
ják az érdeklődők „Öröklés és környezet; 
Egészség és betegség” címmel.

Várjuk Önt, családját, ismerőseit, az 
érdeklődőket!

Szentendre és Vidéke Praxisközösség

Kedves budakalásziak!
A Szentendre és Vidéke Praxisközösség 

egyik tagjaként elsősorban a praxisomba 
tartozó páciensek kaphatnak több lehető-
séget az egészség fenntartását célzó prog-
ramokban való részvételre, emellett olyan 
lehetőségeket is biztosítunk, amihez kör-
zethatártól függetlenül bárki csatlakozhat.

A SzeVIP-pel együttműködve igyek-
szünk színes, több generációt érintő prog-
ramokat kidolgozni. Az idősebb embereket 
megcélozva már január 2-án a Kalászi 
Idősek Klubjában interaktív beszélgetés, 
illetve előadás hangzott el arról, hogy 
milyen szerepet töltenek be egészségünk 
szempontjából az ünnepek. 

Az egyes eseményekről igyekszünk idő-
ben tájékoztatást adni és szeretettel várjuk 
a meghirdetésre kerülő programjainkra 
városunk lakóit!

Budakalászon járt a Missziós kereszt

A Nemzetközi Eucharisztikus Kong-
resszus a római katolikus egyház rend-
szeresen megrendezett, világméretű 
eseménysorozata, melynek célja az 
oltáriszentség megismerésének és tisz-
teletének elmélyítése. Szervezője a 
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresz-
szusok Pápai Bizottsága.

A négyévenként más-más helyszí-
nen meghirdetett kongresszusnak előre 

meghirdetett címe van, melyre előadá-
sokkal készülnek, illetve sok közös imát 
tartanak, és szentségimádáson vesznek 
részt a hívők. A kongresszus igyekszik 
érthetőbbé tenni Krisztus utolsó vacso-
rán meghirdetett áldozatbemutatását, 
és annak fontosságát.

Az 1938-ban tartott eucharisztikus 
világkongresszust Budapesten rendez-
ték meg, és 2020-ban ismét a magyar 
főváros adhat otthont az 52. Nemzet-
közi Eucharisztikus Kongresszusnak.  
December 7-17. között Budakalászra 
érkezett a kongresszus szimbóluma, a 
Missziós kereszt.

A programsorozat keretében részt 
vehettünk az ünnepi fáklyás meneten, 
koncerteken, imaesteken.

Megkezdte működését a Szentendre és Vidéke Praxisközösség

Óvodai hírekKözélet

Szeretettel köszöntjük Budakalász 
januárban született legifjabb polgárait!

Bánkuti Artúr Gábor
Fenyő Letícia Emília
Fischer Hanna Lina
Fischer Luca Emília
Hernádi Ákos
Horváth Sámuel

Stenger Boglárka
Stenger Botond
Szolnoki Hanga
Varga Zénó
Vass Boglárka Brigitta

Újszülöttek

Jó egészséget kívánunk nekik!

Anyakönyvi hírek

Egészség

Dr Gál Katalin, háziorvos
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Kecskés Éva változatlanul szervezi a
szokásos félnapos budapesti kul-
turális kirándulásokat. A januári úti
célt az időjárástól függően tervezi, és
a részletek pontosítása után a klub
levelezőlistáján közzé teszi.

AZ EGÉSZSÉGKLUB PROGRAMJAI

KIRÁNDULÁS

Február 14. csütörtök 17h  KLUBHÁZ:
ASZTRO DÉLUTÁN. Vendég: Lehoczki  Erika
asztrológus.
Dr. Faragó Eszter “SZENT ISTVÁN SZÉK-
VÁROSAI” című előadás sorozata foly-
tatódik: március 07-én és április 04-én a
Faluházban! 
Május 09.:  KIRÁNDULÁS KALOCSÁRA.

www.bkegeszsegklub.hu

bkegeszsegklub@gmail.com

HÍREK
KLUBUNK TAGJAINAK, LAKÓTÁRSAINK-
NAK MINDENBŐL ELEGET, FŐKÉPP BÉ-
KESSÉGET, EGÉSZSÉGET ÉS SZERETETET
KÍVÁNUNK!
Köszönetet mondunk az eredményes
karácsonyi vásárunk, a két sikeres
klubkarácsonyunk és a jó hangulatú
szilveszterünk szervezőinek és a díszí-
tőknek: Németh Erikának, Csobod Juditnak
és csapataiknak, valamint Bellovits Klári-
nak és Szendrényi Julikának.  
Elkezdtük szervezni az ez évi szakor-
vosi szűrővizsgálatokat (a nő- és bőr-
gyógyászati, valamint az urológiai
szűrés biztos eddig). Az időpontokat a
Hírmondóban tesszük közzé.

KLUBNAPOK

Egészségklubunk szakmai programjait
és működését támogatják:

FOGLALKOZÁSOK A KLUBHÁZBAN

DO-IN öngyógyító mozgásgyakorla-
tok: KEDDEN 1630-tól Vincze Krisztinával.
SZÁMÍTÓGÉPEN gyakorlás január 17-től
CSÜTÖRTÖKÖN 1430-tól. Segítők jelent-
kezését várjuk!
BRIDZS-KÖR: PÉNTEKEN 10h-tól.
KÉZMŰVES ÓRÁK Szendrényi Julikával:
PÉNTEKEN 14 - 16h.

Az éves rendes KÖZGYŰLÉS

időpontja: 
2019. március 21. 16h

FALUHÁZ fsz. nagyterem.

KLUBFARSANG

2019. február 23. szombat 
15 órakor a KLUBHÁZBAN.

A részleteket a januári klubnapon
beszéljük meg.

KÉZMŰVES ÓRÁK (gyöngyözés, kötés, hor-
golás) Lukács Klárival: HÉTFŐN 16 - 18h.
TÁRSASJÁTÉK minden páratlan KEDDEN

14h-tól. Tamasi Krisztivel, Faludi Katival.

Január 24. csütörtök 17h KLUBHÁZ: AZ
EGÉSZSÉG A BELEKBEN LAKOZIK - egész-
séges táplálkozás, a pre- és pro biotiku-
mok fogalma. Előadó: Kertész Beáta
természetgyógyász. Az előadás után biore-
zonanciás állapotfelmérés.
Január 31. csütörtök 17h KLUBHÁZ - Dr.
Gál Katalin orvosi előadása:
“HOGYAN TUDUNK MÉG JOBBAN VI-
GYÁZNI MAGUNKRA?” 

ISMERETTERJESZTÉS

Január  17. csütörtök 17h KLUBHÁZ -
BESZÉLGETŐS KLUBNAP. A programok,
feladatok  megbeszélése.
Február 7. csütörtök 17h FALUHÁZ: TÖR-
TÉNELMI CSALÁDOK AZ EGYHÁZ SZOLGÁ-
LATÁBAN. Dr. Faragó Eszter előadása. 

Színjátszóink vendégszereplése

Idén december 13-án, immár negyed-
szer látogattuk meg a Szentistvántelepi 
Iskola színjátszóival a Kurityáni Ne-
velőotthon, Hetesiskola és Gyógypeda-
gógiai Intézmény lakóit. Most az „Adj 
egy ötöst” című pályázatba neveztünk 
be programunkkal. A logó jól illusztrálja 
azt, ahogy pacsit adnak egymásnak a 
színjátszók és az otthon kis és nagy lakói, 

valamint azt a nyitottságot és őszinte 
örömet, amit megtapasztalhattunk ré-
szükről. Kurityán Kazincbarcika köze-
lében lévő kis falu, az intézmény pedig 
gyűjtőhelye a környék halmozottan hát-
rányos helyzetű sérült gyermekeinek. 
Utazásunk előtt egész iskolánk komoly 
mértékű gyűjtést rendezett az otthon 
számára, sok család hozott játékot, édes-
séget, műszaki cikkeket, cipőket. Utazá-
sunkat iskolánk alapítványa és szülői 
támogatás tette lehetővé. Érkezésünk-
kor a gyerekek nagyon kedves műsor-
ral vártak minket, majd mi is előadtuk 
nekik Charles Dickens: Karácsonyi ének 
c. előadásunkat. Nagy nevetések harsan-
tak fel, lelkesen fogadták darabunkat. 
Legjobban a kézműves foglalkozásokat 
és ismerkedő játékokat várták, melyeket 
színjátszóink vezettek. Örömsütizéssel 

zártuk a látogatást, amit a budakalászi 
és dunabogdányi anyukákból álló csapat 
sütött erre az alkalomra. Az egyik szín-
játszó fogalmazta meg mindannyiunk 
érzését: „jobban szeretek adni, mint 
kapni, mert azzal magamnak is örömet 
okozok, meg annak is, akinek adom. Ez 
a gondolat jutott eszembe a kurityáni 
gyerekekről.”  

Wettstein Etelka

Közélet
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Ha Misi bácsi jut eszembe, mindig 
könnybe lábad a szemem. Azt is sira-
tom, hogy Jézus szava engem is lelep-
lez vele kapcsolatban: „beteg voltam, 
és nem látogattatok meg engem” (Máté 
25:43). Mikor Misi bácsi szélütötten 
feküdt s nem ismert meg engem, nem 
mentem többé meglátogatni, temetésé-
ről is csak később értesültem. Íme a jó 
keresztyén... De ne szaladjunk a végére, 
mikor még el sem kezdtük. Misi bácsi 
az a borbély volt, akihez apám járt, mi-
előtt én születtem volna. Mikor aztán 
nekem is szükségem lett fodrászra, úgy 
1969 táján, engem is elvitt magával. 
A Gellért szálló szalonjában dolgozott 
Misi bácsi, aki csodálatos pedagógus 
volt: piros pontokkal jutalmazta, ha 
testvéremmel mozgolódás nélkül végig 
tudtuk ülni a hajvágást. Öt piros pont 
egy ajándékot jelentett. Hát persze, 
hogy ment, mint a karikacsapás. Aztán 
nagyok lettünk. Százszámra hallgat-
tuk történeteit temesvári családjáról, a 
Krauszról és más zsidó barátokról (Misi 
bácsi ugyanis Teleki téri srác volt s job-
ban ismerte a zsidókat, mint azok saját 
magukat), afrikai diktátorról, akit ő 
borotvált. Apám is mindvégig „mér-
nök úr” volt, mert Misi bácsi ízig-vérig 

iparos volt, a legjobb, a legnemesebb 
fajtából. Már-már családtag. Bor-
bélynak lenni kérem, az bizalmi dolog. 
Nagypapája Temesváron volt borbély 
mester, ahol négy nyelven folyt a kva-
terkázás a szalonban. Magyar, román, 
szász és szerb, oktatás nélkül is tudta, 
mi az a „békés egymás mellett élés”. 
Mikor a gyűlölet magvát az idők mohó 
tolvajai évszázadokra elvetették, Misi 
bácsi édesapja átjött csonka-Magyar-
országra. Misi bácsi életének legboldo-
gabb pillanata az volt, amikor 1951-ben 
ő is felkerült a Népszínház utcai cégtáb-
lára: Németh Mihály és Fia. Az üzletet 
1952-ben államosították, amivel az 
élete könyvébe nagy, kitörölhetetlen 
fekete pacát ejtettek. Ezért is gyűlölte 
a kommunistákat csöndesen, de szíve 
mélyéről. A Gellértben szolgált kicsi 
fi zetésért nyugdíjazásáig. Hogy picit 
nagyobb nyugdíja legyen, elvégezte 
a kazánfűtői tanfolyamot s fűtőként 
is dolgozott. Mikor aztán elköszöntek 
tőle, megnyitotta parányi fodrászatát 
a családi házuk tetőterében. Ötven va-
lahány „fej” kezdett Nagytéténybe járni 
hajvágásra, borotválásra. Mindegyik 
fényképe kint volt a falon. A meseórák 
folytatódtak, csak egyre több képre bö-

kött rá: őt is eltemettük. A nyolcvanas 
években, mikor a Közgázra felvételiz-
tem, szólt az érdekemben egy kedves 
kuncsaftjának, a Jakab tanár úrnak. 
Jóllehet Jakab tanár urat sosem is-
mertem meg személyesen, szeretem azt 
hinni, hogy ténylegesen segített. Misi 
bácsi ott volt az esküvőmön is 1993-
ban: homályos lencsék mögül nevetett 
a szeme ránk, kezdő felnőttekre. Úgy 
tíz esztendeje annak, hogy az agyvérzés 
kiütötte kezéből a Moser Primat hajvá-
gógépet. Akkor vettem egy ugyanolyat 
magamnak, s megfogadtam, hogy 
máshoz én nem fogok járni, hanem lo-
boncomat magam nyírom le. Ötnegyed 
óra – így mondta Misi bácsi; ennyi 
ma is, csak nem lesz olyan szép és nem 
olyan szórakoztató. És nagyon hiány-
zik a Misi bácsi. 

Glasz Péter 
Budakalászi Református Egyházközség 

presbiter

Élet keresztyén szemmel

Borbélynak lenni kérem, az bizalmi dolog

Élet keresztyén szemmel

Katolikus hírek

Novemberben "Erzsébet élete képek-
ben" címmel emlékezetes színdarabbal 
és vetítéssel mondtunk köszönetet az 
egész éves támogatásért, majd kenyeret 
osztottunk és a gyerekekkel Szent Erzsé-
bet rózsáit hajtogattuk.

December elején a Művelődési Ház 
jóvoltából megtarthattuk első Mikulás-
váró Adventi rendezvényünket is, közel 
130 fő és 60 gyerek részvételével, azok-
nak a családoknak, magányosaknak, 
időseknek, akiket az elmúlt két évben 
támogattunk. Programunk célja az ad-
venti készület volt, örömteli, minőségi 
idő közös eltöltésével. Vendégünk volt 
Kelemen László atya és a Szent Erzsébet 
Karitász Központ új igazgatója, Csorba 
Gábor is. Tanulságos, zenés színdara-
bot láthattunk a cserkészek előadásá-
ban, melyet Pipó József és Andrásfalvy 

Etelka írtak. A darab fontos mondani-
valója volt a teremtésvédelem fontos-
sága és aktualitása, az összefogás ereje. 
Ezután a Spirit Gospel Kórus lendületes 
adventi műsora következett, melynek 
végén teli zsákkal megérkezett Szent 
Miklós püspök is a gyerekekhez. A mű-
sorok közben kézműves asztalainkon 
rengeteg karácsonyi képeslapot készítet-
tek a gyerekek szüleiknek és a magányos 
betegeknek. A programra a koronát a 
közös sütizés tette fel. 

Pszichiátriai koncert sorozatunk ok-
tóberi vendégei Holló András és cser-
kész tanítványai voltak, akik többféle 
táncot mutattak be, illetve egy táncra 
meginvitálták a betegeket is. November-
ben a Spirit Gospel Kórustól igazi szív-
ből jövő örömzenét hallhattunk. Végül a 
M.É.Z. együttes különleges karácsonyi 
koncertje tette igazán emlékezetessé az 
év végét. A betegszobákat karácsonyi 
dekorációval, az ebédlő falát pedig egy 

lepedőre festett Betlehemmel és kará-
csonyi gyerekrajzokkal tehettük igazán 
ünnepivé. A zene ismét csodálatosan 
kitágította és átváltoztatta ezt a zárt 
világot. A programot közös énekléssel, 
ajándékozással és emlékezetes sütizés-
sel zártuk.

Havi időseknek tartott Szöszmötö-
lőinken ismét sok izgalmas témát érin-
tettünk, sokat beszélgettünk, miközben 
készítettünk pl. bonbon tartót, töklám-
pást, Márton napi libát, Erzsébet rózsá-
ját, és adventi koszorút is.

Köszönjük a Karitász önkéntesek 
egész éves önzetlen szolgálatát, a Műve-
lődési Ház és a Cserkészek támogatását, 
a rengeteg házi süteményt és minden 
további adományt, nagy szükség van 
Rátok! Szeretettel kívánunk áldott, 
békés új esztendőt mindenkinek!

Szent Ferenc Karitász Csoport
+36 (20) 358 2679

Karitász beszámoló
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Sport

Foci hírek
Megint eltelt egy sikeres év. A Buda-

kalászi Munkás Sportegyesület elmond-
hatja, nem lustálkodott, hanem dolgo-
zott, fejlesztett, szépített és mindent 
megtett azért, hogy városának megfelelő 
sportlétesítménye legyen. Felújítottuk a 
kis műfüves pályát, kicserélve a régi mű-
füvet, sátort húztunk a pálya fölé, hogy 
rossz időben, télen, esőben, viharban is 
sportolhassanak a gyerekeknek. Nem is 
gondoltuk akkor, hogy milyen hasznos 
dolgot tettünk, azóta már Budakalász is-
kolái is itt tartják tornaóráikat. Elkészült 
a nagy műfüves pálya, ahol nap mint 
nap edzések, mérkőzések folynak. Végre 
rossz időben is lehet edzeni, és nem kell 
sportolóinknak a szobából nézni a zord 
tájat. Folyik a munka, közel kétszáz gye-
rek boldogan futkározik, és becsülettel 
készül a következő mérkőzésre. Az edzők 
erőn felül végzik munkájukat. Naponta 

tartják az edzéseket, hétvégén pedig a 
bajnoki mérkőzések várnak ránk. Becsü-
letes munkájuk eredményeképpen min-
den korosztályunk a tabella elején van. 

Megtartottuk az év végi bankettet, 
ahol szülő-gyerek focival, jó hangulat-
ban búcsúztattuk el az óévet. Nem sok 
pihenés lesz, hisz január elején indul 
a műfüves téli bajnokság. Továbbra is 
célunk, hogy minél több kalászi gyere-
ket ösztökéljünk a sport szeretetére. Az 
álom továbbra is egy utánpótlás nevelő 
centrum létrehozása, a Dunakanyar szí-
vében. Legyen Budakalász a legjobb, és 
elmondhatjuk, hogy a mi városunkban 
mindenki talpon van, a sport, a mozgás 
mindennapi program. 

Még nagyon sok feladatunk van. Idei 
terveink közt szerepel a műfüves pálya 
körüli veszélyessé vált palánkok kicse-
rélése. Szeretnénk egy kisebb traktort 
vásárolni, amivel rendben tudjuk tartani 

a pályáinkat és környezetüket. Vásárol-
ni kell a gyerekeknek labdákat, szerelést 
és kiegészítő sporteszközöket. Sikerült 
a TAO-s pályázati forrást megszerezni, 
így lehetőség van mindezek megvalósí-
tására. Köszönettel tartozunk támogató-
inknak! Ne felejtsük el, minden beruhá-
záshoz szükség van önrészhez, aminek 
biztosítására nagy segítséget kapunk az 
Önkormányzattól és Rogán László pol-
gármester úrtól. 

Sárosi Tibor, BMSE elnök

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: 2019. január 31. Megjelenés, terjesztés: 2019. február 11-14.

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ
Budakalász Város ingyenes, közérdekű tájékoztató kiadványa

Szuper Levente Budakalászon
Hoki toborzó napot tartott a Vidra 

SE decemberben. Az eseményre Rogán 
László és Ercsényi Tiborné is meghívást 
kapott annak okán, hogy az Önkormány-
zat meghatározó mértékben, mintegy 9 
millió forinttal támogatta a pálya meg-
építését. A sportág népszerűsítése érde-
kében Szuper Levente is Budakalászra 
látogatott. A meghívott VIP vendégek és 

a kalászi általános iskolák diákjai közö-
sen nézték meg a Vidrák U9-es korosztá-
lyának mérkőzését. Az izgalmas meccs és 
a hokis híresség miatt a mérkőzés után 
az iskolások nagy lelkesedéssel mondták 
el, hogy ők is szeretnék elkezdeni a spor-
tot. 

Kalászon sok a tehetséges gyerek, a 
Vidráknál jó az utánpótlás-nevelés, így 

többen profi egyesületekhez igazoltak 
már az elmúlt két évben. 

A felnő  csapat 
tablója

Jégpályák Éjszakája
A Magyar Jégkorong Szövetség kez-

deményezéseként újra megrendezik az 
egész országban a „Jégpályák Éjszakája” 
eseményt. Az országos rendezvényhez 
ez évben is csatlakozik a budakalászi 
Közösségi Műjégpálya, a Közösjég is!  

Időpont: 2019. január 19-én 
szombaton 17-23 óráig. A budaka-
lászi korisokat kérjük, hogy lehetőleg 
gyalog vagy kerékpárral jöjjenek vagy 
parkoljanak távolabb. 
Belépő: gyermek/felnőtt 500 Ft/fő.
A kínálatból:
–  Műkorcsolya bemutató, Jégdisco

–  A Budakalászi Vidrák utánpótlás csa-
patának bemutató mérkőzése

–  Puncs, forró tea, kakaó, forralt bor
–  Frissen készült palacsinta 
–  Beltéri sörpad + sör kombináció
–  Retro hordós gesztenye sütés
–  Ház Teája a Cserkészházból
–  Zsíros kenyér hagymával
–  Beltéri melegedő gyerek sarokkal, cso-

csóval, társasjátékokkal
–  Korcsolyakölcsönzés és élezés.
   Mindenkit vár a budakalászi Közösjég! 
További információ: kozosjeg.hu 

A budakalászi VIDRA SE várja 5-8 
év közötti fi úk és lányok jelentkezését a 
+36 (70) 330-9444 számon! 






