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       Budakalászi

Pályáza   és állami pénzekre
is számít idén a város 
Interjú Rogán László polgármesterrel

 3. oldal

Több mint 700 résztvevő, 
az idei év első sporteseményén 

 12-13. oldal

„...soha nem vágytam címekre, dicséretre”
Dr. Kiss Imre az év orvosa 

 14. oldal
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A közterületek rendjéről szóló ön-
kormányzati rendelet szerint a lakosság 
egészségének és a környezet tisztaságának 
védelme érdekében a kerti zöldhulladékot 
(növényi eredetű száraz hulladékot) első-
sorban komposztálni kell. Égetéssel csak a 
nem komposztálható (nem lebomló) és a 
komposztálásra alkalmatlan kerti zöldhul-
ladék égethető.

A nem komposztálható kerti 
zöldhulladék (növényi eredetű szá-
raz hulladék) égetése április 15-e és 
május 15-e között pénteki napokon 
illetve az önkormányzat által meg-
szervezett várostakarítási napokon 
megengedett. Az égetést 8 és 17 óra kö-
zött lehet elvégezni.

Az égetésre kerülő kerti zöldhulladék 
nem keverhető egyéb hulladékokkal, nem 

tartalmazhat kommunális, ipari eredetű 
vagy veszélyes hulladékot.

A tűz őrzéséről és veszély esetén annak 
eloltásáról az égetést végző köteles gon-
doskodni. Az égetés befejezésével a tüzet 
el kell oltani és a parázslást – vízzel, föld-
takarással, kéziszerszámokkal – meg kell 
szüntetni.

Tilos az égetés az egészségügyi és gyer-
mekintézmények 100 méteres környeze-
tében, az intézmény működési ideje alatt. 
A szomszédos telken lévő épületektől leg-
alább 10 m, saját telken lévő épülettől 5 m 
távolságban, a kerítéstől minimum 3 m-re 
állandó felügyelet mellett szabad az ége-
tést végezni.

Mindemellett itt is felhívjuk a fi gyel-
met, hogy a zöldhulladék kezelésének 
környezetbarát módja a helyben történő 

komposztálás. Ezzel nem csak a környe-
zetet kíméljük, hanem a vetemények és 
virágágyások talajerő-pótlását is költség-
mentesen elvégezhetjük. Arra is fontosnak 
tartjuk felhívni a fi gyelmet, hogy az égetés 
légszennyező hatása mellett az égetőhely 
környékén jelentkező hőhatás miatt a talaj 
élővilágát, hasznos mikroorganizmusait is 
károsítja.

Budakalászi Polgármesteri Hivatal

A várostakarításra várunk minden budakalászit, egyéneket, családokat, 
lakóközösségeket, mindazokat, akik szeretnének tenni a város tiszta, ren-
dezett környezetéért.

Számítunk továbbá a környezetvédelmet szem előtt tartó civil szerveze-
tek, aktivisták, egyesületek és cégek segítségére is.

Várunk tehát mindenkit, akinek nem mindegy, hogyan, mi-
lyen környezetben él! A munkavégzéshez szükséges zsákot és kesz-
tyűt az Önkormányzat ingyenesen biztosítja. Az akcióra előzetes 
jelentkezés szükséges!

Jelentkezni Fetterné Ferenczy Beatrix környezetvédelmi 
referensnél lehet legkésőbb 2016. április 20-ig munkanapokon 
a +36 (26) 340-266, a +36 (70) 984-9833 telefonszámokon vagy a 
ferenczy.beatrix@budakalasz.hu e-mail címen.

Kérjük, hogy a jelentkezéskor jelöljék meg a munkavég-
zés helyszínét, a munkakezdési időpontot, a résztvevők létszámát, 
a kapcsolattartó személynevét és telefonszámát!

FELHÍVÁS

Budakalász Város Önkormányzata
2016. április 30-án (szombaton)

a lakosság, szervezetek és cégek számára
tavaszi várostakarítási akciót szervez.

1. A csatornahálózat nem alkalmas 
szilárd hulladékok „eltüntetésére”.

2. A csatornahálózat nem alkal-
mas olaj- és olajszármazékok „eltün-
tetésére”.
Ilyen anyagok:
–  sütésnél használt növényi olaj, vagy állati 

eredetű zsír
–  hígító, benzin, festékek
–  fáradt gépolaj

3. A csatornahálózat nem alkal-
mas a talajvíz, illetve csapadékvíz 
„eltüntetésére”.

4. A szennyvízcsatorna hálózatba 
juttatni szigorúan tilos:
–  mérgek, mérgező anyagok
– tűzveszélyes anyagok
–  gyógyszerek, növényvédő szerek
–  nehézfém tartalmú folyadékok

Kérjük, amikor igénybe veszik szeny-
nyvízcsatorna-szolgáltatásunkat és ezzel 
együtt a szennyvíz tisztítását, gondoljanak 
arra, hogy ezzel közös jövőnket is óvják.

Bővebb információ a www.dmrvrt.hu 
oldalon olvasható.

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
www.dmrvzrt.hu

CSATORNA HASZNÁLATI 
KISOKOS

Zöldhulladék égetés rendje

Közérdekű



INTERJÚ Rogán László polgármesterrel

 A Képviselő-testület módosította 
a helyi Környezet- és természetvé-
delmi rendeletet, miért volt szükség 
erre a változtatásra? 

Az Önkormányzat 2016-ban is több 
burkolatlan, kátyús földút járhatóvá té-
telét, felújítását tervezi. A munkák el-
végzéséhez nagy mennyiségű bányakő 
beszerzésére van szükség. Lehetőség van a 
bányakövet kiváltani tiszta, darált beton-
nal, ami lényegesen olcsóbbá teszi a mun-
kálatokat. Ehhez a helyi rendeletünket 
módosítani kellett, hogy lehetővé váljon 
a bontott beton beszállítása és feldolgo-
zása területünkön. Az első út, ami ezzel a 
módszerrel épül meg, várhatóan a Klenity 
városrészbe vezet majd, de az ökogazda-
sághoz tervezett utat is ezzel az eljárással 
szeretnénk megépíteni.  

 Szeptembertől nem vesz fel új 
gyerekeket a Vasútsori Óvoda az 
épület rossz állapota miatt, ezért 
megváltoztak az intézmények kör-
zethatárai. Mi a mostani helyzet az 
óvodával?  

A jelenlegi határozat értelmében a most 
ott nevelkedő gyermekek odajárhatnak, 
de kifutásos rendszerben, nem vesz fel 
újabb növendékeket már az óvoda. Fon-
tos kiemelni, hogy az ott dolgozók állása 
nem forog veszélyben a közhiedelmekkel 
ellentétben. Jelenleg is vannak betöltetlen 
munkahelyek a többi városi intézmény-
ben. Elindulunk a Környezet és Energia 
Operatív Program (KEOP) pályázatán, 
reményeink szerint lehetőségünk lesz egy 
új óvoda megépítésére a Vasút sori óvoda 
épületének helyén. A tervezés, az enge-
délyek beszerzése már folyamatban van, 
bízom benne, hogy egy korszerű, tágas, a 
kor követelményeinek megfelelő nevelési 
intézménnyel büszkélkedhetünk majd. 

 Milyen további beruházásokat 
tervez az önkormányzat még idén?

Jelenleg több pályázatunk is van, ahol 
már a közbeszerzési eljárásnál tartunk. A 
nevelési intézményeknél maradva a közel-
múltban fejeztük be a Pomázi úti óvoda 
energetikai korszerűsítését. A Mályva 
utcai óvoda teljes felújítása pedig a nyári 
időszakban kezdődhet el. Jelenleg is fut 

a Berdó városrész csator-
názásáról szóló pályázat. 
Egy másik kiírás pedig 
lehetőséget nyújt arra, 
hogy a város különböző 
pontjain P+R parkoló-
kat alakítsunk ki. Több lehetőség is kí-
nálkozik: saját önkormányzati területek 
mellett a most még BKK, későbbiekben 
MÁV fennhatóság alá tartozó tömegköz-
lekedési pontoknál is szeretnénk par-
kolókat építeni. Reményeim szerint a 
közeljövőben a Belügyminisztérium 
500 millió forintos támogatásáról szóló 
szerződést is alá tudjuk írni, amiről a 
múlt hónapban érintőlegesen már volt 
szó. Ennek tartalmáról később adunk in-
formációt.  

 Ha már az óvodákról beszél-
tünk, akkor az iskolakérdés se ma-
radjon ki. Az egyik zárt ülés ugyanis 
a város jövőbeli terveit igyekszik 
megalapozni.

Új iskola építésére lenne szükség Bu-
dakalászon, mert nem jelent hosszú távú 
megoldást a két intézményünk bővítge-
tése. A Klisovác utcában a lakott terület 
határa és a Napvirág Idősek Otthona 
közötti területen szeretnénk helyet biz-
tosítani az új intézménynek, ehhez pedig 
kisebb telekrendezésre, vásárlásra volt 
szükség. 

 Az ülés másik napirendi pontja 
is érinti a területfejlesztés kérdését, 
egészen pontosan egy vállalkozó for-
dult az önkormányzathoz társasház 
építésével kapcsolatban. Miért vette 
fel a várossal a kapcsolatot?

Az egyik helyi vállalkozó 22 lakásos 
társasházat szeretne építeni az általa 
vásárolt telken, melyhez valójában nem 
kell az Önkormányzat engedélye. Azért 
fordult mégis hozzánk, mert a lakások-
hoz közterületen szeretne parkolóhelye-
ket kialakítani. Döntésünk értelmében 
megépítheti a közterületen a parkolókat, 
azok azonban nyitottak maradnak, tehát 
bárki használhatja, aki a környéken ki-
rándul vagy túrázik. A parkolók jelenlegi 
helye illegális szemétlerakóként működik. 
A cég vállalta ennek az eltakarítását is, 

valamint a Testület a teljes Kőbányai út 
rendbetételét szabta feltételül. Úgy gon-
dolom ez a megállapodás is a város fejlő-
dését szolgálja.

 Az Omszk-park fejlesztése régi 
célja a városnak. A testületi ülésen 
ezzel kapcsolatos napirend is volt. 
Milyen elképzelés került a képviselők 
elé?

Szeretnénk, ha a budakalászi sportélet 
bázisa az Omszk-park és környéke lenne. 
Több testület sem tudta az elképzelése-
ket véghezvinni. Tárgyaltuk a Budaka-
lász Férfi  Kézilabda Klub kérését, akik a 
Sportcsarnok bővítését kezdeményezték, 
illetve az uszoda-torzó területét is hasz-
nosítanák. Az elképzelések szerint az in-
tézmény üzemeltetője teniszpályákkal, 
illetve egy szabadtéri, műanyag borítású 
kézilabdapályával szeretné gazdagítani 
a sportolási lehetőségeket. Sokan szíve-
sen futnak a tó körül, ezért itt egy rekor-
tán pálya kialakítását tervezzük. Évek 
óta húzódó kérdés a fürdési lehetőség az 
Omszk-tóban, ennek a lehetőségét is ke-
ressük. A műfüves-, a kézilabda- és a re-
kortán pálya fi nanszírozását a társasági 
adóból szeretnénk megvalósítani. 

 Ha már szóba került az Omszk-
park, hamarosan kezdődnek a város 
nagy sport- és kulturális eseményei, 
áprilisban elsőként a Tófutással. 
Mire számíthatunk még 2016-ban?

A hagyományos rendezvényeink mel-
lett – ezek a Kevélyre fel!, Kocsi Fesztivál, 
Kalászi Vígasságok, Városnap – idén ün-
nepli fennállásának 20. évfordulóját a 
Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár, 
amit szeretnénk méltóképpen megün-
nepelni. Azt hiszem elmondhatjuk, hogy 
jó tempóban haladunk kitűzött céljaink 
megvalósítása felé! 

2016. április 1.

A márciusi testüle   ülésen számos olyan döntést hoztak a képvi-
selők, melyek a következő időszak fejlesztéseit határozzák meg.

Pályáza   és állami pénzekre 
is számít idén a város
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1%
Kérjük adója (szja) 1%-nak felajánlásával 

támogassa Ön is

a BUDAKALÁSZÉRT KÖZALAPÍTVÁNYT!

A Közalapítvány adószáma: 19182250-1-13
Bankszámla száma: 

Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet 
65700079-10131817

A Közalapítvány a beérkező támogatásokat a helyi kezdeményezések, ha-
gyományok létrehozására, ápolására, valamint olyan rendezvények, prog-
ramok szervezésére, kiadványok elkészítésére fordítja, amelyek a város 
történelmi, turisztikai, kulturális és közösségi értékeinek megőrzését szol-
gálják, azokat bemutatják. Önnek semmibe nem kerül, a helyi fi ataloknak, 
a városban működő intézményeknek és civil szervezeteknek viszont nagy 
lehetőséget nyújt a kezdeményezések, programok megvalósítására.

Köszönjük, hogy adója 1%-ával a Közalapítvány támogatja!

Elekes Botond
kuratóriumi elnök

Rogán László
Budakalász polgármestere

Német Nemzetiségi Nap
Tisztelettel várunk minden érdeklő-

dőt 2016. április 22-én (pénteken) 17 
órától a VIII. Német Nemzetiségi 
Napra a Budakalászi Kós Károly Mű-
velődési Házba. A rendezvényen a Nyit-
nikék Óvoda Harkály csoportjának 
műsorát, majd a Kalász Suli német 
nyelvet tanuló diákjainak színes, szóra-
koztató programját láthatják.

Fúvószenekarok minősítője
A magyarországi német ifjúsági fúvó-

szenekarok északi régiójának minősítő-
jét 2016. április 30-án 16 órától tartják a

Kós Károly Művelődési Ház és 
Könyvtárban.
A résztvevő fúvószenekarok: 

Blaserjugend des Musikverein 
Vecsés„Lukin” Blasorchester Érd és 
Kamp János Kapelle Budakalász. A be-
lépés ingyenes, minden érdeklődőt vá-
runk a rendezvényre Landesrat, Német 
Nemzetiségi Önkormányzat és Egyesü-
let Budakalász

Kitelepítettek látogatása 
Budakalászon

A kitelepítés 70. évfordulója alkal-
mából májusban vendégek érkeznek 
Németországból. A pünkösdi hétvé-
gén a kitelepített Kalásziakkal közösen 
megemlékezünk a hetven éve történt 
eseményekről, amikor több mint ezer 

embernek kellett szülőföldjét, Budaka-
lászt elhagynia.

Tervezett program
2016. május 14. szombaton 17 órától 

baráti találkozó a Kós Károly Művelő-
dési Házban.

Május 15-én vasárnap délelőtt ünnepi 
szentmise, majd azt követően megemlé-
kezés a kitelepítési emlékműnél, ahol 
Ritter Imre, a magyarországi németek 
parlamenti szószólója és Trendl Ferenc 
Budakalász díszpolgára, a Magyar Ezüst 
Érdemkereszt birtokosa, egykori kite-
lepített budakalászi tart megemlékező 
beszédet. Este 18 órától ismét baráti 
találkozó lesz a Kós Károly Művelődési 
Házban.

A részletes programról a Hírmondó 
következő számában adunk tájékozta-
tást.

Elkészült a napenergiát felhasználó 
közvilágítás telepítése a Barát patak 
mentén. 2014-ben kezdték el a fejlesz-
tést, 2015-ben folytatták 16 darab szo-
lárlámpa felállításával, az idén pedig 
befejeződött a gáton található bicikliút 
közvilágításának teljes kiépítése. Egész 
évben jelentős gyalogos és kerékpáros 
forgalmat bonyolít le ez a gátszakasz, 
ahol a közvilágítás hiánya miatt az esti és 
éjszakai órákban nem volt biztonságos a 
közlekedés. 

A napelemmel működő lámpák ak-
kumulátorainak feltöltéséhez nem kell 
szikrázó napsütés, takarékos energiafel-
használásuknak köszönhetően borongós 
időben is világítanak.

Kiépült a napelemes 
világítás a Barát 
patak gátján 

Közérdekű

Nachrichten / Hírek
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Már 168 esztendeje annak, hogy 
március idusán kitört a Magyarország 
függetlenségéért vívott harc. Az évszám 
egyre távolodik, de a ’48-as hősök em-
léke és eszméje nem halványodik. Min-
den kor számára tiszta és érthető az 
üzenetük. Többi között erre is felhívta 
a fi gyelmet Völgyes József, az ünnepi 
szónok. A Kalász Suli igazgatója a Szent 
Kereszt Felmagasztalása Plébániatemp-
lomban kiemelte: „Nemzeti ünnepeink 
közül kiemelkedő helyet foglal el már-
cius 15., hiszen minden magyar, párt, 
mozgalom, a legkülönbözőbb gondol-
kodású ember magáénak vallja, saját-
jának érzi. A magyar nép mindig tiszta 
szívvel, fenntartások nélkül ünnepli 
eme magasztos eseményt. Büszkén em-
lékezik vissza a 168 éve lezajlott forra-
dalom és szabadságharc példaértékű 
üzeneteire. De mit is ünnepelünk már-

cius 15-én? Miért tűzünk nemzeti színű 
szalagot, kokárdát mellkasunkra?” Az 
intézményvezető Kossuth Lajos sza-
vaival válaszolt a feltett kérdésekre: 
„Ezredéves történelmünk bizonyságul 
szolgál, hogy nem vagyunk gyermek 
nemzet; 1848-i történelmünk bizonysá-

gul szolgál, hogy nem vagyunk elaggott 
nemzet.” „Az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc Magyarország újkori 
történetének egyik meghatározó esemé-
nye, a nemzet identitás egyik alapköve 
– folytatta Völgyes József. Társadalmi 

reformjaival a polgári átalakulás meg-
indítója, önvédelmi harcával a nemzeti 
mitológia részévé vált. Erre az ünnepre 
büszke minden magyar, határon innen 
és azon túl. Méltán is lehetünk büszkék, 
hiszen 1848. március 15-én példaér-
tékűen cselekedtek a márciusi ifjak, 
mikor szabadságukért szembeszálltak 
az elnyomó hatalommal.”

A megemlékezésen Básti Andrea, 
Bárány Gergő és Barna László versek-
kel, idézetekkel elevenítették fel a for-
radalmi hangulatot. A városi ünnepség 
végén a pártok és civil szervezetek elhe-
lyezték a megemlékezés virágait a temp-
lom kertben található emlékműnél, és 
fejet hajtottak azok előtt a hősök előtt, 
akik életüket adták a magyar hazáért. 

Március 15. – „Erre az ünnepre büszke minden magyar”

Közélet

Trianon nemzeti trauma, melynek 
„kibeszélése” el kell, hogy kezdődjék. 
Ehhez pedig az kell, hogy ne csupán 
június 4-én, a hivatalos évfordulón 
emlékezzünk az első világégést lezáró 
rendelkezésekre, hanem tanulságait a 
mindennapokban is magunkban hor-
dozzuk. Ezért egy esztendőben két alka-
lommal is tartanak Trianon emléknapot 
a Művelődési Házban Nyers Csaba szer-
vezésében. 

„Budakalászon évszázadok óta 
több nemzetiség él együtt hagyomá-
nyait őrizve, ezért is fontos egy ilyen, 

a szomorú múltat megidéző esemény, 
ami még inkább összehozza a város 
sokszínű lakosságát” – mondta Nyers 
Csaba. A trianoni diktátum értelmében 
eltűnt a térképről az Osztrák-Magyar 
Monarchia, Magyarország területe a 

harmadára csökkent, lakosságszáma 
pedig tíz millióval lett kevesebb. A szer-
ződés nemcsak országokat, hanem csa-
ládokat is szétszakított. Az emléknapon 
több szempontból is megközelítették a 
fájó történelmi eseményt. Hallhattak 

az érdeklődők Trianon előzményeiről, 
arról, miként jelent meg a magyar da-
lokban a traumatikus élmény, és a jö-
vőre nézve is igyekeztek útmutatót adni 
az előadók. Szó volt a tudatos nemzet-
építésről és a nemzeti összetartozásért 
vívott küzdelemről. Nyers Csaba sze-
rint a soknemzetiségű településeknek 
példát kell mutatni arról, miként lehet 
hagyományainkat, nemzeti identitásun-
kat megőrizni határon innen és túl is. A 
következő Trianon emléknap a tervek 
szerint október 2-án lesz, amikor ismét 
előadásokkal várják majd a közönséget.

„Trianon nem örök, nincs kőbe vésve!”
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Teljes hosszában, vagyis mintegy 
350 méteren kap térkő burkolatot a 
Kilátó utca. A munkák várhatóan egy 
hónapig tartanak majd. Ezzel párhu-
zamosan pedig elindul a Kereszt utca 
aszfaltozása. A Városfejlesztési Osztály 

vezetője elmondta: „A tavaly felújított 
Kálvária utcában, a domb oldalán is 
lehet kisebb munkálatokra számítani, 
télen az időjárás miatt ugyanis nem 

tudott minden feladatot befejezni a 
kivitelező. Az útfelújítások előre meg-
határozott terv szerint haladnak vá-
rosszerte. Ennek köszönhetően tavaly 
a Mátyás király utcában a felújítás 
mellett forgalomlassító akadályokat is 
beépítettek a szakemberek a biztonsá-
gosabb közlekedés érdekében. A Kilátó 
és Kereszt utcákban a munkákat az út 
állapotához mérten tervezik meg min-
den esetben, ahol szükség van rá, ott 
az útalapot is megerősítik, hogy minél 
tartósabb legyen a felújított úttest, de 
odafi gyelnek az útpadkákra és a meg-
felelő vízelvezetők kialakítására is.” 

Az idei költségvetésben a városve-
zetés nagyobb összeget különített el az 
utak, járdák felújítására. A munkálatok 
ütemezésénél fi gyelembe veszik, hogy 
a lehető legkisebb mértékben zavarják 
a Budakalászon közlekedőket.

A Kilátó és a Kereszt utcával 
folytatódnak  az ú  elújítások

Orvosok 
szabadságon
Dr. Németh Márta gyermekorvos 
2016. április 21. – május 12. között 
szabadságon lesz. Helyettese Dr. Aszta-
los Imre saját rendelési idejében.

Közélet

Helyszín: 
Budakalászi Egészségház
Védőnői szolgálat
Budakalász, Klisovác utca 6.

A nemzetközi „Auchan az Ifjúságért Alapítvány” 20 éves fennállása alkalmá-
ból pályázatot hirdet a Magyar Adományozói Fórum és az Ökotárs Alapítvány 
közreműködésével magyarországi civil szervezetek számára. Az „Együtt az ifjúsá-
gért!” pályázati program keretén belül 20 pályázó összesen 170.000 euró támoga-
tást nyerhet el. A pályázat célja, hogy a társadalomra nézve különösen hasznos, az 
Auchan áruházak vonzáskörzetében, nehéz helyzetben élő 5-25 éves fi ataloknak 
szóló projektek megvalósulását segítse. A civil szervezetek a program honlapján 
keresztül (alapitvany.auchan.hu) 2016. április 30-ig pályázhatnak.

Auchan „Együ   az I  úságért!” 

Pályáza   felhívás

Budakalász Város 
Önkormányzatának 
támogatásával

Ingyenes 
gyermekszemésze   
szűrővizsgálatot 
tartunk.
2016. április 14-én 9 órától 
12-18 hónapos budakalászi 
babák részére.

A vizsgálatot dr. Garger Piroska 
gyermekszemész szakorvos végzi.

Kérjük, az előjegyzéshez hívja 
munkanapokon 12-15 óráig:

+36 30 760-5804 
(Pirinyó-Szemészet)
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KözéletKözélet

Tavasszal min-
dig új élet fakad. 
A Szent István Alapít-

vány pedig az új tehetségek felkarolásán 
dolgozik már évek óta. Idén rügyfaka-
dáskor másodjára tartottak borárverést, 
ahol Kurdics Sándor különleges gyűjte-
ményének darabjaira lehetett licitálni. 
Az egykori élsportoló, Budakalász Dísz-
polgára a világ minden tájáról hozott 
haza a nemes nedűből utazásai során. 

Az alapítvány elnöke, Pártai Lucia 
elmondta, hogy a 27 éve működő szer-
vezet számára fontos a város kultu-

rális élete mellett a nehéz, hátrányos 
helyzetben lévő fiatalok felkarolása. 
A március 19-i borárverés bevétele 
is ezt a nemes célt szolgálta. Az ese-
ményhez neves, Budakalászon élő bor-
szakértők is csatlakoztak, úgy, mint 
Módos Péter, a Magyar Borakadémia 
nyugalmazott elnöke és Nyikos Ist-

ván, a Magyar Borakadémia tagja. 
A borárverésen részt vett a város polgár-
mestere Rogán László, aki köszöntő be-
szédében kitért a Budakalászon működő 
több mint 40 civil egyesület munkájá-
nak fontosságára. Az estre olyan fi atal 
tehetségeket, művészeket, művészcso-

portokat hívtak, akikre máris büszke 
lehet a város és az alapítvány egyaránt. 
A mecénások, a helyi vállalkozók is fon-
tosnak tartották, hogy jelenlétükkel is 
támogassák a borár verést. 

Apró gyerekek, izgalmakkal teli kér-
dései töltötték meg a Polgármesteri 
Hivatalt, amikor a Telepi Óvoda Katica 
csoportja látogatást tett Rogán László 
polgármesternél április elején. A gye-
rekek nagyon készültek a találkozásra, 
ajándékot is hoztak a városvezetőnek. 

Rajzokat, agyag címert rejtett a meg-
lepetés csomag, amiben a Kalász kocsi 
általuk készített mása is benne volt. Az 
ovisok meglepően sokat tudtak a város-
ról, büszkén sorolták a kalászi neveze-
tességeket és ismerték a Budakalásszal 
szomszédos városokat is. A széleskörű 
ismereteket Teca és Katus óvó nénik-
nek, valamint Erzsi dadusnak köszön-
hetik a gyerekek. Az óvó nénik kalászi 
társasjátékot készítettek és városnéző 
túrákat szerveznek, ellátogattak a Kál-
váriára és a Svábházba is a gyerekek. Az 
óvó nénik azt mesélték, hogy ezeket a 
túrákat nagyon kedvelik a kicsik. A Hi-
vatalban tett látogatás is nagy élmény 

volt az apróságoknak, ahol azt is meg-
tudták a polgármestertől, hogy mivel 
foglalkozik nap, mint nap a városvezető.

Kicsik és nagyok, vendéglátók és ven-
dégek egyaránt élvezték az üdítő találko-
zást.

Rügyfakasztó borárverés 

Óvodások látogatása a Polgármesteri Hivatalban
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 Van, aki nehezebben és van, aki 
könnyebben találja meg a saját 
helyét a világban. Belőled hogy 
lett divattervező?

Nem készültem tudatosan divatterve-
zőnek. Gimnázium után a Könnyűipari 
Műszaki Főiskolára jelentkeztem, ahol 
gyártmánytervező szakon ruhaipari 
mérnökként végeztem. Hosszú ideig 
dolgoztam a textilkereskedelemben, 
ami nagyon közel állt hozzám, ekkor 
sokat utaztam és rengeteg tapasztalatot 
szereztem. Gyermekeim megérkezése 
indított el új irányba,  saját márkán 
kezdtem el dolgozni, amit a mai napig 
fejlesztek, terjesztek. Ezzel az a vágyam 
is teljesült, hogy visszakanyarodhassak 
a tervezéshez. 

 Mennyire kedvelték meg az ál-
talad megálmodott stílust akár itt 
helyben is, hiszen minden évben 
saját bemutatóval készülsz a bu-
dakalászi közönségnek.

Nagyon örülök annak, hogy Buda-
kalászon is van lehetőségem évről évre 
megmutatni a kollekció új darabjait. 
Ezek az alkalmak másról is szólnak, a 
gyerekekről. Édesanyaként központi 
helyet foglalnak el az életemben, ezért 
nekik is lehetőségük van ilyenkor a szín-
padi szereplésre, hogy egy-egy ruhában 
felvonuljanak. Szívesen építem bele a di-
vatbemutatóba az ő ötleteiket is, legyen 
az egy táncos elem, vagy egy mozgásso-
rozat. Az általam tervezett ruhák első-
sorban gyerekeknek szólnak, de számos 
olyan felkérés is érkezik hozzám, hogy 
anyának és lányának alkossak valamit. 
Itt fi gyelembe kell venni, hogy egy gyer-
mekruha más adottságokkal bír, mint 

egy felnőtt nőnek tervezett kompozíció. 
Ezért arra mindig felhívom a megren-
delő fi gyelmét, hogy nem lesz teljesen 
ugyanaz a két ruha, de egymásra utaló 
jeleket találnak majd az öltözékekben. 
Segítek abban, hogy összeöltözhessen 
a család.

 Honnan merítesz ötletet?  
A ruhák tervezésénél egyértelműen a 

gyerekek inspirálnak, az ő igényeikhez 
igazodom. Amellett, hogy praktikus, 
kényelmes ruhákban gondolkozom, a 
rajzaik és a mindennapok is sokat segí-
tenek. Egyik fontos tényezője a kollek-
ciómnak – főleg a kislány ruháknál –, 
hogy ne csak fél évig legyen hordható 
az adott modell, hanem akár a gyermek 
fejlődésének több korszakát is végigkí-
sérje: egy kisruhát később tunikaként 
is tud viselni a tulajdonosa. Az anyag 
maga is jó inspirációs forrás. Megmuta-
tom a gyerekeimnek az általam válasz-
tott tex tilt, hogy szívesen viselnék-e a 
belőle készült ruhát. Anyagminőségtől 
függően az ember egyből látja, hogy 
milyen ruha készül majd el belőle. Az, 
hogy aztán az anyag, hogyan szerepel a 
kompozícióban az egy következő terve-
zési folyamat. Szeretem kombinálni a 
textileket, az egyszínűt a mintással, van 
olyan eset is, amikor kifejezetten csak 
a díszítéshez veszek meg egy anyagot. 
Amikor a tervezőasztalhoz ülök, akkor 
dől el igazából, hogy milyen alakot ölt 
majd a kész ruha. 

 Utoljára idén márciusban volt 
bemutatótok a Nőnap keretein 
belül a Kós Károly Művelődési 
Ház és Könyvtárban.  

Most is, mint általában mindig, a 
színfalak mögül láttam a bemutatót. A 
külső szemlélők szerint az eddigi legjobb 
divat show-n vagyunk túl. A gyerekek is 
nagyon élvezték, annak ellenére, hogy 
nem tudtunk sokat próbálni. Van már 
egy modell csapat, akikhez mindig csat-
lakoznak új fellépők is, így nemcsak a vi-
seletben tudunk megújulni időről időre. 
Sikerült a ruhákat is jól összekombinálni 
és látványos, színes tavaszi kollekciót 
láthatott a közönség.   

 Az első szakmáddal foglalkozó 
nyári tábort is megszervezted ta-
valy. Lesz folytatás idén?
Élvezték a gyerekek, hogy egy kicsit a 
tervezési folyamatba is belekóstolhat-
tak, megismerkedhettek az anyagok 
mellett a textilfestéssel és a tervezési fo-
lyamattal az ő szintjükön. A tábor végén 
mindenki bemutathatta a maga által ter-
vezett modelleket, aminek nagy sikere 
volt. Több turnust is szerveztem, hogy 
ideális létszámmal működhessenek a 
kurzusok. A ruhaköltemények mellett 
a kiegészítőkre is hangsúlyt fektettünk, 
amiben az egész kicsik is megmutathat-
ták magukat. Bízom a folytatás sikeres-
ségében.  

 Mik a jövőre vonatkozó terveid?
Továbbra is készül műhelyemben a kis 
szériás kollekció, amivel több hazai és 
külföldi vásáron is megfordulok, külsős 
tervezési munkákkal is megtalálnak, bár 
kedvesebb a saját kollekciómat bővíteni. 
Szeretném folytatni a táboroztatást, ami 
a gyerekek mellett nekem is sok örömöt 
és élményt ad.

LZS – VM

„A szépség nem minden” – hangzik el sokszor, pedig 
a szép és az arra való törekvés része életünknek. 
Szép helyen, környezetben szeretünk élni, és főként 
a hölgyek szép ruhában szeretnek járni. A település 
szépsége fogta meg Fábics Karolinát is, amikor o  -
honául választo  a Budakalászt, ahol gyerekkorában 
sok időt töltö  .  

„Segítek abban, hogy 
összeöltözhessen a család.”

Vendégünk Fábics Karolina, diva  ervező



X. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM    2016. ÁPRILIS 13. 9

Zöld Zóna

A természet, az erdők védelmével kap-
csolatban leginkább az jut eszünkbe, hogy 
ne szemeteljünk, viselkedjünk a természe-
tet tisztelve, kulturáltan az erdei kirándulá-
saink alkalmával. Természetesen ez mind 
rendkívül fontos. Arra azonban kevesen 
gondolnak, hogy más módon is védhetjük 
az erdők természetes élővilágát. Veszélyt 
jelent ugyanis az özönfajok terjedése is 
az erdők számára. A bálványfa (Aliant-
husaltissima) köznyelven ecetfa korlátlan 
szaporodásra képes. Mivel magvait a szél 
messzire szállítja, ezért az elmúlt évtize-
dekben a városok melletti az erdőszegélye-
ken, az erdei utak és nyiladékok mentén is 
megjelentek. Az ecetfa gyors növekedése 
miatt az élőhely természetes fafajait ki-
szorítja, ezért irtásuk elengedhetetlen. 
Az erdőterületek védelme csak a környe-
zettudatos lakók segítségével lehet sikeres. 
A Pilisi Parkerdő Zrt. tájékoztatása szerint 
a lakott területek közelében lévő erdők fer-
tőzöttsége jelentősen csökkenthető lenne, 
ha a kertekben megtelepedett bálványfák 
szaporodását gátolnák, kivágását időben 
elvégeznék. Amíg a bálványfa egyedei 
évről évre rendszeres terméseiket terjesz-
tik, a környező erdőterületek továbbra is 
fokozottan veszélyeztetettek.

Húsz éve minden esztendőben meg-
szavazza az Országos Erdészeti Egyesü-
let, hogy melyik fafajta nyerheti el „Az Év 
Fája” címet. Idén a mezei szilre esett a 
választás, hiszen az egyik legsokoldalúb-
ban felhasználható fa fajtánk, amit régen 
szentként is tiszteltek őseink. A természet-
barát kezdeményezés célja, hogy felhívja a 
fi gyelmet azokra a fajtákra, amiknek ko-
moly az erdészeti jelentőségük, de mégsem 
fi gyelünk rájuk eléggé.

Az Európa szerte őshonos faj Budaka-
lászon is megtalálható, a Kőbányai úttól 

Az erdők védelmében

Az erdők védelmében

Bútorok, berendezési tárgyak kaptak 
lángra március 19-én este Budakalászon 
a Holló utca egyik lakóházában. A hat-
van négyzetméteres ház felső szintjén 
lévő szobában égtek a bútorok, illetve 
füsttel telítődött az ingatlan, személyi 
sérülés azonban nem történt – adta 
hírül a Pest Megyei Katasztrófavédelem 
az eset után. 

A szentendrei hivatásos és a pomázi 
önkormányzati tűzoltók rövid idő alatt 
két vízsugár segítségével oltották el a 
tüzet, majd átszellőztették az épületet.

A város lakott területén kívül, a 11-es 
főút és a kerékpárút között egy iPod 
készüléket, a Magyar utcában egy Sam-
sung okostelefont, a Metro áruházhoz 
közelebbi körforgalomnál, a bicikliút 
mellett pedig egy nyomógombos Nokia 
telefont találtak.

Mindhárom készülék tulajdonosa a 
Polgármesteri Hivatalban érdeklődhet 
és beazonosítást követően itt veheti át 
a telefonját. 

Lángolt egy 
ház Budakalászon

Talált telefonok 
Budakalászon

Kék hírek

Kampány a 
láthatóságért

A Szentendrei Rendőrkapitányság 
tovább szeretné csökkenteni a kerékpá-
rosok és a gyalogosok sérülésével járó 
balesetek számát. Ezért idén is folytató-
dik a már megkezdett kampány: márci-
usi akciójukban azt hangsúlyozták, hogy 
a biztonságos közlekedés érdekében 
fontos, hogy az időjárási viszonyoknak 
megfelelően gondoskodjunk a látható-
ságunkról. Ezért a kerékpárosoknak,  a 
gyalogosan közlekedő gyerekeknek és 
felnőtteknek láthatósági mellényeket 
ajándékoztak. Azt is hangsúlyozták, 
hogy a bicikliseknek oda kell fi gyelni 
a kötelező felszerelésekre, valamint a 
világító berendezések meglétére és kar-
bantartására.

nem messze a Holló utca végén. „Magas-
sága akár a 30 métert is elérheti. Rendkí-
vül kemény, rugalmas, nehezen hasadó 
és szívós fáról van szó, mely tulajdonsá-
gai miatt a mezei szil hajóácsolásra, víz 
alatti építkezésre és – a tölgyfával vete-
kedve – épületfának is kiváló. Kocsigyár-
tók, asztalosok, tímárok és csőkészítők is 
szívesen dolgoztak vele, s belőle, de népi 
gyógyászatra is alkalmazták, míg lombja 
kérődző állatoknak szolgált takarmányul. 
A 2016-os Év Fájának választott mezei szil 

a magyar táj eltűnő félben lévő, egykor 
igen megbecsült eleme, mely megőrzése 
és ápolása fontos erdészeti feladat. Eöt-
vös Károly a szilt egyenesen a magyarság 
nemzeti fájának tekintette, mivelhogy 
„ezer falu, város, halom, dűlő, határrész 
viseli a Szilas és Szilágy nevet. S ahol ez 
a név van: ott magyar lakik, ott magyar 
telepedett meg ezer év előtt.”

Forrás: azevfaja.hu
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Budakalászi tavasz 2016

Tájékoztató a „Nők 40+” közpon   munkaerő-piaci program indításáról 

I. A program célja: az álláskeresőként nyilvántartott és döntően koruk miatt elhelyezkedési esélyekkel nem rendelkező 
nők foglalkoztatásának elősegítése, ezzel együtt a kedvezményes öregségi nyugdíjba vonulásukhoz szükséges hiányzó jo-
gosultsági idő megszerzése.                                                                                                                                       Nemzetgazdasági Minisztérium

TÁJÉKOZTATÓ
az I  úsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló Versenyképes 
Közép-Magyarország Opera  v Program 8.2.1-15-2015-00001 
munkaerő-piaci programból 

Az Ifjúsági Garancia projekt célja
A fi atalok belépésének segítése a munka vagy a tanulás világába, komplex, személyre szabott, 
a helyi munkaerő-piaci lehetőségekhez és igényekhez igazodó szolgáltatásokkal és támogatásokkal.

Bővebb információért kérjük, forduljon a Pest Megyei Kormányhivatal területileg illetékes járási hivatalai-
nak foglalkoztatási osztályaihoz!
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M á r c i u s b a n 
zárult a Szentist-
vántelepi Cser-
kész Alapítvány 
egy éves projektje, 

„Esélyt a nőknek!” címmel. A pályázatot a 
Norvég Civil Alap támogatásának köszön-
hetően. A „Csörgő és Fakanál” Klub, a bör-
zék és a nyári drámatábor mellett havonta 
rendeztük meg a „Be Prepared!” „Légy 
felkészült!” ifjúsági klubot. A sokszínű al-
kalmak iránt mindig nagy volt az érdeklő-
dés, a közönség értékes és gyakorlati tudás 
birtokában távozhatott az összejövetelek-
ről.  A klub előadásaival a fi atal nőket cé-
lozta meg, öt alkalommal tinédzser, majd 

szintén öt lehetőséget biztosított a fi atal 
felnőtt korosztálynak is. A klubfoglalko-
zásokon meghívott előadók segítségével 
lehetőséget kaptunk az önismereti tudás 
megszerzésére, stílus tanácsadásra, közös 
alkotásra, valamint személyre szabott élet-
mód tanácsadásra és közösen gondolkod-
hattunk arról, hogy milyen kihívásokkal jár 
a modern világban modern nőnek lenni. A 
pályázat lehetőséget nyújtott az Alapít-
ványnak arra, hogy a Cserkészház kapuit 
szélesre tárja és nagy örömünkre szolgált a 
nagy létszámú, nemcsak cserkész, de lelkes 
közönségnek.

Wettstein Angéla
klubvezető

Nyári időszá-
mítással várja a 
strandfoci, strand-
röplabda, kézilabda 
és tollaslabda rajon-
góit a budakalászi 
Cserkészház kertje, 
a Zöld Sziget! A ki-
világított, 16×33 mé-
teres 30-40 cm-es 
homokkal borított, palánkkal körbevett 
pálya mellett komplett vizesblokk, öltö-
zők és közösségi helyiségek is üzemelnek. 
Kerti rendezvények szervezésére is ideális 
helyszín. Örömmel hívjuk nemcsak a cser-
kész, hanem az amatőr sportbarátokat is 
az alábbi rendezvényeinkre:

Strandfoci bajnokság: május 28. szombat. 

Strandröplabda bajnokság: június 25. 
szombat 16 órától 

Részletek később a www.cserkeszek.hu 
honlapon.

A következő korcsolyaszezont 2016. 
december elején kezdjük. Ehhez kérjük, 
támogassa a Szentistvántelepi Cserkész 
Alapítványt adója 1 %-nak felajánlásával. 
Adószám: 18672844-1-13

További információ: Dr. Wettstein 
András kuratóriumi elnök 
+36 (30) 305 7305

Közélet

A jégpálya hűlt helye I  úsági Klub a Cserkészházban

„Egy nap Érted!” 
Lányokat, bakfi sokat, menyecskéket, 

asszonyokat, hölgyeket, nagymamákat, 
dédanyákat is köszöntöttek nőnap alkal-
mából a Faluházban március 12-én. Mint 
a rendezvény neve is mutatja, minden a 
szebbik nemről szólt, középpontba he-
lyezve a test és lélek ápolását.

Szépségápolási tanácsok, fodrász, 
sminkes, manikűrös várta a hölgyeket. 
Emellett csodálatos ékszerek, a minden-
napokat megkönnyítő kozmetikumok és 
édes csábítás is szerepelt a palettán. A 
Faluház idén arra törekedett, hogy olyan 
szolgáltatásokat sorakoztasson fel, melyek 
a hölgyeket kiszakítják kicsit a hétközna-
pokból és olyan dolgokat próbálhassanak 
ki ingyenesen, melyekre eddig nem volt 
lehetőségük. Nagy sikere volt az aura- és 
családi fotózásnak, ezen kívül profi  smin-
kes is segített a helyszínen a napi make-up 
fogásaiban. Az is kiderült, hogy idén hó-
dítani fognak a burgundi vörös ajkak és 
a kékre festett szemek műszempillákkal 

keretezve. Kálmán Teréz a mozgás fontos-
ságára irányította a fi gyelmet. A blogger 
szerint heti három alkalommal kell, időt 
szakítanunk a sportra, az egészségünk ér-
dekében. Ugyanilyen fontosnak tartja azt 
is, hogy rendszeresen étkezzünk, ráadásul 
megfelelő mennyiségű és minőségű éte-
leket. A szénhidrát fogyasztásának csök-
kentését javasolta a szakértő, ugyanakkor 
teljes elhagyását nem ajánlja. 

A szépséghez 
hozzá tartozik 
a divat is, a leg-
újabb trendeket 
ez alkalommal 
is Fábics Karo-
lina divattervező 
hozta el a buda-
kalászi hölgyek. 
A színpadon fo-
lyamatosan zajló 
előadások közül 

a legnagyobb izgatottsággal Dr. Bagdy 
Emőkét várták a hölgyek. A klinikai szak-
pszichológus sugárzó személyiségével mi 
másról beszélhetett volna a közönség-
nek, mint az örömről, a harmóniáról és a 
boldogságról. A doktornő hangsúlyozta, 
fontos rögzíteni magunkban, hogy nem 
dolgoktól és tárgyaktól vagyunk boldogok. 
Arra kell koncentrálni, hogy mikor, milyen 
helyzetben éreztünk életünk során boldog-
ságot. Erre a kérdésre a világ minden táján 
hasonló a válasz: „a meghitt pillanatok 
boldogsága az, ami mindünk szívébe be-
véste magát, mint a boldogság élménye” 
– fogalmazott Bagdy Emőke.
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Kör Korcsoport Nem Résztvevő (fő)

1

Óvodás Lány 40
Kísérő szülő 25
Fiú 42
Kísérő szülő 26

Alsós Lány 80
Fiú 102

Felsős Lány 57
Fiú 39

Felnő  Nő 79
Férfi 59

2

Alsós Lány 16
Fiú 26

Felsős Lány 12
Fiú 17

Felnő  Nő 33
Férfi 52

Összesen: 705

Kör Korcsoport Nem Helyezés Név

1

Óvodás Lány I. Illényi Virág
II. Barkóczi Boglárka
III. Bognár Dóra

Fiú I. Imre György
II. Mur  g Levente
III. Horváth Andor

Alsós Lány I. Vincze Borbála
II. Gödény Boglárka
III. Szöllősi Lili

Fiú I. Kocsis Gellért
II. Bányási Levente
III. Hunyadi Mátyás

Felsős Lány I. Fekete Bosziljka
II. Mater Henrie  a
III. Tóth Renáta

Fiú I. Csáki A   la
II. Bakó Gergely
III. Forró Márk

Felnő  Nő I. Sándorfi  Ajsa
II. Schiff erer Borbála
III. Turay Zsófi a

Férfi I. Mester Bálint
II. Vajnai János
III. Horváth István

2

Alsós Lány I. Farkas Zsófi a
II. Farkas Tünde
III. Bu   Kinga

Fiú I. Imre Mátyás
II. Takács Botond
III. Marekkel Botond

Felsős Lány I. Mészáros Hanna
II. Wild Emma
III. Turay Eszter

Fiú I. Pál Szabolcs
II. Marekkel Bence
III. Békás András

Felnő  Nő I. Kovács Nikole  
II. Göndör Blanka
III. Holler Dóra

Férfi I. Lőrincz Gergely
II. Simák Gergő
III. Len   József

TAVASZI TÓFUTÁS EREDMÉNYEI   OMSZK PARK
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Több mint 700 induló a tavaszi Tófutáson
Ha rekord számú nevező nem is 

volt a borús idő miatt az idei év első 
Tófutásán, mégis 705 futó vágott 
neki a két távnak, Budakalász egyik 
népszerű sporteseményén a tavaszi 
Tófutáson. A mozgás mellett, a kö-
zösségi élmény erősítése a rendez-
vény egyik fő célja. Bár a nap nem 
sütött ki, a borongós idő nem vette 
el sem a jókedvet, sem a versenyszel-
lemet. Négy éve a Kós Károly Műve-
lődési Ház szervezi a rendezvényt az 
Önkormányzat fi nanszírozásával. Az 
oktatási intézmények pedagógusai, 
a városrendészet és a polgárőrség 
munkatársai is kivették részüket a 
verseny gördülékeny és zavartalan 
lebonyolításában április 9-én.

A kategóriánkénti rajtolás után 
először az egykörösök, majd a kétkö-

rösök értek célba. A leggyorsabbak 
idén is pólót és ajándékcsomagokat 
vehettek át Rogán László polgármes-
tertől. Energia és folyadékutánpót-
lásra minden résztvevőnek vizet és 
szőlőcukrot biztosítottak a szervezők. 
Aki nem kapott díjat az sem volt csa-
lódott, hiszen mindenki tudja, hogy 
nem a dobogós hely, hanem önma-
gunk legyőzése, a sport, a mozgás a 
fontos elsősorban. 

A tavaszi Tófutás az év első olyan 
rendezvénye, ami megmozgatja a vá-
roslakókat. Budakalász egy sportos 
település, május elsején a Kevélyre 
fel futóversennyel folytatódnak a 
sportrendezvények,ezen kívül lesz 
még Tour de Kalász, őszi Tófutás és 
az Ovis futóverseny is.

Tófutás
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 Hogyan fogadta, hogyan 
történt a jelölése a neves elisme-
résre?

Az „Év orvosa” díjra való jelölés vá-
ratlanul ért. Tavaly már felterjesztett 
az elismerésre a munkahelyem, a Sem-
melweis Egyetem I. Gyermekklinikája, 
de akkor nem jutottam be a döntőbe.
Úgy gondoltam, hogy ezzel le is zárult 
ez a folyamat, az idén már mást jelölnek 
helyettem. Nem így történt. A Klinika 
ebben az évben is felterjesztett úgyneve-
zett szakmai jelöléssel. Ezen kívül, álta-
lam nem ismert személy közönségdíjas 
jelölést is kezdeményezett.

 Márciusban volt a pályá-
zat eredményhirdetése, ahol a 
szakma Önnek ítélte az év orvosa 
díjat, hogy érzi, mit jelent az elis-
merés?

Talán meglepő, de soha nem vágy-
tam címekre, dicséretre. Cselekedetei-
met nem befolyásolta, hogyan ismerik 
el azokat mások. Mindig az vezérelt és 
ezután is az fog, hogy miként tudnám 
leghatékonyabban csökkenteni, vagy 
megszüntetni mások baját. Meglep, 
hogy ezért valakik díjat kaphatnak, hi-
szen ennek alapvető emberi minimum-
nak kellene lennie. Nem beszélve arról, 
hogy minden orvos erre esküdött fel pá-
lyája kezdetén.

Mint mondtam, a díjat nem vártam. 
Mégis sok örömet okozott, mert nagyon 
sokan örültek velem. Elsőként a felesé-
gemet említem, akinek köszönöm a tá-
mogatást. Tudom, hogy Neki óriási része 

van abban, hogy én az időtől függetlenül 
tudom a munkámat végezni. Tőle ezért 
számonkérő szó soha nem hangzott el. 
Ehelyett minden mozdulatomat igyek-
szik segíteni és a legkisebb sikernek is 
kitörő örömmel örül. Nélküle nem le-
hetnék jókedvű orvos. Mindezt nagyon 
köszönöm Neki. 

 Mit tudhatunk erről a díjról, 
a pályázat menetéről? Kit és ho-
gyan lehet jelölni?

Az „Év orvosa” díjat 9 évvel ezelőtt 
az Astellas Pharma gyógyszergyár ala-
pította. A célkitűzés az volt, hogy az 
egészségüggyel kapcsolatos sok nega-
tív híradás mellett módot adjanak az 
embereknek arra, hogy pozitív tapasz-
talataikat is megoszthassák a nagyobb 
nyilvánossággal. Ezt úgy tehetik meg, 
hogy bárki jelölhet a díjra általa ismert, 
arra alkalmas orvost, akire aztán mások 
is szavazhatnak. Ezt hívják közönség-
díjas jelölésnek. A másik lehetőség a 
szakmai jelölés. Ez azt jelenti, hogy a 
munkahely terjeszti fel dolgozója nevét 
a listára. Míg a közönségdíj esetében a 
jelöltekre leadott szavazatok alapján 
hirdetnek győztest, addig a szakmai díj 
esetén az orvostársadalom kiválóságai-
ból összehívott bizottság kezében van a 
döntés. 

 Mit jelent Önnek a gyermekor-
vosi hivatás?

A gyermeksebészet számomra azt je-
lenti, hogy minden nap foglalkozhatok 
azokkal, akiket nagyon szeretek: ezek 
a beteg gyerekek. A gyermekek keze-
lése hálás feladat, mert nagyon sokat 
közülük igen gyorsan meg lehet gyógyí-
tani. Ők adják a mindennapok örömét. 
Vannak, akiknek a gyógyítása hosszú 
hónapokat, vagy akár éveket is igénybe 
vesz. Ezekben az esetekben pedig még 
nagyobb boldogságot érzünk, ha siker-
rel jár a munkánk. Az ilyen gyermekek 

gyógyítása során többször nagyon ko-
moly kötődés alakul ki a gyermekek és 
kezelőik, valamint a szülők között, ami 
aztán a gyógyulás után is fennmarad.
Akire már mosolygott rá mások gyer-
meke bizalommal, az tudja, hogy ezért 
érdemes mindent megtenni. Ennek 
megfelelően nekünk, gyermekekkel fog-
lalkozó orvosoknak sokszor összemosó-
dik a munkaidőnk a szabadidőnkkel. Így 
válik a hivatásból életforma.

 Több mint egy évtizede él csa-
ládjával Budakalászon, hogy 
érzik magukat a városban? 

Valóban, 13 évvel ezelőtt költöztünk 
Budakalászra. Gyermekkoromat Ág-
falván, ebben a Soprontól néhány kilo-
méterre lévő faluban töltöttem. Amikor 
munkahelyemről, a Semmelweis Egye-
tem I. Gyermekklinikájáról hazajövök, 
Budakalász látképéről a szülőfalum jut 
eszembe. Ott a sík vidék dombokkal, ki-
sebb „hegyekkel” találkozik, ahogy itt is. 
Gyermekkoromban nagyon szerettem 
volna tó közelében lakni. Budakalász 
erre is lehetőséget adott: az Omszk tó 
partján élünk. Egész családom nevében 
mondhatom itt otthon érezzük magun-
kat!

 Mit szeretne megvalósítani 
2016-ban? Milyen tervei vannak?  

Azt gondolom, hogy aki évente más-
más célt tűz ki magának, az hasonlatos 
a kezdő autóvezetőhöz. Ők néhány mé-
terre néznek maguk elé, messzi pontokat 
még nem tudnak fi gyelni. Ennek megfe-
lelően útjuk cikkcakk formát mutat.

Sokkal jobban tetszik a gyakorlott 
vezetők „stílusa”, akik messzi célokra 
tudnak fi gyelni. Így a pályát sokkal biz-
tosabb kézzel, egyenesen tudják meg-
futni. Hozzájuk szeretnék hasonlítani!

Lévai Zsuzsa

KALÁSZI HÍRESSÉGEK: Dr. Kiss Imre gyermeksebész főorvos

„ ...soha nem vágytam címekre, dicséretre” 

Az egyik legmagasabb hazai, orvosi elismerést idén kilen-
cedik alkalommal ítélték oda több kategóriában. Az As-
tellas díjat – Az év orvosa pályázatot az Astellas Pharma, 
a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ), 
a Magyar Kórházszövetség és a hazai orvosképző egyetemek ítélik 
oda a szakma kiválóságainak. Az idén a díjat a sebésze   jellegű 
eljárások kategóriában a Budakalászon élő, Dr. Kiss Imre gyermek-
sebész nyerte el. 
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Március 5-én iskolánk rendezte meg a 
német nemzetiségi vers- és prózamondó 
verseny Észak-magyarországi Regionális 
döntőjét. Már napokkal előtte dr. Boko-
riné Rayman Katalin vezetésével diákja-
ink és tanáraink sürögtek-forogtak, hogy a 
49 iskolából érkező diák számára színvo-
nalas versenyt tudjunk rendezni. Budaka-
lász Város Önkormányzata támogatásként 
kifestettette a tornatermet, valamint aján-
dékokat is biztosított a zsűri és a résztvevő 
diákok számára. Ezúton is köszönjük a tá-
mogatást! 

A vendéglátó Budakalász Város nevé-
ben Ercsényi Tiborné alpolgármester, a 
Szentendrei Tankerület nevében Csepre-
giné Volosinovszki Mária tankerület igaz-
gató köszöntötte a jelenlévőket. Németül 
és magyarul üdvözölte a versenyzőket 

Ritter Imre, a magyarországi németek or-
szággyűlési szószólója. Wágner László a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
és Wágner Lászlóné a Budakalászi Német 
Nemzetiségi Egyesület vezetője is fogadta 
a résztvevőket. Az ÉMNÖSZ-t Szeltnerné 
Winhardt Ildikó képviselte. 

A műsort a 3.c és 6.b osztályos diákok 
adták, felkészítő tanárok Botzheim György 
és  Antal György volt.  A verseny hét kate-
góriában zajlott. Az éppen nem versenyző 
gyerekek kézműves foglalkozásokon ve-
hettek részt, melyet iskolánk pedagógusai, 
dolgozói tartottak. Az érdeklődők meg-
nézhették Budakalász nevezetességeit is. 
Köszönet Wágner Katikának a Svábházban 
tartott programért. A verseny alatt a Kalász 
Pékség fi nom péksüteményei várták a gye-
rekeket és a felnőtteket.

Köszönöm kollegáimnak, a segítő diá-
koknak és minden támogatónak azt a mun-
kát, amivel hozzájárultak, hogy iskolánk 
egy igen sikeres rendezvényt bonyolítson le, 
amely után sokfelé viszik jó hírét a Kalász 
Sulinak és Budakalász városának.

Völgyes József 
igazgató

A versenyen hat tanuló képviselte a Ka-
lász Sulit, valamennyien az első hét helyen 
végeztek. A májusi 13-i országos döntőben, 
Hegyi Botond és Schuster Dominik képvi-
selheti majd az iskolát és Budakalászt.

Német nemze  ségi vers- és prózamondó 
verseny a Kalász Suliban

Közélet
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ÁPRILISI PROGRAMOK

IRODALOM

A magyar költészet napja alkalmából

 

 
 

 
 

 

ISMERETTERJESZTÉS 

FÖLD NAPJA PROGRAMOK

09.00-19.00    3D mozi – Föld körüli 

 

budakalászi általános iskolák tanulói 
részére.

a nagyközönség számára.  

 

 

madarakig
-

 
 

 
 

 

 

 

Április 21. csütörtök

kisiskolásoknak

beszélgetés az alkotókkal

 

 

Kós Károly
Művelődési Ház
és Könyvtár

Szent Korona Délutánok: II. Grál Nap 

 

Szaniszló

Az Örömzene koncertsorozatban

 

21.30 Deák Bill Gyula
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Közélet

Nosztalgia tánczenék partyja:  
Boney M.

KIÁLLÍTÁS

 

 

 

 

 

EGYÉB

 

 

 
 

 

20 évesek lettünk!

 
PROGRAMJAI

Kós Károly
Művelődési Ház
és Könyvtár

-

 

 



Óvodai- és diákhírek

A mese csodálatos dolog. Hogy mit gondo-
lok a meséről? A mese a végtelenbe vezető út, 
a zárt ajtót nyitó kulcs! A mese hősének útját 
bejárva megtaláljuk a problémákra a megol-
dást. Ezért nincs rossz mese. A mesével gyó-
gyítunk, a mesével felszabadítunk, a mesével 
nevettetünk, a mesével csodát csinálunk. Csak 
közvetíteni kell, és sok, nagyon sok kell belőle. 
Mindennap. A mesékben semmi nem szép, a 
mesékben semmi nincs rendben, de minden 
mindig rendbe hozható, és minden mindig 
szép lesz. A mesével üzenünk: „Ne add fel! 
Minden vesztett helyzetből van kiút! Mindig 
van remény! Meglátod, jóra fordul! Higgy a 
csodákban és minden szép lesz!” 

Mint minden évben, idén is, februárban 
újra üzentünk! És nincs rossz meseválasztás. 
Vagy mégis?  „A Jégvarázs lányos mese” – 
mondta egy-két fi ú, mielőtt megtudták volna, 
mi készül a falak mögött. Aztán beszélgettünk. 
Ők is látták már mind, nem is egyszer, vallot-
ták be a túl őszinték. Roli szerint ez unalmas 

mese. Levente nem látta, de mivel a lányok 
csak ilyen ruhában járnak, ezért nem lehet 
valami izgalmas. Zolika sosem nézne meg 
ilyen lányos mesét. Több fi ú is közölt, kinyi-
latkozott: na, az ne legyen, mert arra ők ugyan 
nem jönnek. Lehet rosszul döntöttünk? Pedig 
vicces, izgalmas, vannak benne fi ús jégkato-
nák, Hóóriás, kedves Hóember, gitározás, egy 
hús-vér férfi  szereplő, zene, tánc, szép lányok, 
zsonglőr mutatvány, kórusének, élő fuvolaszó, 
izgalom, látvány, szépség és legalább száz óra 
összetartó munka. Nem dönthettünk rosszul. 
Legfeljebb csak lányok lesznek a nézőtéren, 
mert ők minden mesét szeretnek. Ők nem 
mondják: ez fi ús, ez lányos. Otthon se mond-
ják nekik, ez fi ús mese, ezt ne nézd meg! Ezért 
a lányok „mindenmese-imádók”! A mese az 
mese. A mese ott él mindenütt, mindenben 
és mindenkiben. A mese mindenkinek szól, 
kicsinek, nagynak, fi atalnak, idősnek. Nem 
csodálkoztunk, hogy a nézőtéren nem csak 
„mindenmese-imádó” lányok ültek, hanem 

meseszerető fi úk is. Pont annyian. És éltek, 
izgultak, nevettek, kiabáltak velünk, nekünk. 
Mert így csodás, hogy a mese életre kel, a mese 
közvetít, a mese felszabadít, a mese kell.

A mese utáni héten Levente belibbent az 
ajtón és azt mondta izgatottan: ”Csodálatos 
volt, zseniálisak voltatok! Mikor nézhetem 
meg újra?” És az udvaron mindennap jönnek 
a FIÚK. „Utálod a focit, utálod a havat, utá-
lod a hóembert? Én vagyok a Jégkirálynő, 
elkaplak. Én Jégkatona vagyok, fuss!” 

„A mese gyógyír, varázsszer, verbális bá-
jital, amely mindenkoron mindenkinek szól. 
Mindenkinek, aki a saját SORSÁT szeretné 
megélni.„ (Benedek Elek)

Vagyis nincs rossz meseválasztás, nincs 
rossz mese, főleg ha olyan emberek közvetítik, 
akik szeretnek minket, és értünk élnek!

„A mesének megvan az igazsága, és meg 
is kell lennie, különben nem lenne mese.”
(Goethe)      

„Akinek meséltek gyermekkorában, az a gyermekeinek is mesélni fog”

Teca néni, Telepi Óvoda

FelhívásZeneiskolai hírek

Budakalászi sikerek a IX. Orszá-
gos Czidra László Furulyaverseny 
területi válogatóján, amit Szentendrén 
rendeztek meg március 10-én. Szóló ka-
tegória második korcsoportjában Kiemelt 
nívódíj, (döntő) Kovács Miklós Endre, a 
harmadik korcsoportban Kiemelt nívódíj, 
(döntőbe) Jassó Gellért, Kamarazene ka-
tegóriában második korcsoportban Nívó-
díj, (döntő) a Four&One kamaraegyüttes: 
Rudolf Daniella, Rudolf Hanna, Schlos-
ser Ilona, Jassó Gellért, Csanda Renáta. 
Szóló kategória első korcsoportjában di-
cséretben részesült Borsos Júlia és Borsos 
Zsófi a, Kamarazene kategóriában, első 
korcsoportban dicséretet kapott a Piccolo 
kamaraegyüttes: Borsos Julianna, Borsos 
Zsófi a, Takács Rebeka (furulya), Petrik 
Tamás (cselló) Buzás Kata (csembaló). 
A Magyar Furulyás Alapítvány Külön- 
díját Borsos Júlia (szóló) és a Piccolo 
kamaraegyüttes nyerte el. Tanáraik: 
Reikort Ildikó, Hidasi Orsolya és Richter 
Annamária korrepetitoruk: Csizmadia 
Angelika.

Egy másik rangos eseményen is részt 
vettek növendékeink, amit a nyíregyházi 
Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti 
Iskola rendezte meg, március 18-20. 
között. A XIV. Országos Zongora-
versenyt, az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma hirdeti meg három évente. 
A megmérettetésre 42 intézményből, 
72 növendék érkezett. Az alapfokú mű-
vészetoktatásban zongora tárgyból ez a 
legnagyobb presztízsű verseny, hiszen az 
egész országból, egy hétig tartó területi 
válogatók után csak a legkiemelkedőbb 
diákok juthatnak be a négy korcsoport 
valamelyikébe. Iskolánkat – mint ebben 
a tanévben már három másik alkalommal 
is – ismét eredményesen képviselte két 
ifjú, első zongoraosztályos tehetségünk: 
Hegyi B. András, aki a második legmaga-
sabb pontszámot érte el és ezzel II. díjat 
nyert, valamint Drucza Dávid János, aki 
különdíjas lett. Tanáruk, H. Kürtösi Mó-
nika, Eredményes Felkészítő tanári Okle-
velet vehetett át. András és Dávid ezzel a 
két díjjal, az idei tanévben, 4 alkalommal, 

összesen nyolc díjjal öregbítették iskolánk 
zongora tanszakának jó hírnevét! 

Előzetes:
2016. április 11-15 között Nyílt hetet 

tartunk a Zeneiskolában. A kifüggesztett 
órarend szerint minden tanóra megláto-
gatható jelenlegi növendékek és a felvételi 
iránt érdeklődők számára egyaránt.

2016. április 16-án, szombaton 16 ó ra-
kor magánének tanszaki koncertet ren-
dezünk a Kós Károly Művelődési Ház 
dísztermében.

2016. április 21-én, csütörtökön 17 óra-
kor rendezzük a Kezdők koncertjét, me-
lyen azok a növendékeink lépnek fel, akik 
az idei tanévben kezdték meg hangszeres 
tanulmányaikat.

2016. április 27-én és május 4-én szer-
dán 15-19 óráig FELVÉTELI meghall-
gatást tartunk a Kós Károly Művelődési 
Ház dísztermében. Időpont előjegyzés 
telefonon vagy személyesen április 18-tól 
lehetséges.

Minden programunkra szeretettel vár-
juk az érdeklődőket!
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 KALÁSZ SULI

Versenyek és sikerek 

• Büszkék vagyunk Gabula Ádámra, aki 
az Országos Egyéni Sakk Diákolimpián 
első helyezést ért el. 

• Február 27-én, szombaton tartották 
a 2015/16. évi Ferences Kistérségi Mate-
matikaverseny döntőjét Szentendrén a Fe-
rences Gimnáziumban. Az első fordulóból 
hatvan gyerek jutott tovább a környék hat 
iskolájából, köztük hat szentistvántelepi 
diák:

3. Drong Máté megosztott helyezés 
(felkészítő: Nagyné Mózer Gabriella)

6. Marekkel Bence (felkészítő: Iván-
kay Gyopárka)

8. Iharosi Csongor (felkészítő: Kin-
cses Ildikó)

• A közel 100 éves BMSE U11-es csapata 
bronzérmes lett a Visegrád Tavasz Kupán, 
melyet Dunabogdányban rendeztek. A csa-
patkapitány iskolánk ötödikes diákja, Gu-
lyás Marci vehette át a harmadik helyért 
járó kupát.

Rendhagyó március 15. 
Mit jelent ma egy fi atalnak ez az ünnep? 

Ezt a gondolatot fogalmazták meg a szen-
tistvántelepi diákok nem mindennapi for-
mában, ugyanis a ’48-as eszméket napjaink 
egyik jelentős problémájával, a klímaválto-
zás kérdésével kapcsolták össze. Az iskola 
pedagógusának, Wettstein Etelkának be-
számolójából kiderül, hogy a megközelítési 
módot és a kerettörténetet a Klíma Csúcs 
konferencia adta.

„Még élénken él bennünk az iskola 
novemberi megyés játéka, amivel meg-
próbáltuk közel hozni a gyerekekhez a 
klímaváltozás nagy kérdéseit. Megdöb-

bentő tájékozottságot tapasztaltunk már 
az alsósoknál is a témában. A gondolat, 
ami összeköti a környezettudatosságot 
nemzeti ünnepünkkel így hangzott: »Ti 
fi atalok, sokat tudtok tenni a felnőttek 
nézeteinek befolyásolásában fontos, égető 
kérdésekben, mint amilyen 168 évvel ez-
előtt a sajtószabadság, a közteherviselés 
problémája volt…«” – emelte ki a tanárnő.

A hatodik évfolyamosok dramatizált 
formában játszották el a ’48-as eseménye-
ket egy modern keretmesével. A programot 
színesítette a Papp Erzsébet által betanított 
gyönyörű keringő. Decsi Noémi és Máté 
(régi telepi diákok) pedig az egész 6.b osz-
tályt bevonták a leánykarikázó és verbun-
kos táncba. 

A felnőttek néha furcsán gondolkod-
nak… Azt hisszük, gondoljuk, érezzük, hogy 
a nemzeti ünnepek, évfordulók nem érintik 
meg a gyerekeket. „Hiszen nem is értik…” 
– mondjuk sokszor. Aztán rájövünk, hogy 
tévedünk. Így volt ez a Kalász Suli március 
15 -i megemlékezésén is. A Faluház méltó 
helyszíne volt ünneplésünknek. A közösen 
elénekelt Himnusz, a színpadon felvillanó 
fények és képek, a szív fölé tűzött kokár-
dák meghitt keretet adtak a másodikosok 
műsorának. Ők, akikről azt mondjuk, azt 
gondoljuk, hogy nem értik, visszarepítettek 
bennünket a múltba. Néma csend, könny-
cseppek, meghatottság… Ez az idő nem a 
„Hurrá, elmaradt a harmadik óra!” ideje 
volt…, hanem a mi, közös ünnepünkké.

Köszönjük a felkészítő pedagógusok-
nak és a második osztályosoknak ezt az 
élményt.                           Iványi Annamária

„Hazám, hazám, 
te mindenem…”

A tavasz nagy változást hoz egy nagy-
csoportos ovis életében. A kicsik nagy vá-
rakozással, ugyanakkor nagy szorongással 
gondolnak erre a változásra.

Ennek feloldására mesébe ágyazott ka-
landozásra hívták a csemetéket a leendő 
elsős tanító nénik (Éva néni és Panni néni) 
és kollégáik. Az érdeklődő ovisokat egy kis 

mondókázás után csapatokba osztották a 
tanítók és már kezdetét is vette a bátor kis 
hősök hétpróbája. Volt mocsárjárás, Üveg-
hegy mászás, lovaglás, aranydió szedés, és 
a legfontosabb: harc a Hétfejű sárkánnyal. 
A bátor kis bajnokok a próbák után bejut-
hattak a mesebeli várba, ahol a büszkeség 
falra még a nevüket vagy ovis jelüket is fel-
rajzolhatták.

Kislányom nagyon élvezte ezt a délutáni 
foglalkozást, mert testközelből tapasztal-
hatta meg, hogy a tanító nénikkel milyen jó 
játszani. Mi szülők láthattuk, hogy nemcsak 
a leendő elsős tanító nénik készülnek gyer-
mekeink iskolába jövetelére, hanem a többi 
kolléga is. Másnap lányom büszkén vitte az 
oviba a menetlevelét és lelkesen mesélte, 
hogy ő bizony megvívott a Kalász Suliban a 
Hétfejű sárkánnyal.

A pest-megyei döntőben Mogyoródon a 
III. helyezést értük el, a nagyszerű egyéni 
és kapus teljesítményeknek köszönhetően. 
Azért is pompás az eredmény, mert két egy-
más után következő évben is sikerült me-
gyei döntőt játszania a csapatnak.

A csapat tagjai: Gaal Dávid /3.a/, Takács 
Botond /4.a/, Eőri Kardos Csaba, Holkó 
István, Laskai Levente, /4.b/, Barkóczi Be-
nedek, Forgó Milán /4.c, Tisler Andor /5.b, 
Barkóczy Barnabás, Járvás Zsolt /2.c/. 

Kovács László Zoltánné 
testnevelőtanár

Megyei Focidöntő 

Játékos torna az ovisoknak 

Róna Szilvia

 SZENTISTVÁNTELEPI ISKOLA
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Budakalászi Kultúrcseppek

Megszállták 
a művelődési házat!

Különleges űrbirodalommá alakult 
egy napra a Kós Károly Művelődési Ház 
és Könyvtár március 13-án. A sötét erő is 
képviseltette magát az első budakalászi 
Star Wars napon, ahová az egész régióból 
érkeztek a rajongók.

Tavaly év végén mutatták be a kulti-
kus sorozat legújabb, hetedik részét, ez 
inspirálta a Művelődési Ház munkatár-

sait a tavaszi rendezvényre. Különleges 
vendégekkel, egy fantasztikus univerzum 
képviselőivel találkozhattak a résztvevők, 
ráadásul mindezt rengeteg relikvia és a 
fi lmsorozathoz köthető különleges em-
léktárgy közepette. A nagy érdeklődésre 
való tekintettel előzetes regisztráció után 
léphettek a birodalomba a látogatók. 

Tóth Gyula, a fi lm egyik kaszkadőre is 
részt vett a budakalászi eseményen, csak 
úgy, mint a fi lm magyar szinkronszíné-
szei közül is néhányan. Vader nagyúr is 
megpróbált sereget toborozni magának, 
nem túl sok sikerrel. A jelmezben Bakan-
csos Ádám, a magyar Star Wars élet egyik 
első beindító tagja és az ország első Star 
Wars jelmezese bújt meg.

Ezen a napon a birodalmiak és a láza-
dók félretették a nézeteltéréseiket, ami-
kor nem számított, hogy sith vagy jedi, 
sötét vagy világos, wookie vagy ewok, 
csak az volt a fontos, hogy Star Wars le-
gyen. Az estet az RGB project űrkoncertje 
és lézer show-ja zárta. 

Nem hétköznapi zenekar minden-
napokról szóló dalokkal teltházas bulit 
csinált A Kós Károly Művelődési Ház és 
Könyvtárban. Takács Tamás Dirty Blues 
Band március 18-án tényleg megtöltötte 
a nagytermet. Különleges, több stílust 
átívelő számokkal készültek a zenekar 
tagjai az estére, ahol az új CD-ről is hall-
hattak dalokat a rajongók. A tavaly 25 
éves évfordulóját betöltő zenekar szeret 
eltérni a többi zenei formációtól, ezért 
idén ünneplik meg az elmúlt évben ak-

tuális, negyed évszázados fennállásukat 
egy jubileumi koncerttel. Takács Tamás 
azt is elmondta, hogy a dalok szövegében 
törekszik az emberek mindennapjairól 
írni és énekelni, hogy mindenki magáé-
nak érezhesse zenéjüket. Szintén a közel-
múltban jött ki új lemezzel az est másik 
fellépője, a 15 éves múltra visszatekintő 
Capriccio. Április 15-én egy igazi rock le-
genda, Deák Bill Gyula lép fel a Rockház-
ban. Mindenkinek ott a helye! 

„Ami egy mozgássérült ember szá-
mára a kerekesszék, egy vak ember szá-
mára a bot, az egy autista embernek az 
elfogadás.”

Budakalászhoz kötődik az a kisfi lm, 
amit az Autizmus Világnapján mutattak be 
Sorsfordító címmel. A szerzők defi niálása 
szerint „érzékenyítő” kisfi lmben nemcsak 

budakalászi helyszínek tűnnek fel, hanem 
a stáblistában is felfedezhetünk néhány 
ismerős nevet. A producerrel, Gömbösné 
Hideg Viktóriával tavaly már készítettünk 
riportot az autizmus spektrumzavarról 
és a környezet kapcsolatáról. A témában 
személyesen is érintett édesanya akkor 
még csak a fi lm terveiről mesélt, ami mára 
megvalósulásával sokaknak nyújthat se-
gítséget. Az alkotók célja az volt, hogy 
segítsenek a mindennapokban az iskolai 
közösségeknek, családoknak és a társada-
lom minden tagjának az elfogadásban. A 
Sorsfordító alkotás egy olyan zártnak tűnő 
világba enged bepillantást, amibe csak ke-
vesen láthattak eddig bele. Kezdetben egy 
maroknyi csapat, majd számos erkölcsi és 
szakmai támogató csatlakozott Viktóriá-
hoz, míg végül Dicső Dániel rendező ve-

zetésével összeállt a stáb. A kisfi lmet civil 
és baráti összefogással, legnagyobbrészt 
társadalmi munkában, szabadidőben ké-
szítették az alkotók. Hosszú út vezetett 
a bemutatóig, és ma már büszkék, hogy 
üzenetüket többek között Molnár Piroska, 
Peller Anna és Szendi Szilvi színművé-
szek, Kiss Tibor, a Quimby frontembere, 
Csernus Imre pszichiáter, és a NYLON 
GROUP színházi alkotócsoport is a ma-
gáénak vallja, a szakmai szervezetek közül 
pedig az Autisták Országos Szövetsége állt 
a kezdeményezés mellé. 

A Szentistvántelepi Iskolában ápri-
lis 8-án már tartottak is egy érzékenyítő 
napot, ahol szakemberek segítettek a diá-
koknak, hogy átérezzék a fogyatékossággal 
élők mindenapjait. 

Sorsfordító-Kisfi lm az akadálymentes társadalomról 

Új arcula  al ünnepel 
a 20 éves a „Faluház”

Budakalász apraja -
nagyja megfordul a Kós 
Károly Művelődési Ház és 
Könyvtárban, amely a város 

pezsgő életű, közösségi és kulturális köz-
pontjának szerepét tölti be. Az idén húsz 
éves intézmény munkatársai büszkék a 
két évtized alatt felépített értékekre. A 
közösségi élet sok új fórummal és eszköz-
zel gyarapodott ez idő alatt. A művelődési 
ház igyekszik a mai kor technikai fejlődé-
sével lépést tartani, ezért az intézményi 
kommunikációban alapvető fontosságú 
arculatot korszerűbbé, letisztultabbá és 
egységesebbé alakítjuk. Ennek jegyében 
új logót láthatnak olvasóink a Budakalá-
szi Hírmondóban elhelyezett program-
ajánlónkban, havi műsorfüzetünkben, 
plakátjainkon, és hamarosan online 
megjelenéseinkben (honlap, Facebook 
oldal) is.

A logót a spirál motívum ihlette, 
amelyben benne van az élet körforgása, 
az örök újrakezdés, a visszatérés az előző 
fázishoz, miközben egy újabb, magasabb 
szinten folytatódik ugyanaz a motívum. 
Újra és újra ugyanaz, mégis mozog, vál-
tozik, halad előre. A belülről kivezetett 
csigavonal a kiáradást, a lendületet, a 
nyitást és az újjászületést jelzi.

Bízunk benne, hogy látogatóink 
hamar megkedvelik megújult külsőnket!

Benkó Attila intézményvezető
Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár

Szólt a blues
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Anyakönyvi hírek

Rogán László polgármester köszön-
tö  e a február végén és márciusban 
születésnapjukat ünneplő kilencven 
éves budakalászi szépkorúakat.

Haág Jakabné születe   Vargyas Mária
 Mária néni 60 éve férjével és 2 éves 

kisfi ával költözött Budakalászra. Férje 
15 éve meghalt, azóta egyedül él. Mária 
néni dolgozott konyhai alkalmazottként 
a Lenfonó gyárban, a Gyógynövényku-
tatóban és az óvodában is, 38 évet végig 
Budakalászon. Kilencvenedik születés-
napja alkalmából köszöntötte fi a, aki je-
lenleg külföldön él, valamint két unokája 
és három dédunokája és kedves barátai.

Zlatzky Józsefné születe   Szili Mária
Mária néni Jánoshalmán született 

1926-ban. 1946-ban ment férjhez, majd 
az azt követő évben Budapestre költöztek. 
Férje hamarosan lakatosműhelyt nyitott 
Budakalászon, így 1954-ben ide költöztek 
három gyermekükkel. Mária néni húsz 

évig a Budakalászi Polgármesteri Hiva-
talban dolgozott, majd 1974-ben beteg-
sége miatt leszázalékolták. Kilencvenedik 
születésnapján három gyermeke öt uno-
kája és tíz dédunokája köszöntötte. 

Lehotai Kálmánné születe   Pintér Zsu-
zsanna 

Zsuzsanna néni 1985-ben költözött Fü-
löpszállásról családjával Budakalászra. 
Több helyen dolgozott életében, gazdál-
kodással is foglalkozott és a fülöpszállási 
Takarékszövetkezettől ment nyugdíjba. 
Sokat visszajár Fülöpszállásra, ahol min-
dig szeretettel fogadják rokonai, és ahol 
testvérét betegségében gondozta. Két 
gyermeke, egy leánya és egy fi a, valamint 
öt unokája és négy dédunokája köszön-
tötte kilencvenedik születésnapja alkal-
mából. Ötödik dédunokája születését már 
nagyon várja, aki remélhetőleg a négy fi ú 
dédunoka után kislány lesz.

Orbán László 
Laci bácsi őrségi származású, 1951-ben 

jött Budakalászra. 1967-ben építkeztek itt 

együtt feleségével, akivel 55 éve házasok. 
Több helyen dolgozott, többek között itt 
Budakalászon a Lenfonógyárban. A refor-
mátus egyház megbecsült tagja, jelenleg 
tiszteletbeli presbiter. Nyugdíjas kora óta 
verseket ír. kilencvenedik születésnapja 
alkalmából a református gyülekezet és a 
Polgármesteri Hivatal megörvendeztette 
verses kötetének kiadásával. Egy lánya 
és két fi a, valamint két lány és három fi -
úunokája köszöntötte feleségével együtt 
kilencvenedik születésnapja alkalmából.

A városvezetők kilencvenedik szüle-
tésnapjukon köszöntik még Süli Jánosnét 
szül.: Förgeteg Teréziát és Bor Józsefnét 
szül.: Ökrös Margitot.

Minden szépkorúnak jó egészséget kí-
vánunk!

Szépkorúak köszöntése

Gyászhírek

Még februárban elhunyt 
budakalászi lakosok:
Bucsánszki Ferenc István 67 éves, 
Dorkó József 70 éves,
Guzsvány Istvánné szül.: Buday Edit Klára 71 éves,
Kacsik Iván 65 éves.

Márciusban elhunyt budakalászi lakosok:
Árgyelán Sándorné szül.: Gávrán Anna 83 éves,
Dévai László 57 éves,
Hajdu Hajnalka 32 éves,
Kassai Péter Sándor 75 éves,
Kiss Jánosné szül.: Horváth Piroska 91 éves,
Kósa Ferencné szül.: Nagy Judit 60 éves,
Kurtz Ferencné szül.: Uttó Mária 85 éves.

Rövid, súlyos 
betegség után 
elhunyt a Pol-
gármesteri Hi-
vatal pénzügyi 
osztá lyának 
munkatársa 
Kósa Ferencné, 
született Nagy 
Judit. Judit ki-
váló kolléga 
és családanya 

volt. Helytállt minden helyzetben, pedig 
a sors nem kímélte. Három kisgyermek-

kel kellett férje korai halálát elszenvednie 
és az utóbbi években édesanyját is ápolta. 
Amilyen apró volt termete, olyan erős 
volt személyisége, hiszen mindezen csa-
pások ellenére is optimista, vidám tudott 
maradni. Szükség volt rá mindenhol: ott-
hon a fi ainak, párjának, édesanyjának és 
a munkahelyen a Polgármesteri Hivatal-
ban is. Juditnak 60 évesen, a nyugdíj, a 
megérdemelt pihenés előtt kellett elmen-
nie. Hirtelen jött és megmagyarázhatat-
lan távozásával nagy űrt hagyott maga 
után. Kedves, pozitív személyiségét nem 
felejtjük soha!        Nyugodj békében Judit!

Szeretettel köszöntjük Budakalász 
város legifjabb polgárait!

Fürstner László Kadosa
Kupán Ádám Zaránd

Lauer-Ritter Enéh Mária
Medvegy Benett Attila
Soltész Csenge Kincső

Tóth Boglárka
Tóth Luca

Jó egészséget kívánunk nekik!

Városunkban márciusban 
2 pár kötött házasságot. 

Az ifjú pároknak gratulálunk!

Márciusi anyakönyvi 
események:

Búcsúzunk
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Sport

Vezeti a tabellát a Cyeb-Budaka-
lász öt mérkőzéssel az NBI/B kézi-
labda bajnokság vége előtt. A szezonban 
35 pontot gyűjtöttek eddig a fi úk, a mérkőzé-
sekből mindössze három döntetlent játszot-

tak, és kétszer vesztettek. Tizenhat meccset 
azonban megnyertek, köztük a legutóbbi 
hazai összecsapást is, ahol a Vecsés volt a 
vendég. 

Ősszel 23-23-as döntetlent játszot-
tak a csapatok, április első hétvégé-
jén azonban simán nyert a Budakalász. 
A küzdelem egészen a 25. percig kiegyen-
lített volt, ekkor azonban lendületet vett a 
hazai csapat, a félidőben már 14-11-re ve-
zettek. Gyors, kombinatív játékukkal, sok 
kontrával felőrölték a Vecsés játékát, akik 
defenzívebb, sok faltot és kemény ütközést 
tartalmazó taktikát alkalmaztak. 

Hajdu Gábor elégedett volt a pályán 
látottakkal és kiemelte, hogy a hazai győ-
zelem mindennél fontosabb. Nagy esélyük 
van a feljutásra, de a Cyeb-Budakalász ve-
zetőedzője mindenkit józanságra int és azt 
mondja: mindig a következő ellenfélre kell 
koncentrálni, meccsről meccsre kell épít-
kezni, így lehet csak elérni a feljutást. A cél 
elérésében biztosan számíthat az együttes 
Sutka Norbertre, aki jelenleg vezeti a góllövő 
listát, 20 mérkőzésen 128 találatot szerzett. 
A következő mérkőzést április 16-án szom-
baton a Csurgó otthonában rendezik.

Bajnok lehet a Budakalász

A tavaszi idényben, a hosz-
szú, hideg, téli idő után végre 
elkezdődhettek a labdarúgók 
szabadtéri edzései. Kezdetét 
vette minden korosztálynak 

a bajnoki időszak, de még sok munka vár 
a játékosokra és az edzőkre is a jövőben. 
A pálya körül is akad tennivaló, hogy a 
focistáink megfelelő körülmények között 
játszhassák le mérkőzéseiket. A legki-
sebbek jól szerepelnek a tornákon, a na-
gyobbak remek játékkal nyerik a bajnoki 
mérkőzéseket, egyre többen lelkesítik 
őket. A legfi atalabb játékosaink Páling 
Zsolt vezetésével játékosan, lelkesen fut-
károznak, ismerkednek a focilabdával. 
Új labdát kapott minden korosztály, amit 
nagy becsben tartanak, példaképeikhez 
hasonlóan nevüket is ráírták. Az utánpót-
lás-nevelésre nagy hangsúlyt fektet a Fut-
ball Clubunk, edzőink minden apróságra 

odafi gyelnek. A tehetségkutató tornákon 
a különböző nagynevű csapatokhoz, mint 
például a Vasashoz, vagy a Puskás Aka-
démiához mennek próbajátékra és ered-
ményesek, nagyon büszkék a játékosokra. 
Nagy örömünkre már a Fradi utánpótlás-
nál is szerepel egy saját nevelésű focistánk. 
Csak így tovább, vigyétek hírét Budaka-
lásznak minél messzebb és minél maga-
sabbra! Nem győzök köszönetet mondani 
Rogán László polgármester úrnak, a Kép-

viselő-testületnek, a Hivatalnak a segít-
ségért, hisz nélkülük mindez csak álom 
volna. Szükségünk van a jövőben is min-
den támogatásra. Szeretnénk megfelelni 
a szülőknek, a kalászi embereknek és az 
összes sportolónknak. Mindent elköve-
tünk, hogy  rendben és zökkenőmentesen 
működjön az Egyesület. Az U11-es csapa-
tunk remekül szerepelt Dunabogdány-
ban egy tornán, őket látjuk a fényképen.

                            

Sárosi Tibor elnök, BMSE

Focis sikerek a tavaszi idényben

A csapat kiemelt támogatója

Április első hétvégéjén rendez-
ték meg a Magyar Önkormány-
zatok II. Foci Kupáját, melyen 
Budakalász csapata is részt vett. 
Harminchárom település nevezett a 
bajnokságra, melynek mérkőzéseit 
Budapesten, a II. kerületi Pokorny 
József Sportközpontban tartották. 
Városunk csapatát erősítette Rogán 
László polgármester és dr. Krepárt 

Tamás alpolgármester, valamint 
dr. Udvarhelyi István jegyző, képvi-
selők és hivatali dolgozók is rúgták 
a bőrt április 3-án. A kalászi öreg-
fi úk is kivették részüket a játékból. 
Izgalmas és fordulatos meccseket 
vívott a budakalászi gárda, a verse-
nyen az első tizenhatban végeztek: 
három győzelem, egy döntetlen és 
egy vereség volt a csapat mérlege. 

Hivatalok küzdelme a focipályán
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BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ
Budakalász Város ingyenes, közérdekű tájékoztató kiadványa

Megjelenik havonta 4000 példányban
Lapalapító: Budakalász Város Önkormányzata

Kiadja Budakalász Város Önkormányzatának megbízásából 
a Fanny Film K  .

Felelős kiadó: Lévai Zsuzsa Rózsa
Főszerkesztő: Ördöghné Vilman Melinda

Címlapfotó: Kovács Andrea
Tördelés, illusztráció: Lovász Anita

Fotók: Kovács Andrea, Szabó Tamás, VKC TV, 
Rosta Gábor, Nemes Rita 

Kommunikációs koordinátor: Kovács Andrea 
Hirdetésszervező: Ördöghné Vilman Melinda

marke  ng@szentendre.media.hu • Telefon: 06 (20) 574 7201
A szerkesztőség elérhetősége: hirmondo.budakalasz@gmail.com

Telefon: 06 (26) 303 287
Budakalász Önkormányzat 

(2011 Budakalász, Petőfi  tér 1.)
Lapbejegyzés száma: 

163/0480/1/2007
Nyomtatás: Mátyus Bt., Dabas
Felelős vezető: Mátyus Gyula
Terjesz  : Magyar Posta Zrt.

A Budakalászi Hírmondó legközelebbi 
számának lapzártája: 2016. április 26. 

Megjelenés, terjesztés: 2016. május 9-10-11.

2016. április 3., 10.
vasárnap 8-20 óráig   
Kossuth L. u. 21/A
Telefon: (26) 325-462 
2016. április 17.  
vasárnap 8-20 óráig
Jankovics Gy. u. 2.
Telefon: (26) 326-240
2016. április 24.   
vasárnap 8-20 óráig
Kőbányai út 3.
Telefon: (26) 340-232
2016. május 1.  
vasárnap 8-20 óráig
Vörösmarty út 18-20. 
Telefon: (26) 326-402  

Gyógyszertári 
ügyelet
2016. április

István Király 
Gyógyszertár
Pomáz

Kőhegy 
Gyógyszertár
Pomáz

Viktória 
Gyógyszertár
Budakalász

Vörösmarty 
Gyógyszertár
Pomáz

A változtatás jogát fenntartjuk!

Polgármesteri Hivatal  +36 (26) 340 266
Ügyfélfogadási idők: 
H.: 9-12 és 13-18, Sze.: 8-11 és 13-16
Ingyenes jogi 
tanácsadás

dr. Krepárt Tamás 
szerda: 9-11-ig

SOS
Segélyközpont 112
Rendőrség (107) +36 (26) 502 400
Körze   megbízo  ak +36 (70) 338 5118
Városrendészet +36 (70) 314 61 04
Polgárőrség +36 (30) 621 22 44
Mentők (104)   +36 (26) 319 941, 310 424
Tűzoltók (105) +36 (20) 499 50 14
SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK
Kalászi Idősek Klubja +36 (26) 341 435
Családsegítő +36 (26) 340 121
SZABADIDŐ
Kalászi Sportcsarnok +36 (26) 540 424
Művelődési Ház +36 (26) 340 468
Könyvtár +36 (26) 401 069
HÁZIORVOSOK
Dr. Török Zsolt +36 (26) 343 364
Dr. Gál Katalin +36 (26) 341 815
Dr. Sulyok András +36 (26) 343 364
Dr. Kiss Edina +36 (26) 341 815
Ügyelet Pomáz +36 (26) 326 211
Ügyelet Szentendre +36 (26) 312 650
GYERMEKORVOSOK  +36 (26) 340 548

VÉDŐNŐK +36 (26) 342 664

FOGÁSZAT
Dr. Veszeli Dóra +36 (20) 427 52 73
Dr. Rénes Nóra +36 (70) 512 87 84
ÁLLATORVOSOK
Dr. Kassay Viktória +36 (30) 383 02 46
Dr. Szalkai László +36 (30) 960 18 46
Ügyelet +36 (30) 662 68 49
SZOLGÁLTATÁS
Budai ú   Posta +36 (26) 340 530
Posta (Auchan) +36 (26) 540 134
Vízművek +36 (27) 511 511
Szemétszállítás, 
hulladékudvar

+36 (22) 350 111
Zöld Bicske K  .

TIGÁZ, 
gázszivárgás

+36 (40) 333 338, 
+36 (80) 300 300

ELMŰ +36 (40) 38 38 38
OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNYEK
Budai ú   Bölcsőde +36 (26) 340 255
Mályva utcai Bölcsőde +36 (70) 387 2587
Nyitnikék Óvoda +36 (26) 340 258
Telepi Óvoda +36 (26) 340 556
Kalász Suli +36 (26) 340 307
Telepi Iskola +36 (26) 340 209
Zeneiskola +36 (26) 343 418
Kalászi Gimnázium +36 (26) 540 372
EGYHÁZAK
Római Katolikus +36 (26) 340 327
Református +36 (26) 262 026
Szerb +36 (70) 331 8386
Evangéliumi Közösség +36 (20) 886 8752
Bap  sta Gyülekezet    +36 (30) 934 7372

Hasznos telefonszámok



Nyitva tartás: 
H-P.: 5-21,
Szo.: 6-21, 
Vas.: 7-12

Tel.: +36 (20) 
344 4259

Budakalász szívében, a főtéren!
•  Helyben sütött mindig friss pékáru, 

cukrász- és péksütemények nagy választékban!
•  Tönköly búzából készült termékek!

•  Kárpát kenyér és Cserpes házi készítésű 
tejtermékek széles választéka!

•  Mini pogácsa rendelhető 1500 Ft/kg

Házi tej kapható! 200 Ft/l
(Tápióbicskei termelőtől)

-20% Minden kisdiáknak (reggel 8 óráig!)
      -10% Nyugdíjasoknak, tűzoltóknak, rendőrök-
        nek, mentősöknek (igazolvány felmutatásával). 
  

kapható! kis adag 180 Ft.- / nagy adag 250 Ft.-

Apróhirdetés
Járműveket vásárolnék: 

SIMSON ENDÚRÓ, S 51  pusú motorkerékpárt, 
csak gyári állapotú érdekel, minden tartozékával 
nem baj, ha kicsit kopo  as is csak gyári legyen, de a 
Simson minden  pusa érdekel. 

Mz Ts, Es 250, 250/1 és ETZ 250  pusú motorkerék-
párokat, oldal kocsival is  papír nélküli is érdekel, for-
galmi nem fontos, de ártényező…

Garázs kiürítéseket komple  en, megbeszélt áron…

Tel: +36 (30) 950 9383 vagy 18 óra után 
+36 (28) 437 345. E-mail: rokakrisz@invitel.hu

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

Csillaghegyen azonnal beköltözhető 305 m2-es 
há romlakásos kertes, panorámás ikerházfél garázzsal 
többgenerációs családoknak is kiváló 67 M Ft. 
+36 (30) 977 3588 

POLLEN ALLERGIÁSOK FIGYELEM!
Ebben az évszakban kezdődik az allergiaszezon, 
amit főképp a fák pollenjei okoznak.

Tudta, hogy a só egy természetes an hisztamin? 
Azaz megelőzésre és a tünetek enyhítésére is alkalmas 
a rendszeres sóterápia.

MÉG NEM KÉSŐ! KEZDJE EL IDŐBEN!
Most minden bérlethez -50% ajándék 
masszázs kupont adunk!* 

Hívja máris időpontért a +36 (70) 578 5278 vagy +36 (26) 262 
769 telefonszámot. / Cím: 2011 Budakalász, Budai út 26.
(bejárat a Táncsics Mihály utca felől)

*ÉRVÉNYES: ÁPRILIS 30 IG  
  30 PERC / FRISSITŐ SVÉDMASSZÁZSRA.




