
Milliárdos fejlesztések a városban
Interjú Rogán László polgármesterrel (3. oldal)

Budakalász emlékezik
Programsorozat 1956 hőseinek  szteletére
(12-13. oldal)

Tófutás futópálya avatóval
Korszerű pálya, rekord részvétel (14. oldal)

X. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM    2016. NOVEMBER 14.

HÍRMONDÓBUDAKALÁSZ
POLGÁRAINAK LAPJA

       Budakalászi11



BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ2



X. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM    2016. NOVEMBER 14. 3

INTERJÚ Rogán László polgármesterrel

A történet 2008-ra nyúlik vissza, mely-
nek most sikerült pontot tenni a végére. 
Mikor látszott, hogy a Nemzeti Infra-
struktúra Fejlesztő Zrt. nem tudja teljesí-
teni a szerződés rá vonatkozó részét, úgy 
éreztük, hogy a város érdekében lépnünk 
kell. A testület felhatalmazott, hogy tár-
gyalásokat folytathassak a NFM-mel, és 
próbáljam meg lezárni a szerződést. Októ-
ber 10-én aláírtuk a megállapodást, mely 
szerint elállunk az előzőleg megfogalma-
zott követeléseinktől abban az esetben, ha 
Budakalász 2 milliárd forintos kompenzá-
cióban részesül. A megállapodás további 
része még a Budakalászt elkerülő út északi 
szakaszának megépítése, amely egy újabb 
alternatívát jelentve tovább csökkentheti 
a város forgalmi terhelését. Az összeg tíz 
százalékos előlege már meg is érkezett, 
így el tudtuk kezdeni az új iskola tervezé-
sének előkészítését. Bízom benne, hogy 
2018 szeptemberében a gyerekek birtokba 
is vehetik azt. Az iskola a Klisovác utcá-
ban önkormányzati tulajdonú intézményi 
területen fog felépülni. Természetesen 
infrastrukturális fejlesztéseket is hoz ma-
gával az építkezés: új feltáró utak fognak 
épülni, a meglévőket pedig fejleszteni fog-
juk. Tervbe vettük minimum egy gyalogos 
híd építését a patakra. Nagy szükség lesz 
erre az iskolára, hiszen túlzsúfoltak a meg-
lévő intézményeink. 

 Ha már az intézményeknél tar-
tunk: jelentős csúszás után a Szen-
tistvántelepi Általános Iskola 
bővítésének ideje is megvan. Ter-
mészetesen a szükséges fedezettel 
együtt. 

Mozgalmas volt az október, a különféle 
szerződéseknek köszönhetően több mint 
2,5 milliárd forint érkezik a városba, amit 
fejlesztésekre fordíthatunk. 5-6 milliárd 
forint körülire tehető az az összeg, amit 
5 év alatt a város építésére fordítunk. Sok 
a saját forrás és sok az állami pályázat is. 
Ennek a folyamatnak az egyik állomása 
a Szentistvántelepi Általános Iskola fej-
lesztése. Október 27-én írtam alá az erre 
vonatkozó szerződést. Idén a szorgalmi 
időszakban már nem lesz építkezés, jö-
vőre kezdődnek el a munkálatok. Négy 
új tanterem épül, továbbá közlekedők és 
mosdók. Ezzel a beruházással végre fel-

számolhatjuk a konténertantermeket. 
Van még egy nagy tervünk: amennyiben 
sikerül jól gazdálkodni, abban az esetben 
tornaterem is épülhet az iskola mellé. Na-
gyon szeretnénk az intézmény családias 
hangulatát visszaadni. Jelenleg 500 diák 
jár ide, de 300 lenne az ideális. A Kalász 
Suliba is 100 diákkal több jár, mint az op-
timális. Jelenleg 1030 gyerek tanul a bu-
dakalászi oktatási intézményekben, és az 
elkövetkező 4-5 évben ez a szám az 1200-
at is meg fogja haladni. Nekik kényelmes, 
kulturált helyük lesz, hála az új iskolának. 

 A Berdo városrész lakói is örül-
hetnek. Most már nem csak azt 
lehet tudni, hogy a csatornázási 
pályázat nyert, hanem azt is, hogy 
aláírták a szerződést. Mire számít-
hatnak az itt élők? 

Fontos fejlesztés indulhat el a Berdo-
ban, ezzel pedig a lakosság nagy vágya is 
teljesülhet. Közel négyszáz ingatlan fog 
csatlakozni a közműhálózatra 2017 vé-
géig. A beruházás komoly kihívások elé 
néz, hiszen sziklás, hegyvidéki részen 
épül majd a csatorna, átlagosan 2,6 mé-
teres mélységben dolgoznak majd a szak-
emberek, de lesz olyan hely is, ahol több 
mint 4 méterre kell a csöveket helyezni. 
2017 év végére fejeződnek be a munkák, 
ezután 2018-ban megkezdhetjük az utak 
építését. A Berdo városrész így teljesen 
megújul majd.

 A két testületi ülés közötti idő-
szakban a testvérkapcsolatok ápo-
lásán is dolgozott a város. Kahl am 
Main-i delegáció fogadását köve-
tően Lövéte polgármesterével is ta-
lálkoztak. 

Lövétének új polgármestere van, aki-
vel szeptemberben tárgyaltunk. Még nem 
találkoztunk személyesen, és igyekeztünk 
átbeszélni azokat a témákat, amik a két 
település életében fontosak lehetnek. Azt 
vettem észre, hogy szépen fejlődik a tele-
pülés, nem csak Magyarországon élünk 
jobban, hanem Székelyföldön is látszik a 
haladás. Felajánlottam, hogyha bármilyen 
kulturális, sport és közösségépítő elképze-
lésük lenne, segítünk azok megvalósításá-
ban, amit ők szívesen vettek.

 A Budakalászi Jóléti Szolgálat 
Alapítvány tavaly már szervezett 
elsősegélynyújtó, prevenciós ok-
tatást a város iskoláiban. Az Ön-
kormányzat adott ehhez akkor 
támogatást, amire ebben az évben 
is számítanak.  

Orvostanhallgatók szerveztek elsőse-
gélynyújtó tanfolyamot a Szentistvántelepi 
Általános Iskolában a felsősök számára. 
Tavaly 360 ezer forinttal támogattuk a 
kezdeményezést. Úgy gondoltuk, hogy 
fontos célt tűztek ki, hiszen soha nem lehet 
tudni, mikor lesz szükség az életmentő is-
meretekre. Az Önkormányzat ezért idén is 
biztosít az oktatásra forrást. 

 Közeledik az év vége. Hogyan ké-
szül a város? 

Lassan itt az év vége, foglalkozhatunk 
olyan dolgokkal is, amik inkább a lelkünk-
nek tesznek jót. Immár hagyománnyá vált 
az Idősek Karácsonya rendezvényünk, 
melyet idén december 9-én rendezünk. A 
vendégek ismét hallhatnak majd népszerű 
operettslágereket, a rendezvény sztárven-
dége pedig Bereczki Zoltán lesz. A meghí-
vók a héten kerülnek postára. November 
végén karácsonyi ajándékcsomaggal is 
szeretnénk örömet okozni a város nyug-
díjas lakóinak. A csomagokat szokás sze-
rint a Faluházban lehet majd átvenni. Az 
ünnepek alkalmából adakozásra is lehető-
ség nyílik. A „Minden Gyereknek Legyen 
Karácsonya” adománygyűjtő akcióban a 
rászoruló kalászi családoknak nyújtunk 
át ajándékot. Közelednek a városi adventi 
gyertyagyújtások ünnepségei is a Kárpátok 
Őre szobornál, ahol a gyerekek műsora 
mindig meghitt hangulatot varázsol. 

2016. október 28.

Az elmúlt időszak nagy eredménye, hogy az M0 kompenzációért indíto   jogi 
eljárást peren kívüli megegyezéssel tudta zárni az Önkormányzat. Két milliárd 
forintot kap Budakalász, az összeg egy része már megérkeze   a város számlájára. 
Mire fordítják majd pontosan a pénzt?

„Milliárdos fejlesztések indulnak”



BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ4 BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

Elkezdődik a Berdo csatornázása

Az Önkormányzat és Budakalász Berdo 
városrészben élők régi vágya valósulhat 
meg a jövő évben. Hosszas pályázati sza-
kaszt követően ugyanis végre elindulhat 
a Berdo csatornázása. Október 25-én Er-
csényi Tiborné alpolgármester asszony 
aláírta a kivitelezést végző Penta Kft. 
ügyvezetőjével a csatornaépítési szerző-
dést. A megállapodás szerint az építést 
2017. márciusában kezdi el a vállalkozó, 
addig a hálózat tervezése zajlik. Az ütem-
terv alapján a környezet és a lakosság 
terhelésének időintervalluma 290 nap. A 
beruházás így a jövő év végére elkészül. 
A bekötésben érintett ingatlanok száma 
359, a gravitációs gerinccsatorna hosz-
sza pedig mintegy három és fél km lesz. 
Az építés óriási terepmunkával jár majd. 
A csatornacsövek elhelyezésének átlagos 
mélysége 2,6 méter, de lesz ahol 4,5 méter 
mélységben kell megépíteni a hálózatot. 
A vállalkozó emiatt jelezte, hogy a lakos-
ság mindenképpen számoljon az építéssel 

járó kényelmetlenséggel és egyben kérte 
a türelmet is. Ugyanakkor bízik a pozitív 
hozzáállásában. A beruházást a Nemzeti 
Fejlesztési Programiroda koordinálja és 
a projekt összköltsége 365 millió forint. 
Az építés lakossági önrésze 300.000 Ft 
ingatlanonként. Az összeget a Berdoban 
élők egy része már befi zette OTP lakás-
takarék-pénztári számlára. (Nekik a to-
vábbiakat illetően a bankkal kell fölvenni 
a kapcsolatot.) Az előtakarékossággal 
nem rendelkező ingatlantulajdonosokat 
az Önkormányzat keresi meg a befi zetési 
kötelezettséggel. A tulajdonosoknak maxi-
mum 10 év alatt kell kifi zetnie az összeget. 
Egy évig kamatmentesen, afölött pedig évi 
10%-os kamat megfi zetésével. Az építés 

és a fi nanszíroz menetéről az érintett la-
kosok hamarosan részletes tájékoztatást 
is kapnak. A csatorna-beruházás lezárását 
követően pedig az Önkormányzat el tudja 
kezdeni az útépítéseket is a Berdoban.

Önkormányza   hírek

Az idei évben a tervezettnél több út és 
járda burkolata újulhatott meg, köszön-
hető a Belügyminisztérium 500 millió 
forintos támogatásának is. Az Önkormány-
zat célja az utak fejlesztése mellett a közle-
kedés minőségének javítása.

A Lehel utca már elkészült, a Rigó utca 
építése is hamarosan befejeződik. Mivel 
ezek kevésbé forgalmas utcák, ezért tér-
köves borítást kaptak. Folyamatban van a 
beépülő Klenity városrészben az új Téglási 
András utca útalapjának elkészítése is. 
Nagyobb léptékű, közel 100 millió forin-
tos beruházás az Erdőhát utca felújítása, 
amit várhatóan még az idén befejeznek 
a szakemberek. Az útfejlesztéseket kö-
vetően jövőre jelentősebb járdaépítésbe 
kezd a város. Ennek első lépései már idén 
elkezdődnek a Budai út – Ady Endre utca 
– Vasútsor által határolt U alak gyalog-
útjainak építésével. A Pomázi úti óvoda 
felújítása kiemelt fontosságú, gőzerővel 
folyik a tornaszoba építése, és megújul a 
játszóudvar is. 

Építések a városban

A Magyar Parlament jelentősen átala-
kította a kéményseprő üzletágat és megal-
kotta a kéményseprő-ipari tevékenységről 
szóló törvényt (2015. évi CCXI. tv), mely-
nek eredményeképpen a lakosság számára 
ingyenessé vált a kötelező kéményseprési 
közszolgáltatás. Az ingyenes szolgáltatást a 
törvény felhatalmazása alapján a Katasztró-
favédelem nyújtja Budakalászon.

A korábbi szolgáltatókra maradt a közü-
letek számára kötelezően megrendelendő 
kéményseprő-ipari tevékenység valamint a 
tervekkel és azok engedélyeztetésével vala-
mint a kémények műszaki átvételével kap-
csolatos teendők elvégzése. Budakalászon a 
Magyar Kéményseprő Kft. 

Bővebb információ: kemenysepres.ka-
tasztrofavedelem.hu, www.magyarkemeny-
sepro.hu

Kéményseprő 
tájékoztató

Három hét alatt három óriási jelen-
tőségű szerződést is aláírt az Önkor-
mányzat október folyamán. A hónap 
elején, október 10-én az új iskola épí-
tését lehetővé tevő 2 milliárd forintos 
kompenzációról szóló megállapodást, 
25-én a Berdo csatornázásának 365 
millió forintos kivitelezési szerződését, 
október 27-én pedig a Szentistvánte-
lepi Iskola bővítésének szerződését.

A telepi iskolában, az ebédlő épü-
letének szintráépítésével négy új 
tanterem kerül kialakításra. A konté-
nertermekből jövőre így átköltözhet-
nek a gyerekek az iskola épületébe. 
Az építkezést 2016/2017-es iskolaév 
zárását követően 2017. júniusában 
kezdi el a Primogen FM Kft. A vál-
lalkozási szerződés szerint már idén 
ősszel elkezdték volna az építkezést. 
A gyerekek zavartalan oktatása és biz-
tonsága érdekében az Önkormányzat 
tárgyalásokat kezdeményezett a for-
rást biztosító Nemzeti Sportközpon-
tokkal valamint a kivitelezést végző 
vállalkozóval. Ennek eredményekép-
pen sikerült a projekt kezdését az idei 
tanév végére áttenni. A külső, nagyobb 
munkálatok például a tető és a födém 
bontása, falak építése, szigetelése és az 
új tető kialakítása jövő nyár folyamán 
megvalósulhat és iskolakezdésre már 
csak a belső munkálatok maradnak. Az 
új tantermeket a szerződés szerint jövő 
év októberében adják majd át. Az pro-
jekt teljes költsége 95 millió forint, az 
összeget az NSK-n keresztül a Magyar 
Állam biztosítja.

Indulhat a Telepi 
Iskola bővítése is!
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Közélet

A sikeres érdekképviseletnek kö-
szönhetően 2 milliárd forintos intéz-
ményi beruházás indul jövőre.

Budakalász a Megyeri-híd építésekor 
megállapodást kötött az állammal. 2008-
ban a híd építéséből adódó forgalmi ter-
helés elvezetésére elkerülő út építésére 
kapott ígéretet a város. A szerződés sze-
rint Budakalásznak az út megvalósításáig 
évi 250 millió forintos kompenzáció jár, 
amely összeget közlekedési beruházások 
formájában használhatja fel a település. A 
szerződéses kötelezettségéből az állam az 
eltelt nyolc év alatt 600 millió Ft értékben 
teljesített, így Budakalász pert indított az 
elmaradt összeg kifi zetésére. A tárgyalá-
sok, egyeztetések során lehetőség nyílt a 
peren kívüli megegyezésre. A városveze-
tésnek sikerült a település számára igen 
kedvező megállapodást kötnie. Eszerint 
Budakalász 2 milliárd forintot kap a Kor-
mánytól, a város pedig eláll a pertől. Az 
összeg jelentős részéből, mintegy 1,4 mil-
liárd forintból egy 16 tantermes új iskola 
épül a Klisovác utcában és a fennmaradó 
összegből városfejlesztési beruházásokat 
végeznek az iskola könnyebb megköze-
líthetősége érdekében. A megállapodás 
szerint az állam a Budakalászt elkerülő út 
északi részét fogja megépíteni, összekötve 
a 11-es főutat a Pomázi út végével, amely 
révén csökken majd az abból az irányból 
városunkon keresztülhaladó forgalom 
nagysága. 

Miért pont iskola?
Budakalászon az elmúlt évek során 

komoly problémát jelent az általános 
iskolás gyermekek oktatási intézmé-
nyekben való elhelyezése. A helyhiány 
áthidalására a város mindkét általános is-
kolájában kezdetben teremáthelyezéseket, 
összevonásokat kellett végrehajtani, majd 
konténertermek telepítésére került sor. 
A Szentistvántelepi Iskolában az udvar ro-
vására már négy konténertermet is elhe-
lyeztek, emellett az igazgatói irodának is 
az udvarra kellett költöznie. A Kalász Su-
liban pedig az idén szorult ki egy osztály 
az iskolaépületből. Az állami fenntartású 
iskolákat eddig sokban segítette az Önkor-
mányzat, hosszú távon azonban látszik, 
hogy a jelenlegi intézménykapacitás nem 
képes megfelelően ellátni az igényeket.

Kinek? Ennyi a gyerek?
A városban jelentősen növekszik a di-

áklétszám. Ezt egyrészt az okozza, hogy a 
korábbi gyakorlattal ellentétben évről-évre 
egyre több budakalászi kisdiákot íratnak a 
szülők itteni iskolákba. Másrészt a beépülő 
városrészek fi atal lakóinak és az otthont-

eremtési kedvezményeknek köszönhetően 
egyre több gyermek születik a városban. 
Emellett köztudott az is, hogy a budaka-
lászi iskolák jó híre a városon kívülre is el-
jutott, ezért vannak, akik kalászi oktatási 
intézményt választanak gyermekük szá-
mára. Az Önkormányzat a „külsős” gyer-
mekek számának visszaszorítására több 
határozott intézkedést is tett. Azonban azt 
is látnunk kell, hogy budakalászi lakhe-
lyű gyermekek is járnak más települések 
intézményeibe. Sajnos az átjelentkezések 
szövevénye igen nehezen követhető, kont-
rollálható. Ugyanakkor a jó képességű gye-
rekek bekerülése az osztályközösségekbe 
kedvező is lehet.

Miért a Klisovác utcában? 
Az iskola építésére a Klisovác utcában, 

önkormányzati területen kapott engedélyt 
a város. A Klisovác utcában található terü-
let több szempontból is kedvező az iskola 
építésére. A telek az önkormányzat saját 
tulajdonában áll és 2002 óta intézmé-
nyi területként szerepel a Helyi Építési 
Szabályzatban. Ezért épülhetett meg itt 
2005-ben egy másik intézmény, a Napvi-
rág Idősek Otthona is. További előnye a 
helyszínnek, hogy az iskolák új körzethatá-
rainak kialakításánál nem kell több főúton 
átkelni az iskolába jutáshoz. A város terü-
lete a körzethatárok kialakításánál ugyanis 
három, közel 120 fokos szeletre osztható. 
A Szentistvántelepi Iskola körzete a Po-
mázi és József Attila utca cikkelyét fedi le, 
a Kalász Suli területe a József Attila utca 
és a Budai út-Kálvária utca közé esne, az 
új iskola diákjai pedig a Damjanich és 
Pomázi utca által határolt területről jár-
hatnak majd iskolába. Mindemellett az ok-
tatási intézmény központi helyen, a város 
szívében, ugyanakkor nyugodt, tiszta le-
vegőjű környezetben helyezkedik majd el.

Lehet iskola melle   élni?
Az iskola lakossági szempontból jó 

szomszéd, hiszen éppen munkaidőben 

üzemel, amikor a legtöbben munkahelyen 
tartózkodnak, a nap nagy részében pedig 
tanórákon, tantermekben vannak a gyere-
kek. Ezen felül a pihenési időben nyáron és 
évközben többször is hosszabb- rövidebb 
szüneteket tartanak, amikor az épület for-
galma csekély. Az iskola, mint szomszéd, 
Budakalászon sem példa nélküli, ugyanis 
a város mindkét oktatási intézményének 
közvetlen szomszédságában laknak csa-
ládok. Egy település arca folyamatosan 
változik. Az évtizedekkel ezelőtt még be-
építetlen budakalászi területek képe mára 
jelentősen megváltozott. Intézmények, 
lakóterületek létesültek és a folyamat egy 
élő, fejlődő város esetében nem állítható 
meg. Éppen ez – a korszerű infrastruktúra 
– okozza, hogy városunk a régió egyik leg-
fejlettebb települése, ezért is ilyen értéke-
sek a budakalászi ingatlanok.

Egy utcán lehet csak megközelíteni?
A város az iskolaépítéssel egyidőben a 

közlekedés feltételeit is szeretné megte-
remteni. Ennek előkészítése már elkez-
dődött az Erdőhát utca felújításával és 
Klisovác utcai kereszteződésének kiszéle-
sítésével. Az utak megépítésének rendel-
kezésre álló összege további feltáró utak 
kialakítását és közlekedéstechnikai fej-
lesztések végrehajtását is lehetővé teszi. 
Ezeket a lehetőségeket jelenleg vizsgálja az 
Önkormányzat. A tervek szerint az iskola 
elérhető lesz a Barát patakon épülő hídon 
keresztül a Kőbányai útról és a Prekobrdo 
városrészen át is, emellett a Budai úton is 
fejlesztések várhatóak.

Mikor lesz kész?
A tervek szerint a beruházás 2017 elején 

indul és az ütemezés alapján a 2018/2019-
es tanévben már birtokba vehetik az első 
diákok a korszerű és impozáns intézményt.

Zöld út az új budakalászi iskolának

Közélet
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A Katasztrófavédelem tájékoztatást 
adott ki a 2016. június 4. napját megelő-
zően engedély nélkül létesített vízkivételt 
biztosító vízi létesítmények (kerti fúrt és 
ásott kutak) vízjogi fennmaradási engedé-
lyezési eljárásáról. 

Abban az esetben, ha a kerti fúrt vagy 
ásott kút vízjogi létesítési engedély nél-
kül került megépítésre vagy attól eltérően 
került megvalósításra, fennmaradási en-
gedélyt kell kérni. Az engedélyt az építte-
tőnek (tulajdonosnak) kell kérelmeznie.

A vízgazdálkodásról szóló törvény 
alapján mentesül a vízgazdálkodási bírság 
fi zetése alól az, aki vízjogi fennmaradási 
engedélyezési eljárását 2018. december 
31-ig kérelmezi, és az engedély megadásá-
nak feltételei fennállnak.

Az utólagos engedélyezésének hatás-
köre megoszlik a helyi jegyzői és a megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóságok között. 
A jegyző engedélye szükséges kutak hasz-
nálatba vételéhez, megszüntetéséhez vagy 
fennmaradásához, abban az esetben, ha a 
kutat maximálisan évi ötszáz köbméteres 
vízigénybevétellel, kizárólag talajvízkészlet 
vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználá-
sával magánszemély üzemelteti. Az in-
gatlan, amelyen a kút elhelyezkedik, nem 
érinthet vízbázisvédelmi területet. Ha va-
lamelyik kritérium nem teljesül, akkor az 
engedélyezés a fővárosi és megyei kataszt-
rófavédelmi igazgatóságok hatáskörébe 
tartozik. A jegyzői engedély kérelemhez 
mellékelni szükséges a kitöltött forma-
nyomtatványt, amely az Önkormányzat 
honlapjáról tölthető le. A kérelem illetéke 
5 000 Ft, melyet illetékbélyeg formájában 
kell leróni a nyomtatványon.

Bővebb információ a BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóságánál 
valamint a budakalasz.hu honlapon a Kör-
nyezetvédelem menüpontban található.

Fennmaradási engedélyt kell kérni 
a ker   fúrt és áso   kutakra

Önkormányza   hírek

KÖZMEGHALLGATÁS
Budakalász Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete

2016. december 7-én, szerdán
17.00 órakor tartja szokásos évi

KÖZMEGHALLGATÁSÁT

a Kós Károly Művelődési Házban. 

Kérjük Budakalász lakóit és a helyben érde-
kelt szervezetek képviselőit, hogy kizárólag 
közügyekben tegyenek fel kérdéseket és azokat 
2016. november 30-ig lehetőség szerint előze-
tesen írásban szíveskedjenek megküldeni a koz-
meghallgatas@budakalasz.hu e-mail címre.
A közmeghallgatásra az Önkormányzat minden 
érdeklődőt tisztelettel vár!

Budakalász Város Önkormányzata 
értékesítésre meghirdeti az alábbi 
önkormányzati tulajdonú építési telkeket

•    Budakalász, Erdőhát utca 3570/13 hely-
rajzi számú belterületi építési telek, terület: 
630 m2  

•    Budakalász, Erdőhát utca 3570/16 helyrajzi 
számú belterületi építési telek, terület: 997 m2

A részletes hirdetés Budakalász Város honlapján 
(www.budakalasz.hu: Városunk/Eladó-kiadó 
ingatlanok), valamint a Polgármesteri Hivatal 
hirdetőtábláján tekinthető meg.

ELADÓ építési telkek

Budakalász Város Önkormányzata

2016. november 26-án (szombaton)
őszi várostakarítási akciót szervez

Kérjük, járuljanak hozzá a város szebbé tételéhez 
és lakókörnyezetükben végezzenek Önök is „nagytakarítást”.

Az őszi várostakarítási napon lehetőség nyílik 
a komposztálásra alkalmatlan kerti hulladék 

(növényi eredetű száraz hulladék) égetésére is.

Budakalász mindannyiunk otthona, ügyeljünk a tiszta, 
rendezett környezet kialakítására, fenntartására.

Közterületek takarítása esetén eszközök (kesztyű, zsák) 
igényelhetők a Budakalászi Polgármesteri Hivatal 

Környezetvédelmi Osztályán 
(tel.: +36 (26) 340-266/106-os mellék). 

Várjuk előzetes jelentkezésüket!

VÁROSTAKARÍTÁS
A közterületek rendjéről szóló önkormányzati rendelet 

szerint a lakosság egészségének és a környezet tisztaságá-
nak védelme érdekében a kerti zöldhulladékot elsősorban 
komposztálni kell.

A zöldhulladék égetése kizárólag április 15-e és május 
15-e között pénteki napokon illetve az önkormányzat által 
megszervezett várostakarítási napokon megengedett. Je-
lenleg tehát égetési tilalom van érvényben!

A nem komposztálható zöldhulladékot a Zöld Bicske 
Kft. kéthetente szállítja el.

Az idei utolsó – november 19-i – zöldhulla-
dék-szállítási napon, a szolgáltató az ingatlanok 
elé kihelyezett kötegelt vagy zsákos zöldhulladé-
kot korlátlan mennyiségeben elszállítja.

Az őszi várostakarítás a teljes levéltakaró lehullását 
követően 2016. november 26-án lesz, ezen a napon van 
lehetőség a száraz kerti zöldhulladék égetésére.

Ker   zöldhulladék szállítás
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KözéletÖnkormányza   hírek

Budakalász Város Önkormány-
zata az elmúlt évek hagyományait 
folytatva a karácsonyi ünnepeket 
megelőzően idén is élelmiszercsoma-
got adományoz a városban élő nyug-
díjasok számára. A korábbi években 
megelégedéssel fogadott, tartós élel-
miszereket (cukor, olaj, rizs, liszt, 
tészta, ételízesítő) tartalmazó csomag 
november hónap folyamán, vehető át 
személyesen az alábbi helyen és idő-
pontokban.

A csomagok átvételének helye:
Kós Károly Művelődési Ház (Budaka-

lász, Szentendrei út 9.), a tavalyi évhez 
hasonlóan a hátsó parkoló felőli bejáraton 
keresztül – a folyosó előterében. (Parkolási 
lehetőség a hátsó udvaron.)
Az átvétel lehetséges időpontjai:
•     2016. november 21. (hétfő) 

09:00-14:00 óra között
•     2016. november 22. (kedd)  

12.00-16:00 óra között
•     2016. november 23. (szerda) 

09:00-14:00 óra között 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 

csomagok átvétele kizárólag a megadott 
időpontokban lehetséges, a kijelölt na-
pokat követően utólag nem áll módunkban 
az átadás.

Az ajándékcsomagra való jogosult-
ságot a személyi igazolvány, a buda-
kalászi állandó lakcímet tartalmazó 
lakcímkártya, és a nyugdíjigazolvány 
együttesen igazolja.

Kérjük tehát, hogy ezeket az okmányo-

kat mindenképpen hozzák magukkal, mert 
a csomagok átvétele CSAK ezek meg-
léte esetén lehetséges.

Kérjük továbbá a 2015. novembere 
óta nyugdíjba vonult lakosokat, hogy 
jelentkezzenek a Polgármesteri Hiva-
talban nyugdíjas státuszuk igazolása 
érdekében (nyugdíjas törzsszám iga-
zoló lap bemutatásával).

Azon nyugdíjas polgáraink, akik egész-
ségi állapotuk miatt nem tudják az ajándék-
csomagot a Művelődési Házban átvenni, 
hívják a lenti telefonszámot, hogy a kiszál-
lításáról gondoskodhassunk!

Az ajándékcsomag átvételével kapcso-
latosan felmerülő további kérdés esetén a 
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán 
lehet érdeklődni a +36 (26) 340-266-os te-
lefonszámon.

Élelmiszer ajándékcsomag városunk nyugdíjasainak
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„Rálátás kell az építészetre. Az életünk 
nem prak  kus. A természethez való vi-
szonyunkat is megelőzi egy ősi állapot. 
Ez az ősi állapot az elhagyo   „égi” város. 
Ezt keressük a természetben, testünk 
„templomában” erről álmodunk, ide ké-
redzkedünk föl. Az emlékek, az analó-
giák, a hasonlóságok mögö   romlatlan 
eredetünk és jövőnk képei állnak.  Ezt kell 
az építészetnek megvalósítania körülöt-
tünk.”

Makovecz Imre

Építésze   útmutató
300 m2 ala   , új lakóépületek egyszerű bejelentési eljárása I.

A 2015. december 15-én elfogadott 
Étv. módosítás szerint a 300 m2 alatti 
hasznos alapterületű, új lakóépületek 
építése nem tartozik építési engedé-
lyezési eljárás lefolytatásának kötele-
zettsége alá. Ezen épületek esetében az 
építési engedélyezési eljárást felváltotta 
az egyszerű bejelentési eljárás. Az épí-
tési engedélyezési eljárás alá tartozik a 
mai napig a vegyes rendeltetésű épü-
letek építése (pl. kereskedelmi és lakó 
rendeltetés egy épületben), épületszer-
kezetet érintő átalakítás, bővítés, önálló 
garázs, 1 méternél magasabb önálló 
támfal, 300 m2 fölötti hasznos alap-
területű új lakóépület, és minden, nem 
lakó funkciót tartalmazó, emberi tar-
tózkodásra szolgáló épület. (Előzetes, 
nem hivatalos információink szerint a 
bővítés is az egyszerű eljárás hatálya 
alá fog tartozni.)

Az egyszerű eljárás esetében a jog-
szabályban meghatározott kivitelezési 
dokumentációt és egyéb munkarésze-
ket fel kell tölteni az e-építési naplóba, 
aztán készenlétbe kell helyezni azt. A 
készenlétbe helyezés jelenti a bejelentés 
benyújtását. Erről az építési hatóság 
automatikus rendszerüzenetet kap, és 
tájékoztatja a telek fekvése szerinti te-
rületi szakmai kamarát, a települési 
önkormányzat jegyzőjét, valamint a 
telek tulajdonosát, amennyiben nem az 
építtető a tulajdonosa, vagy az építte-

tőn kívül más személy is tulajdonjog-
gal rendelkezik. Az építéshatóságnak a 
bejelentéssel kapcsolatban lényegében 
egyéb teendője nincs. A bejelentéstől 
számított 16. napon lehet kezdeni az 
építkezést. Ebből azonnal kitűnik, hogy 
a terveket az építési engedélyezési eljá-
rástól eltérően nem ellenőrzi a hatóság, 
viszont ez nem jelent egyet azzal, hogy 
nem kell betartani a jogszabályokat. A 
jogszabályoknak való megfelelésért az 
építtető a felelős. Nagyon fontos tuda-
tosítani, és ezért hangsúlyozzuk, hogy 
az építtető nincs egyedül ebben a folya-
matban. Az új jogszabályoknak kimon-
dott célja az egyszerűsítésen kívül az, 
hogy szorosabbá váljon az építtető és 
a települési főépítész kapcsolata, hogy 
együttműködve alakítsák az adott tele-
pülés, jelen esetben Budakalász arcula-
tát, képét. Ezért is javasoljuk minden 
építtetőnek, hogy előzetesen is akár, 
építési szándék esetén, vagy a tervek 
készítésekor látogasson el a főépítészi 
fogadóórára (Budakalász Polgármes-
teri Hivatal, Főépítészi iroda, szerdán-
ként 13-15 óra között).

A továbbiakban részletezzük a 300 
m2 alatti hasznos alapterületű, új la-
kóépületekre vonatkozó szabályokat és 
tekintjük végig az építési folyamatot.

A tervezési fázis során az építész 
elkészíti a ház terveit, melyek majd az 

építési naplóba feltöltésre kerülnek. Az 
egyszerű bejelentéshez kötött építési te-
vékenységhez szükséges kivitelezési do-
kumentáció munkarészeit a 155/2016. 
(VI.13.) Korm. rendelet 1. melléklete 
sorolja fel. Ezek: aláírólap tervjegyzék-
kel, helyszínrajz, kitűzési helyszínrajz, 
utcakép, eltérő szintek alaprajzai, met-
szetek, homlokzatok, tartószerkezeti 
tervek, épület műszaki berendezéseinek 
rendszerterve, műszaki leírás, tervezői 
költségvetési kiírás. Az egyes munka-
részek tartalmi követelményei a Ma-
gyar Építész Kamara (mek.hu/index.
php?id=43535) és a Magyar Mérnöki 
Kamara (mmk.hu/tudastar/szabalyza-
tok) honlapján is közzétételre kerültek.

Következő lapszámunkban részletez-
zük az e-építési naplóba történő feltöl-
tés folyamatát, illetve az építés menetét. 

Továbbra is érvényes, hogy ha bár-
milyen általános – tehát nem konkrét 
üggyel kapcsolatos – kérdés merülne 
fel az új jogszabályokkal vagy az épí-
téssel kapcsolatban, kérjük, küldjék el 
nekünk, és megválaszoljuk a Hírmondó 
hasábjain. 

Turi Attila, Budakalász főépítésze, 
Varga Rita főépítészi munkatárs

Építészet
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 A Bartók Béla Zeneművészeti 
Szakközépiskolában Kocsár Mik-
lós növendékeként, majd a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Főiskolán 
Sugár Rezsőnél és Petrovics Emil-
nél tanult zeneszerzést. Mikor, 
hogyan döntötte el, hogy zene-
szerző lesz?

Nem is tudom, hogy ez döntés volt-e 
igazán, valahogyan „belesodródtam” a 
zeneszerzésbe. Egyszer csak azon kap-
tam magam, hogy kis zenedarabokon 
töröm a fejem. Persze, ennek azért vol-
tak előzményei: a budai nagy bérház-
ban, ahol laktunk, barátaimmal együtt 
beatzenekart alakítottunk, ez úgy 1966 
táján lehetett. Én voltam – egy darabig 
– a dobos. Később, már a gimnáziumi 
évek alatt (Budapesti Piarista Gimná-
zium) a kóruszenével kerülhettem kap-
csolatba, mivel aktív tagja voltam az 
iskolai kórusnak. (Egyszer Bárdos Lajos 
is járt a kórusnál látogatóban) Szóval, 
így lassacskán az úgynevezett komoly-
zene felé terelődött az érdeklődésem, 
és ekkor kezdtem el komponál(gat)ni. 
A döntés, hogy én egész életemben ezt 
szeretném csinálni, második gimnazista 
év táján jött, ez után természetesen in-
tenzív zenetanulás következett. Volt mit 
pótolni, bőven.

 Honnan jön a zene iránti szere-
tet, rajongás?

Otthonról, elsősorban. Szüleim nagy 
zenerajongók voltak. Van a családban 
zenész is, nem is egy, „komoly” is, „köny-
nyű” is. 

 Miért a komolyzenei irányzatot 
választotta? Kit tart példaképé-
nek?  

Ahogy az előbb már említettem, a 
gimnáziumi kóruséneklés egyenesen 

vezetett az komolyzene iránti intenzív 
érdeklődéshez. Persze, akkor már a 
hangszeres zenéket is faltam, különösen 
Chopint. Ez a „ki a példaképem”– kér-
dés csak nagyon nehezen válaszolható 
meg Szinte lehetetlen egy-két névre rá-
bökni, hogy na, ő lenne az. De ha mégis 
megpróbálom, egy szerző biztosan 
beazonosítható: Igor Stravinsky.

 A zenén keresztül mit szeretne 
átadni a fi atal generációnak?
Leginkább az élet szeretetét. Persze, ez 
így egy kissé talán fellengzősnek hang-
zik, de az a mély meggyőződés az alapja, 
hogy a művészet és így a zene is olyas-
valamit mond el a világról, ami talán 
lényegesebb, mint a „racionális megis-
merés” alapján szerezhető tudás, és az 
élet szerethetőségét - annak minden ko-
miszsága ellenére - teszi nyilvánvalóvá. 
Persze, ez azért nem ilyen bonyolult: Jó-
magam is tanítok, idestova 33 éve, egy-
egy órán ritkán kerülnek szóba fi lozófi ai 
kérdések, ott legtöbbször arról van szó, 
hogy ez a hang inkább „cisz” legyen és 
ne „bé”. 

 Számos versenyen lett díjnyer-
tes szerzeményeivel, többek kö-
zött a Budapesti Tavaszi Fesztivál 
nemzetközi zeneszerzőversenyén 
1982-ben Vonósnégyesével és 
1983-ban II. Fúvósötösével. 1986-
ban Erkel-díjat kapott, 1996-ban 
pedig Bartók–Pásztory díjjal ju-
talmazták munkásságát. Melyik 
elismerésére a legbüszkébb?
Ezekre természetesen igen, különösen 
az utóbbira. Mégis, az igazi elismerés 
az, ha a koncerten tetszik a darab a kö-
zönségnek. Ezt tévedhetetlenül megérzi 
az ember.

 Számos mű szerzője, melyik az 
Ön számára a legkedvesebb?
Nehéz erre válaszolni. A legfrappánsabb 
válasz – már ha ilyet szeretne az ember 
adni – az lenne, hogy természetesen a 
legutóbb bejezett darabra vagyok a leg-
büszkébb. Ez egyébként így is van, de 
ha a korábbiakat nézem, van egy me-
seopera, A brémai muzsikusok, az nem 
is rossz.

 Mik a tervei a jövőre nézve?
Lehetőleg jó darabokat írni.

 Mikor, hogyan lett Budakalász 
az otthona?
Óbudáról költöztünk ide feleségemmel, 
Ritával, és két fi unkkal, Péterrel és Jan-
kóval, 1994-ben. 

 Hogy érzi magát a városban?
Bár már 22 éve élünk Budakalászon, a 
hellyel való megismerkedésünk sok-
kal régebbi keletű. Vagy negyven éve 
jártunk itt először feleségemmel kirán-
dulni (akivel akkor még nem is voltunk 
összeházasodva) és mindketten megál-
lapítottuk, hogy „Na, itt tudnánk élni!” 
Aztán, ahogy ez már lenni szokott, a 
sors különböző helyekre vetett minket, 
míg végül kikötöttünk Budakalászon. 
A „kikötöttünk” kifejezés nagyon is ta-
láló, mert mintha egy békés, barátságos 
öbölbe érkeztünk volna. Domboldalon 
lakunk, csodálatos kilátással Budaka-
lászra és Szentendrére. Hosszú kutyás 
sétáink során mindig újabb kedves rész-
letét fedezzük fel a városnak. Bár helyi 
közösségbe ritkán jutunk el, sok jó is-
merősünk, kollégánk él itt, akikkel min-
dig jó találkozni. Ami felbecsülhetetlen 
érték, nagyon jó szomszédaink vannak. 
Egyszóval: itt otthon vagyunk és itt va-
gyunk otthon.                

       
 Lévai Zsuzsi

„Az igazi elismerés, ha tetszik 
a darab a közönségnek ”  

Mindig izgalmas kérdés, hogy miként válik az emberből az, 
aki. Milyen momentumok vezetnek egyénisége kialakulásá-
hoz és hogyan választ pályát magának? A több mint húsz 
esztendeje Budakalászon élő alkotó most ezt világítja meg 
Olvasóinknak.

KözéletVendégünk: Csemiczky Miklós zeneszerző
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Sikerrel zárult az M0 autóút és a 11-es 
főút körforgalmának átépítésére vonat-
kozó tender, a szerződést a felek már alá 
is írták. Mivel azonban november 15-én 
kezdődik a téli útüzem a hazai közuta-
kon, ezért idén csak előkészítő munkák 
lesznek. Az építkezés a tervek szerint 
2017 januárjában indul majd, 120 nap 
alatt készülhet el a jelzőlámpás szabá-

lyozású két sávos, úgynevezett turbós 
körforgalom, melynek kivitelezése több 
mint 280 millió forintba kerül.

A csomópont kapacitását azzal növe-
lik majd, hogy a fő forgalmi irányokból 
két sávon lehet behajtani a két sávossá 
bővülő körforgalomba. Az egyes sávokat 
fi zikailag is elválasztják egymástól, hogy 
csökkentsék a balesetek esélyét. Ennek 
feltétele, hogy behajtáskor megfelelő 
sávba kell besorolni az autósoknak. 
Ezekben a manőverekben a járműveze-
tőket a hagyományos jelzőlámpás cso-
mópontoknál alkalmazott útirányjelző 
táblák és útburkolati jelek is segíteni 
fogják. A jelzőlámpák gyorsan válta-
nak majd, ezzel pedig a csomóponton 
való áthaladást tudják gyorsítani mind 
a Szentendre felől az M0-ásra irányuló, 

mind az M0-ásról Budapest felé irá-
nyuló közúti forgalom számára.

A ’90-es évektől kezdve gondot je-
lent a csomópont. Megépült a felüljáró, 
becsatlakozott az M0, a helyzet pedig 
nem változott. A Közút közleménye 
szerint ezt az autók számának növeke-
dése, valamint a forgalomátrendeződés 
is eredményezte: aki az M0-ról Buda-
pest felé halad tovább, az akadályozza 
a Szentendre felől érkezők behajtását. 
Az eredetileg kétsávos körforgalmat a 
balesetek miatt egy sávra korlátozták, 
ezzel pedig a dugók növekedtek meg. A 
szakemberek 2014-ben tesztelték a cso-
mópont működését, ennek megfelelően 
döntöttek a megoldásról, és szerezték 
meg a szükséges forrásokat.

Az Egészségház különleges alkotás 
Budakalász központjában. A hajdani kút 
köré tervezett épület nemcsak a telepü-
lés közösségi életének új terét, hanem 
történetének folyamatosságát is megje-
leníti.

Az önerőből létrehozott épület kivite-
lezése 2012 őszén vette kezdetét. Az in-
tézményt 2013 nyarán vehették birtokba 
a budakalásziak. Ekkorra az épület kör-
nyezete is megszépült, új parkoló és út-
burkolat is készült. Így amellett, hogy a 
város fontos középülettel gazdagodott, 
közösségi tér is kialakulhatott.

Horváth Zoltán építész munkáját 
2013 decemberében a Pest Megye Épí-
tészeti Nívódíj második díjával is kitün-
tették.

Idén az újra meghirdetett Pro Archi-
tectura díjazottjai között, az építészeti 

alkotások kategóriában Horváth Zoltán 
munkáját is méltatta a 9 tagú szakmai 
bíráló bizottság. Ebben a témakörben 
valamely jeles építészeti alkotás lét-
rehozásában kifejtett építészeti-ter-
vezői tevékenység kap elismerést. 
Fontos szempont, hogy a megvalósítás-
ban résztvevő tervezők, kivitelezőkkel 
és megbízókkal együttműködve magas 
minőségű értéket teremtsenek, amely 
követendő jó példaként szolgál Ma-
gyarország épített környezetének alakí-
tásában. A díj átadására 2016. október 
26-án, az Építészet Világnapján került 
sor, Parlamenti ünnepség keretében.

Horváth Zoltán több mint két év-
tizede végez elkötelezett és kitartó te-
lepülésfejlesztő, főépítészi és tervezői 
munkát, melynek valódi esszenciájaként 
valósult meg az általa tervezett épület 
Budakalászon.

Jövőre épí  k át a 11-es főút körforgalmát

Pro Architectura díjat nyert az Egészségház

Közélet

Értesítjük Önöket, hogy a VKC TV 
adása, 2016. október 28-tól a Magyar 
Telekom Nyrt. kódolatlan DVB-C (di-
gitális) hálózatán - az analóggal pár-
huzamosan – is látható. A rendszer 
automatikus vagy kézi hangolása után 
elérhető lesz a budakalászi helyi televí-
zió is a csatornák között.  

„A Magyar Telekom Nyrt. 2016 
márciusától fokozatosan befejezi a te-
levíziós csatornák analóg terjesztését, 
a csatornákat a jövőben digitálisan, a 
jelenleginél jobb kép- és hangminő-
ségben biztosítja az előfi zetői számára. 
A változás az Ön települését is érinti. 
Fontos, hogy ügyfeleink a továbbiak-
ban is elérik az előfi zetésük szerinti 
programcsomag valamennyi csatorná-
ját, beleértve a helyi televíziókat is. Az 
analóg lekapcsolás pontos időpontjáról 
a továbbiakban weboldalunkon tájéko-
zódhat: http://www.telekom.hu/ott-
honi/lakossagi/tv/digitalis-leszek”

Kedves Nézőink! 
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2011 óta a Budakalászi Baráti Kör és a 
Fidesz helyi szervezete, vállalkozók és a 
lakosság összefogásával, évente, átlagosan 
200 szociálisan rászoruló vagy hátrányos 
helyzetű gyermeket ajándékoz meg az év 
végi ünnepek alkalmából!

Utóbbi években a meglepetések mellé 
élményt is tudtunk már ajándékozni! 
Egyre több család jön el arra a rendez-
vényre, melynek évről évre a Kós Károly 
Művelődési Ház ad otthont és melyen egy 
kis megvendégelés és műsor után külön-
böző belépőket, értékesebb játékokat, 
sporteszközöket sorsolunk ki! Az esemény 
végén kerülnek átadásra az ajándékok is! 
Mosoly, móka, kacagás és jókedv minden 
mennyiségben!

Szeretnénk megköszönni mindenkinek, 
akik eddig támogatták munkánkat vala-
mint ezúton jelezzük szándékunkat, hogy 
a Budakalászi Baráti Kör a Fidesz helyi 

szervezetei az idén is megrendezi év végi 
akcióját!

Várjuk pénzbeli felajánlásaikat az 
alábbi elérhetőségeken!

Bankszámlaszám: Pilisvörösvár és Vidéke 
Takarékszövetkezet: 
65700079-11215064-00000000

Ercsényi Tiborné / tel: 06 70 330 95 54,
mail: ercsenyi.tiborne@budakalasz.hu 
Kaltner Károly / tel.: 06 70 9 84 84 54, 
mail: kaltner@mailbox.hu 
Máté István / tel.: 06 20 9 225 412,
mail: budakalasz.mate@gmail.com 
Tolonics István / tel: 06 70 336 6982
mail: istvan.tolonics@gmail.com
Köszönjük, hogy támogatják törekvésein-
ket!

Budakalászi Baráti Kör 
és a Fidesz helyi szervezete

„Minden gyermeknek legyen 
karácsonya Budakalászon” 2016

Már javában folynak az előkészü-
letek a köztéri adventi koszorú körül, 
mely különleges szépségével, me-
seszerű bájával minden évben elkáp-
ráztatja az itt lakókat. Ötletgazdája és 
megalkotója ezen felül tavaly még egy 
különleges kiállítással is kedveskedett 
a Faluházba látogatóknak! Mesés Ad-
vent néven Bodó Éva virágkötő kará-
csonyi alkotásait csodálhatták meg a 
Faluház kávézójában.

A tavalyi kiállítás anyaga, kibő-
vülve sok más érdekességgel, idén a 
Lenfonó gyárépület portásépületében 
lesz újra megcsodálható és megvásá-
rolható! 

Adventre hangolva

„Budakalászi lélek” a 
Szent István Alapítvány 
koncertjén

KARÁCSONYVÁRÁS FURULYASZÓVAL

A Hangművelő Szalonzenekar koncertje
2016. december 4-én vasárnap 17 órai kezdettel

a budakalászi

Szent Kereszt Felmagasztalása Plébániatemplomban

MŰSOR:

Válogatás hat évszázad legszebb karácsonyi 
dalaiból

A Hangművelő Szalonzenakar amatőr furulya kvartett. 
Tagjai hölgyek, akik gyerekkorukban tanultak zenét, 
majd a családalapítás után hangszereik sok-sok évre 
elnémultak. Néhány éve újra elővették őket, és barátsá-
gukat újraszőve újabb és újabb dallamokat csalnak elő 
belőlük.

Tagok:
Soós Anica, szopránfurulya
Török Zsuzsanna, altfurulya

Közreműködnek: meglepetés!

A BELÉPÉS DÍJTALAN. 
A VASÁRNAP ESTI SZENTMISE 
18 ÓRAKOR KEZDŐDIK.

Vaizer Enikő, tenorfurulya
Szabó Zsuzsanna, basszusfurulya

Kedves Budakalásziak!

A nemzetközi sikerek után újra 
Budakalászon hallhatjuk Harcsa Ve-
ronikát és Gyémánt Bálintot legújabb 
lemezük a „Tell Her” bemutatóján. A 
művészek a koncerten az Önök által 
felajánlott jegybevétellel a budaka-
lászi tehetséges és rászoruló fi atalok 
boldogulását segítik elő, a Budaka-
lászi Szent István Alapítványon ke-
resztül. Harcsa Veronika egy igazi 
budakalászi lélek, aki tehetségével te-
remt újra és újra értékeket közöttünk, 
méltó őrzőjeként édesapja, Harcsa 
Lajos hagyatékának, amiért hálával 
tartozunk. Arra buzdítok mindenkit, 
aki részese szeretne lenni ennek a 
ritka csodának, hogy tartson velünk 
november 18-án 19 órai kezdettel a 
Szent István Alapítvány Jótékonysági 
estjén, Harcsa Veronika és Gyémánt 
Bálint koncertjén a Kós Károly Műve-
lődési Házban. Jöjjenek, töltődjenek 
fel és adományaikkal tegyenek jót a 
rászoruló budakalászi tehetséges fi a-
talokkal!

Szeretettel várunk mindenkit!
Kovács Anna
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 Érden élő kisgyermekként 
hogyan élte meg a forradalom 
napjait?

11 éves voltam akkor, annyit hallot-
tunk csak, hogy kitört a forradalom. 
Ennek súlyát gyerekként nem éreztük, 
már csak akkor, amikor a tankok ott 
jártak Érden. Volt egy vasúti alagút, 
amit elbarikádoztak a forradalmárok. 
Eleven, kíváncsi gyerekek voltunk és 
néztük, miket csinálnak ott a felnőt-
tek. Estefele arra haladtak el a tankok, 
a barikádot tíz perc alatt szétlőtték, és 
mentek is tovább. Minket persze a szü-
leink már korábban hazazavartak.

Aztán később kimerészkedtünk és 
visszamentünk az alagúthoz, ahol még 
4-5 konzerv gránátot is találtunk, amit 
föl akartunk robbantani. Édesapám-
nak mondtam, hogy találtunk egy grá-
nátot, amitől begurult az öreg. Mire 
kimentünk, addigra már valaki össze-
szedte és elvitte. Ez a történet mindig 
eszembe jut. Ahogyan az a nyomor, 
szegénység is, ami utána következett. 
Minden alapvető élelmiszerért sorba 
kellett állni a boltban. Akkor még élt a 
bátyám is és megüzente, hogy hazajön, 
mert tudta, a két öccse szeretné már 
látni. Viccesen még meg is jegyezte, 
hogy hazahozza a fegyverét, és majd 
megmutatja nekünk. 

 Hogy emlékszik vissza a báty-
jára, Andrásra? Milyen testvé-
rek voltak? 

Elég szegény családból származom. 

A bátyám nem sokat lakott Érden mert 
a Rózsadombon élő bérmakeresztapja 
felkarolta és taníttatta. András tisztnö-
vendék volt. és tanult. Civilben hidász 
és mélyépítő lett volna. Szeretett és na-
gyon szépen tudott rajzolni és festeni. 
Nagyon szerette a művészetet, a klasz-
szikus- és komolyzenét, a kedvence 
Beethoven IX. szimfóniája volt, ez volt 
a mindene. Sajnos túl sok emlékem 
nincs róla, nagyon ritkán jött haza. 

 Azt, hogy Téglási András Bu-
dakalászon halt hősi halált, 
hogyan tudták meg? Mennyire 
rázta meg a családot az időseb-
bik testvér elvesztése?  

Amikor jött a hír, hogy hazajön lá-
togatóba, édesapám elment érte Bu-
dakalászra. Akkor és ott szembesült 
vele, hogy meghalt. Ilyés László tette 
hordágyra, majd koporsóba fektették.  
Amikor a temetése volt, ott álltam 
mellette és az anyám megkért, hogy 
egy párnát tegyek a feje alá. Ahhoz le 
kellett venni a koporsó tetejét. Szinte 
a fél feje hiányzott, de be volt kötve. 
Gyerekként nagyon megrázott ez az 
egész. Édesanyám sokkot kapott. Ő el-
ment Budakalászra, mert kíváncsi volt 
a hordágyra, amin a bátyám vére még 
rajta volt. Sírva jött haza, borzalmas 
volt. Ezek az emlékek megmaradtak 
bennem.

 Ismerik-e a korabeli esemé-
nyek budakalászi szemtanúit? 

Tartják-e a kapcsolatot?
Ilyés Laci bácsival most a budakalászi 
látogatásunkkor találkoztam először. 
Hallottam róla korábban, tudtam, 
hogy ki szokott jönni a bátyám sírjá-
hoz, de eddig még személyesen nem ta-
lálkoztunk. Szeretnék vele beszélni, és 
tartani a kapcsolatot. Laci bácsi talán 
jobban is tudja a történetet. Én annyit 
tudok, hogy szedték össze a fegyvere-
ket, hogy ne kerüljenek illetéktelenek 
kezébe. Jöttek a tankok, eldördült egy 
lövés, amit ők meghallottak és lehasal-
tak Valószínű – mivel a bátyám volt 
középen – célba vették őket távcsöves 
puskával és dumdum lövedékkel – ami 
egyébként nemzetközileg tiltva volt – 
lőtték le. Mivel robbanólövedék volt, az 
egész állkapcsát leszakította. 

 Budakalászon egy utca viseli a 
bátyja nevét, mit jelent ez a csa-
lád számára? 
Megható és felemelő érzés egyben. 
Azt szoktam mondani, hogy az egyik 
szemem sír, a másik meg nevet. Sír 
azért, mert a bátyámról van szó, és Ő 
már nincs. Nevet azért, mert hatvan év 
után is ennyire becsülik a nevét, és ez 
megtisztelő. Minden tiszteletem a bu-
dakalásziaké! Visszahozni őt már nem 
lehet, de valóban így örök marad az 
emléke. Az októberi megemlékezésen 
a szívembe zártam mindenkit, köszö-
nöm Budakalásznak!

Lévai Zsuzsi

„Eldördült egy lövés”   

A lövés, ami a Téglási család életét megváltozta  a. A legidő-
sebb fi ú, András – hidásznak és mélyépítőnek készült – Bu-
dakalászon halt meg 1956-ban, egy tank lő  e le. A város úgy 
adózik hőse elő  , hogy utcát neveze   el róla. A Budakalászi 
Hírmondóban pedig testvére, László segítségével pillantha-
tunk bele a vérfagyasztó eseményekbe.

Vendégünk: Téglási László
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Aradi vértanuk elő    sztelegve
Október 6-án az Iskola és a Damjanich 

utca sarkán lévő emléktáblánál rótták le 
tiszteletüket az emlékezők a tizenhárom 
hősi halált halt honvédtiszt előtt, akiket 
Aradon kivégeztek az 1848-49-es szabad-
ságharcban vállalt szerepük miatt. 

Benkó Attila, a Kós Károly Művelődési 
Ház és Könyvtár vezetője ünnepi beszé-
dében felelevenítette a tábornokok utolsó 
napjait, majd ezután a Szentistvántelepi 
Általános Iskola diákja szavalta el Arany 
János A walesi bárdok című versét. Bár 
az Aradon kivégzett honvédtisztek száma 
tizenhat, a nemzeti emlékezet mégis el-
sősorban az 1849. október 6-án kivégzett 
tizenhárom honvédtisztet tekinti vérta-
núknak. A megemlékezés végén Rogán 
László polgármester, Ercsényi Tiborné 
alpolgármester, az intézmények vezetői 
és a diákok elhelyezték a megemlékezés 
koszorúját és virágait a vértanúk emlékét 
őrző tábla alatt.

1956 hőseire emlékezve

Programsorozattal gondol vissza a 
város, valamint a Kós Károly Művelődési 
Ház és Könyvtár az 1956-os forradalom 
és szabadságharc eseményeire. A Falu-
házban október elejétől december végéig 
készülnek programokkal, előadásokkal, 
bemutatókkal a kerek évforduló alkal-
mából, melyet a hat évtizedes jubileumra 
létrehozott Emlékbizottság támogat.

Az 1956-os forradalom Magyaror-
szág népének a sztálinista terror elleni 
forradalma és a szovjet megszállás ellen 
folytatott szabadságharca, amely a XX. 

századi magyar történelem egyik legmeg-
határozóbb eseménye volt. A budapesti 
diákok az egyetemekről kiinduló békés 
tüntetésével kezdődött 1956. október 
23-án, és a fegyveres felkelők ellenállásá-
nak felmorzsolásával fejeződött be Csepe-
len november 11-én. 

Ezeket az eseményeket elevenítette föl 
a Szertár – Szentendrei Rivalda Társulat 
ünnepi műsorában, amit a városi ünnep-
ségen a Művelődési Házban mutattak 
be. Az eseményen a Makám együttes is 
színpadra lépett. Kovács Anna pedig a 
következő gondolatokkal idézte fel a bu-
dakalászi eseményeket.

„1956-ban Budakalász környékén 
sok magyar katona szolgált és élt, akik 
a forradalom kitörésekor szétszóródtak. 
Fegyvereiket, holmijukat az emberek 
apránként széthordták. Aznap éjjel a 
fővárosból fegyveres fi atalok érkeztek 
a teherautókon a budakalászi textilmű-
vekbe, ahol akkor még javában folyt a 
munka. Elmesélték, hogy milyen esemé-
nyek zajlanak Budapesten, és ezeknek 
a híreknek a hatására a gyár dolgozói 
leállították a termelést. Sztrájk vette 
kezdetét. Hamarosan megalakult a 
Munkástanács, amelynek elnökévé Ju-
rinka Istvánt választották. A forradalom 
napjai viszonylag csendesen teltek. A fő-
városba nehéz volt ugyan bejutni, mert 
október 24-e után leállt a HÉV közleke-
dés Budapest felé, így vagy gyalogosan 
vagy teherautón lehetett megközelíteni a 
fővárost. Valami azonban itt is érezhető 
volt a levegőben, hiszen a Pestről érkező 
híreket a lakók csoportokba verődve tár-

gyalták meg az utcákon. A forradalom 
napjaiban megalakult a négy tagú For-
radalmi Bizottság, és létrejött a Nemzet-
őrség, tagjai a nemzeti színű karszalagot 
viselték, fegyverrel járták az utcákat, és 
vigyáztak a rendre. A szentendrei hon-
védségtől is csatlakoztak néhányan a 
nemzetőrökhöz. 

1956. november 10. – gyönyörű nap-
sütéses idő volt ezen a napon. A nem-
zetőrök egy része a felső ütegállásnál volt 
szolgálatban az Ürömi úthoz közel, még 
másik három társuk a Berdóban a patak 
partján, mikor az orosz tankok és pán-
célosok átvonultak Budakalászon. Üröm 
felöl érkeztek, olyan 9-10 óra magassá-
gában erős robajt csapva a csendes vidé-
ken. Az orosz tankok a bányából vezető 
úton dübörögtek lefelé, amikor elkezdték 
táv csővel pásztázni a domboldalt. Mikor 
meglátták a három nemzetőrt fegyverek-
kel, azonnal leadtak egy sorozatlövést. 
A második sorozatlövés találta el Téglási 
Andrást. A 22 éves fi atalember azonnal 
életét veszítette.”

Az utókor tisztelete jeleként utcát 
nevez el Téglási András, 1956-ban el-
hunyt nemzetőr emlékére.  Az előadást 
követően a közönség aktív részesévé vált 
a forradalmi eseményeknek. A szereplők 
a harcok „helyszínére” hívták a jelenlé-
vőket. A „forradalmi tömeg” egy Csepel 
teherautót követve fáklyás felvonulással, 
élő hegedűszó kísérettel érkezett a József 
Attila utcán keresztül az Omszk-parkba a 
Kopjafához. A parkban civil és politikai 
szervezetek, valamint a lakosság is elhe-
lyezte a megemlékezés virágait, koszorúit.

Budakalász emlékezik

1849
1956
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Kitisztult a sötét, szürke, esős égbolt, 
és a Tófutás reggelén szikrázó napsü-
tésre ébredt a város, hogy gyönyörű őszi 
színekkel ünnepelje a futópálya-avató-
val egybekötött Tófutást. A versenyre 
összesen 560 futó nevezett, ezzel újabb 
csúcsot döntött a közösségi program. 
Idén is két távon, életkor szerint álltak 
rajthoz a futók. 

A sportéletet szeretné a város tovább 
erősíteni az újonnan átadott futókörrel. 
Az 1700 méter hosszú, gumiborítású, 
120 cm széles rekortán pálya körülöleli 
az Omszk-tavat, ezzel rendezett keretet 
adva a parknak. Gondolva a hajnalban 
és az este futók biztonságára, környezet-
barát napelemes világítást is építtetett 
az önkormányzat. A beruházás 62 mil-
lió forintot tett ki. A futópálya mellett 
a közelmúltban készült el a szabadtéri 
fi tnesz park is. Ez is mutatja, hogy Bu-
dakalász szándéka a parkot igazi sport-
központtá alakítani. 

Megkérdeztük a verseny részvevőit, 
mit szólnak az Omszk-park fejlesztéséhez, 
újításaihoz és magához a Tófutáshoz.

Mester Bálint többszörös országos 
bajnok tereptriatlonos:

„Egyesületemmel, a Villám SC-vel 
jöttem ide. Hat-nyolc gyermeket hoz-
tam magammal, akik beneveztek a 
versenyre. Nagyon elégedett vagyok a 
teljesítményükkel. Mi is 80-90 százalék-
ban aszfalton vagy rekortánon edzünk. 
Nagyon örülök, hogy itt is lett egy ilyen 
pálya, ezen remekül lehet majd futni-
Herczeg Levente:

„Szerintem nagyon jól felépítették 
ezt a rekortánt. Már tavaly is futottunk, 
de akkor nem volt ennyire komfortos. A 
verseny is jó volt, nagyon elégedett va-
gyok a teljesítményemmel.”
Váradi Máté:

„Jól meg lett építve a pálya, nem volt 
annyira kemény a talaj. Nekem fájni 
szokott a lábam, viszont most tök jól 
éreztem magamat.”

Hunyadi Gergő:
„A Tófutás nagyon jó rendezvény. 

Örülök, hogy lett egy futópálya és több 
fejlesztés is történt, így a helyi sporto-
lási lehetőségek bővültek, sokat javul-
tak. A lábam a keményebb talajon fájni 
szokott, de most futás közben ezt nem 
éreztem, tényleg örülök ennek a lehető-
ségnek is. Nagyon jó minőségű lett, ki-
sebb a súrlódás, könnyebben lehet futni 
rajta.”

Forgács Anikó:
„Óriási lehetőség és nagy érdem az 

önkormányzatnak, köszönjük szépen! 
Ezzel fellendítik itt a sportéletet mind a 
gyerekek, mind a felnőttek körében. Na-
gyon jó hangulatú rendezvény a Tófutás. 
Kisgyermekes anyukaként úgy gondo-
lom, hogy jó közösségépítő ereje van.

Tófutás futópálya 
avatóval

Közélet

Eredmények a 23. oldalon.
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A kalászi idősek klubja pályázatot 
hirdet 
„házi szociális gondozó” munkakör 
betöltésére.
Munkavégzés helye: 
Budakalász közigazgatási területe
Feladatok: 
–  ápolási és gondozási feladatok,
–  segítségnyújtás a személyi és környe-

zeti higiénia megtartásában,
–  közreműködés a háztartásban (bevá-

sárlás, gyógyszer felíratás-kiváltás, 
hivatalos ügyek intézése, orvoshoz 
kísérés),

–  kapcsolattartás a háziorvossal, pszi-
chés gondozás.

A pályázat benyújtásának módja: sze-
mélyesen Zelizi Erika intézményvezető-
nél vagy elektronikusan a zelizi.erika@
gmail.com e-mail címen

Feltételek: szociális gondozó és ápoló 
szakképesítés, helyismeret, egy év 
szakmai tapasztalat

A munkakör betöltésének idő-
pontja: 
2017. január 2.

A pályázat beadási határideje: 
2016. december 5.

ÁLLÁSOK

Az Egészségklub vezetősége ezúton 
hív és vár mindenkit, akinek fontos 

az egészsége a klub őszi

SZŰRŐNAPJÁRA 
2016. november 24-én csütörtökön 

14:00-től 18:00 óráig
Helyszín: Faluház, földszin   nagyterem

Szakmai vezető: Dr. Gál Katalin belgyógyász – háziorvos 

Szűrések:
• VÉRNYOMÁS,
• VÉRCUKOR- és 
• KOLESZTERINSZINT mérés
• TESTZSÍRTÖMEG mérés
• CSONTRITKULÁS mérés (csak előzetes jelentkezés alapján!) 
Jelentkezés Csobod Juditnál hé  őn, csütörtökön és pénteken 
10-12h közö   a 26/341-672 vagy a 30/564-2348 telefonon.
• POLINEUROPÁTIA szűrés (csak előzetes jelentkezés alapján!) 
A polineuropá  a a fájdalomérzés zavara, elsősorban végtagokon. 
A szűrés főképpen cukorbetegeknek ajánlo  . Jelentkezés Péli 
Máriánál, tel.: 26/340–383, hétköznap 18-21h közö  .
• HALLÁS vizsgálat (érkezési sorrendben) 
• MŰSZERES LÁTÁSVIZSGÁLAT, SZEMNYOMÁS mérés
• SÓTERÁPIA bemutatkozása  

A részvétel minden budakalászi lakos számára ingyenes!

MEGHÍVÓ

KözéletKözélet

Adománygyűjtésünk célja a Bu-
dakalászi Közösségi Műjégpálya 
végleges formájú megépítése még 
2016. Karácsonya előtt. Magán-
személyek, vállalkozások és cégek 
segítségét, adományait kérjük, 
várjuk további 3 millió forint 
mielőbbi összegyűjtéséhez, 
hogy 2016. karácsonya előtt meg-
nyílhasson újra a Budakalászi Kö-
zösségi Műjégpálya.

Kérjük támogassák adomá-
nyokkal a budakalászi Közös
Jég építését!

Alapítványunk közhasznú, az 
adományokról jogosultak vagyunk 
igazolást kiállítani, mellyel a cégek 
adóalapjukat csökkenthetik. 
Szentistvántelepi 
Cserkész Alapítvány: 
Bankszámlaszám: 
11703006-20063315
Adószám: 18672844-1-13 
Bővebb információ: 
www.cserkeszek.hu
Dr. Wettstein András
kuratóriumi elnök

A futás nem csak a felnőttek sportja. 
Erről tettek tanúbizonyságot a város 
nagycsoportos óvodásai a régi ha-
gyományokkal rendelkező Óvodások 
Mezei Futóversenyén. A gyerekek 
idén is nagy izgalmak közepette ké-
szültek a versenyre, amit az Önkor-
mányzat minden évben megrendez. 
Ez alkalommal közel 150 nagycsopor-
tos teljesítette a távot. A szép őszi idő-
ben lelkesen végezték a bemelegítő 
gyakorlatokat a kicsik, hogy a büsz-
kén viselt pólóban és rajtszámmal el-
induljanak a kiszabott távon. A közös 
bemelegítés után Rogán László pol-
gármester elrajtoltatta a gyerekeket, 
külön a fi úkat, külön a lányokat. Az 
első helyet a fi úknál Bíró Félix, a má-
sodikat Udvardi Balázs, míg a harma-
dik helyet Mészáros Magor szerezte 
meg. A lányok is teljes erőbedobással 
teljesítették a távot, a leggyorsabb Pa-
koni Bíbor, a második Hidasi Ráhel, 
míg a harmadik Mészáros Andrea 
lett. Jövőre újabb nemzedék áll majd 
a rajthoz, hogy kiderüljön ki Budaka-
lász leggyorsabb óvodása.

Adománygyűjtés

A nagycsoportosok 
versenye 



NOVEMBERI PROGRAMOK

ZENE, ÉNEK, KONCERT

November 18. péntek 19.00 
Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint 
Tell Her c. lemezbemutató,  
jótékonysági koncertje

 

November 18. péntek 19.00

BENDEGÚZ TRIÓ koncertje,  
 

 
 

 

 

November 26. szombat 17.00- 18.00 

koncert 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Október 6 – november 20-ig
Az 1956-os forradalom  

 

 

November 4 – december 1.
 

tagjainak munkáiból
 

November 16-19.  
XIII. Kalászi Kortárs  
Tánctalálkozó

 

November 26. szombat 21.00
 

 
 

Kós Károly
Művelődési Ház
és Könyvtár

November 20. vasárnap 12.00 óra

 

November 24. csütörtök 17.00
Cukorbetegek világnapja

November 26. szombat 10.00

November 26. szombat 11.00
Családi matiné

November 26. szombat 16.00 
 

December 1. csütörtök 18.00
 

 

December 3. szombat 8.00-12.00

 

December 3. szombat 16.00 



Mikulás ünnepség az Ametist  

December 8. csütörtök 19.00

 

December 9. péntek 17.00-18.30
Karácsonyi Aprók tánca sok-sok  
meglepetéssel!

December 10. szombat 16.00 

December 10. szombat 20.00

December 17. szombat 8.00-12.00

 

December 17. szombat 16.00 

December 17. szombat 19.00
A Cuki Presszó karácsonyi meglepetés 

December 21. szerda 18.00 
 

 

Az 1956-os forradalomhoz  
kapcsolódó programjainkat az  
1956-os forradalom és szabadságharc 
60. évfordulójára létrehozott  
Emlékbizottság támogatja.

2016. NOVEMBER 16-19.

NOVEMBER 16. SZERDA

19.00 FITOS DEZSŐ TÁRSULAT
 Falusi színek

20.30  TÁNCHÁZ 

NOVEMBER 17. CSÜTÖRTÖK

10.30  FITOS DEZSŐ TÁRSULAT
 A láda titka 

19.00  FORTE TÁRSULAT
 Bernarda Alba háza 

NOVEMBER 18. PÉNTEK

19.00 HARCSA VERONIKA-koncert

20.30 DUNA TÁNCMŰHELY
 Körtánc

NOVEMBER 19. SZOMBAT

18.00 1956, AMI ELVÁLASZT ÉS ÖSSZEKÖT
 Stefan Varga és az EEG Trio jazz koncertje, 
 vendég Pozsár Esztere 

19.30 DUNA MŰVÉSZETI TÁRSASÁG
 Egy nép kiáltott

KÍSÉRŐPROGRAM
 

 1956-os emlékkiállítás 
 az emeleti Galériában

www.dunatancmuhely.hu

Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár
2011.  BUDAKALÁSZ, SZENTENDREI ÚT 9.

20 évesek lettünk!
Kós Károly
Művelődési Ház
és Könyvtár

 
PROGRAMOK

November 24. csütörtök 16.00 
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 KALÁSZ SULI

M

Mély fájdalommal búcsúzik a 
Kalász Suli tantes-

tülete és minden di-
ákja a hosszú betegség 
után, 2016. október 
26-án elhunyt szere-
tett tanító néninktől, 
Palásti Erikától. Erika 
néni 1997-től segítette 
nagy odaadássál a gye-
rekeket és kollégáit az 
iskolai életben.

Személyisége és mun kája nagyon fog hi-
ányozni mindannyiunknak.

Az aradi vértanúk emléknapja
Október 6-án az 1848-49-es szabadság-

harc vértanúira a 6.a és 6.b osztályosok em-
lékeztek műsorukkal, melyet Pákozdi Judit 
néni állított össze. Az iskolánk felső tagoza-
tosai néma főhajtással és gyertyagyújtással 
tisztelegtek a mártírok emléke előtt.

Nyelvművelő napok Adán
Október 13-15-ig rendezték meg vaj-

dasági testvérvárosunkban, Adán Szarvas 
Gábor tiszteletére a nyelvművelő napokat. 
Iskolánk már hagyományosan vett részt 
ennek keretében a 7. osztályosok számára 
meghirdetett játékos nyelvi vetélkedőn.

Az idei versenyen Illyés Liliána 7.b és 
Kőrösi Nóra 7.a osztályos tanulók mérték 
össze tudásukat a vajdasági iskolákból ér-
kezett társaikkal. A kétfordulós vetélkedő 
egy írásbeli feladatlappal kezdődött. Utána 
az ez alapján továbbjutott 15 diák folytatta 
a versenyt a helyi színházterem színpadán. 
Nagy örömünkre mindkét diákunknak si-
került bekerülni a legjobbak közé, és ügye-
sen helyt álltak a versenyben. Gratulálunk 
nekik!

Látogatás a Lajta Monitor Múzeum-
hajón

Az idén indult technika szakkör első-
ként az ideiglenesen Szentendrén állomá-
sozó, 1871-ben készült Lajta csatahajóra 
látogatott. 36 diák tudott eljönni erre a kis 
időutazásra, mely visszarepített bennünket 
az 1900-as évek elejére. A csatában is részt 
vett hajót a gyomrától a legfelső kapitányi 
állásig bejártuk, így betekintést nyertünk 
az akkoriban szolgálatot teljesítő matrózok 
életébe és a hajó működésébe is. A konyha, 
a függőágyas hálóhelyiség, a vízöblítéses 
angol vécé, a forgatható ágyútorony, a tiszti 
szobák mind a korabeli állapotoknak meg-
felelően vannak restaurálva és berendezve.

Ezt követően a Hadtörténeti Múzeum 
történésze tartott nekünk szemléletes 
előadást az első világháború borzalmairól, 
mindezt úgy, hogy kezünkbe foghattunk 
korabeli puskát, revolvert, buzogányt és 
még egy gránátot is. A résztvevők egyöntetű 
véleménye alapján a technikatörténet egy 
nagyon izgalmas kis szeletével ismerked-
hettünk meg. Figyeljetek, a következő ki-
rándulásunkat is hamarosan meghirdetjük!

Jeli Attila

Október 23-i megemlékezések
Az október 23-i megemlékezést idén a 

4.b és c osztályosok rendezték Botzheim 
Gyuri bácsi és Hernádiné Budai Ibolya néni 
segítségével. A műsor alatt az 1956-os for-
radalom képeit vetítették. A végén iskolánk 
igazgatója, Völgyes József mondott beszé-
det. Mindenki nagy fi gyelemmel kísérte 
a forradalom 60. évfordulójára rendezett 
megemlékezést.

Drámapedagógiával 1956-ról
Idén másképpen emlékeztek meg isko-

lánk felsős tanulói a hat évtizeddel ezelőtti 
eseményekről: a SzínJátszóTér társulata 
tartott érdekes foglalkozásokat iskolánkban 
A Széna téri srácok címmel.  A programot 
az 1956-os forradalom és szabadságharc 
60. évfordulójára létrehozott Emlékbizott-
ság támogatta.

A 7. és 8. osztályos gyerekek testközel-
ből élhették át a forradalom eseményeit, 
részesei lehettek az akkori hangulatnak. 
Négy napon keresztül mindig más osztály-
nak tartottak foglalkozásokat.  A gyerekek 
először vetítéssel egybekötött történeteket 
hallhattak, majd drámapedagógiai foglal-
kozások segítségével eljátszottak néhány 
jelenetet az ’56-os eseményekből. Nagyon 
hasznos volt a foglalkozás, sikerült köze-
lebb hozni a fi atalok számára is ezeket a 
sorsdöntő eseményeket. 

Köszönjük szépen a lehetőséget a Szín-
JátszóTér csapatának. 

Németh Nikolett, a 7.b osztályfőnöke

Tökfaragás
Kapj egy kedves felkérést (Optikalász),

lelkesítsd fel a gyerekeket (nem volt 
nehéz...), szerezz be néhány kőtörő eszközt 
(fúró, kalapács…), invitálj néhány erőem-
bert (nyolcadikosok), és már kezdődhet is 
a mulatság! Az eredmény garantáltan tök 
jó lesz!

Nógrádi Anikó – 4.a 

Lovas eredmények
Nagy Lotti, a Kalász Suli 5.a. osztályos 

tanulója a Magyar Póni Klub Szövetség 
által megrendezett Országos Bajnokságon, 
Balatonvilágoson az FSZ2 futószáras ver-
senyszámban 2. helyezettként ezüstérmet 
szerzett, illetve a D1 és D0 díjlovas ver-
senyszámok összesített eredményében a 4. 
helyen végzett.

Óvodai hírekIskolai Hírek
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Bolyai matema  ka 
csapatverseny 
Körze   forduló eredményei
4. évfolyam, 13. hely: György Botond 
Barna, Horváth Zétény, Kravecz Máté, 
Mecsnóber Máté Soma
6. évfolyam, 14. hely: Terényi Gergely, 
Gulyás Márton, Weinsdörfer Albert
6. évfolyam, 16. hely: Kéri Ádám, Hor-
váth-Milvich Benedek, Rostás Barnabás
7. évfolyam: az első 6-ba jutott, pontos 
eredményüket az ünnepélyes hirdetés 
után tudjuk meg: Koltai Marcell, Már-
ton Gergely, Farkas Benedek, Nógrádi 
Iván

A Zene világnapja 

Yehudi Menuhin hegedűművész és is-
kolaalapító kezdeményezésére már 41 
éve, 1975 óta minden
október 1-jén világszerte a zenét ün-
neplik sok ezer szép és különleges ren-
dezvénnyel. Harmadik éve iskolánk is 
csatlakozott a kezdeményezéshez, és 
népdaléneklési gálát rendez Kenderesi 
Ildikó tanító néni szervezésében.
Az idei esemény nagyon jó hangulatúra 
sikeredett. Iskolánk tanulói és peda-
gógusai színvonalas műsorral örven-
deztették meg egymást. A programon 
minden alsós osztály részt vett. A gye-
rekek fi gyelmét ritmusvisszhang tapso-
lásával vonta magára Ildi néni. Nagyon 
jól hangzott, ahogy több, mint 300 gyer-
mek tapsolta vissza az elhangzott egy-
szerű ritmusokat. Majd közös éneklés 
következett. Énekünket hegedűn kísérte 
új énektanárunk, Séra Anna.
A közös tapssal és énekléssel kellően 
megalapoztuk a hangulatot. Majd az 
egyéni produkciók következtek. Először 
Ildi néni lépett színpadra, akinek a taní-
tás mellett nagy szenvedélye az éneklés. 
Közel tíz éven keresztül képezte magát 
ezen a területen. Két gyönyörű népdalt 
énekelt el a gyerekeknek, zongorán kí-
sérte Séra Anna tanárnő. A tanári pro-
dukció után a gyerekek következtek. 
Minden osztályból egy-két gyermek 
vagy egy kisebb csoport hozta el ked-
venc népdalát. Iskolánkból sokan ta-
nulnak valamilyen hangszeren játszani, 
többen meg is mutatták tudományukat, 
és hangszerükön kísérték éneklő társa-
ikat.
A műsor végén a felső tagozat is kép-
viseltette magát, egy lánytrió énekelt 
hegedűkíséret mellett szilágysági nép-
dalokat. A programot közös énekléssel 
zártuk.

 SZENTISTVÁNTELEPI ISKOLA

A szeptemberi nagy szülinapi szombat 
óta beköszöntött az igazi színes ősz. A ter-
mészet kincseire újra és újra rácsodálko-
zunk.  Ilyenkor gyűlnek a színes levelek, 
kosarakban állnak a termések (gesztenye, 
dió, mogyoró, makk...) arra várva, hogy a 
gyerekek csodás őszi díszeket barkácsolja-
nak belőlük!  

Az ősz hangulatáról és színeiről rengeteg 
mese, vers, dal és mondóka született, ami-
ket az ovisok szívesen ismételgetnek. Az 
óvoda udvarán álló hatalmas fák lombesője, 
színeik és formájuk változatossága minden 
nap ámulatba ejti a gyerekeket. Szeretik az 
őszt. Lehet gyűjtögetni, gereblyézni, rakos-
gatni és lepréselni a színes leveleket, hogy 
azután az óvoda falát díszítsék, és nem utol-
sósorban a novemberi Márton napi ünnep-
ségünknek adjanak majd díszes hátteret.

Várjuk november 11-én a szülőket az 
óvodánkba egy közös, kreatív, alkotó dél-
utánra, ahol csemetéikkel együtt készíthetik 
el ”Márton napi lámpásukat”. Nagy öröm az 
a gyerekeknek, amikor apu és anyu ott ül az 
ő kis asztaluknál, és együtt alkotnak valami 
szépet!

Csoportonként készülünk a hagyomá-
nyos zsíros kenyérrel és libás sütivel. Mert 
ugye: Márton napján, aki libát nem eszik, 
egész évben éhezik! Aki viszont libát eszik, 
arra az év hátralevő részében bőség és gaz-
dagság vár!

A gyerekekkel egész héten készülünk 
a Márton napra, megismerkedünk vicces 
ver sikékkel, rigmusos dalokkal és mon-
dókákkal, az ehhez kapcsolódó népi ha-
gyománnyal, libákat készítünk különböző 
technikákkal. Végül lezárjuk a 40 éves, 
szülinapos ovi Márton napi bulijával. Mert 
buli lesz, az biztos, de hogy milyen, az le-
gyen meglepetés!

Adrienn óvó néni

Óvodai HírekIskolai Hírek

 SZENTISTVÁNTELEPI ÓVODA

Őszi mulatságok 
a Telepi Oviban

Szüret mus  al, 
játékkal

 NYITNIKÉK ÓVODA

Igazi őszi hangulatban telt a Nyitnikék 
óvoda szüreti mulatsága. Nagyszerű volt 
megtapasztalni, hogy a gyerekek mennyire 
fogékonyak a népi szokásokra, zenékre, já-
tékokra. Kis állomásokon keresztül ismer-
kedhettünk meg a vidék apró, egyszerű és 
mégis érdekes játékaival. Nem hiányozha-
tott a kézműves foglalkozás, és az apukák is 
kipróbálhatták erejüket és ügyességüket a 
talicskatolás területén. A legnagyobb sikert 
a mustkészítés aratta, és az is biztos, hogy 
az elkészült mennyei nedű már nemcsak a 
felnőttek kedvence lesz ezután. Gyerekeim 
és saját nevemben is köszönöm az óvoda 
dolgozóinak ezt a varázslatot, bár tudjuk, 
hogy tündérektől csak ilyenekre számítha-
tunk.

Állatsimogató 
a világnapon

Hagyományokhoz híven minden évben 
október 4-én rendezzük meg az állatok vi-
lágnapját a Nyitnikék Óvodában. Ilyenkor 
otthonról behozott kedvenceket fogadunk 
felügyelettel vagy ketrecben, s az óvoda 
igazi állatsimogatóvá alakul. Idén még az 
időjárás sem tudott kifogni rajtunk, hiszen 
szülői felajánlásnak köszönhetően a hül-
lőkkel ismerkedhettünk meg. Volt két kígyó 
is, amiket megsimogathattunk, és a bát-
rabbak a nyakukba is megkapták, mintha 
sálak lennének. Egész héten visszaköszönt 
a gyermekeknél ez a felejthetetlen élmény. 
Köszönjük az aktív szülői támogatást, ezt a 
hagyományt továbbra is szeretnénk foly-
tatni a családok együttműködésével.

Harmat-Üveges Zsuzsanna



Örömmel adjuk hírül, hogy iskolánk 
volt diákja, Szedmák Eszter első díjat nyert 
Németországban az Internationaler Orgel-
wettbewerb Herford 2016 versenyen. Eszter 
előbb zongora, majd csembaló szakon tanult 
a Kalász Művészeti Iskolában, Csizmadia 
Angelika tanárnő tanítványaként. Később 
zongoratanulmányait Eckhardt Gábornál 
folytatta. Orgonálni először Zászkaliczky 
Tamástól, majd Szathmáry Lillától tanult, 
később a Bartók Konzervatóriumban Szabó 
Balázs tanítványaként végzett. 2016 őszétől 
Weimarban folytatja tanulmányait, ahová 
csembaló tanárnője, Csizmadia Angelika ja-
vaslatára és felkészítése alapján felvételizett, 
sikerrel.
Szívből gratulálunk és büszkék vagyunk rá!

Az idei tanévben 20. jubileumát ünneplő 
Kalász Művészeti Iskola immáron nyolcadik 
alkalommal rendezte meg az Országos Ka-
lászi Tamburás Találkozót.  2016. október 
8-án a Kós Károly Művelődési Házban fel-
léptek a budakalászi és környékbeli iskolák 
dél-szláv és magyar zenét játszó tamburásai, 

valamint az ország távolabbi városaiból – 
Tökölről és Mohácsról – érkező tambura 
együttesek. Két profi  zenekar – a Söndörgő 
és a Babra – is részt vett a rendezvényen, 
melyeknek tagjai közül sokan a mi iskolánk 
növendékei, Eredics Gábor és Szendrődi 
Ferenc tanítványai voltak. Délután mindkét 
csapat fergeteges hangulatú koncertet adott. 
Pályázati összegből tudtuk megvalósítani a 
résztvevők utaztatását, étkeztetését, és így 
tudtuk megajándékozni őket a találkozó lo-
gójával ellátott pólókkal is. Az egész napos 
rendezvény folyamán vendégeink szerb cse-
vapcsicsát és egyéb harapnivalókat is kós-
tolhattak. Az estet hagyományaink szerint 
hangulatos táncházzal zártuk. A rendezvényt 
támogatta a Nemzeti Kulturális Alap, a Bu-
dakalászi Szerb Kisebbségi Önkormányzat, a 
Kós Károly Művelődési Ház és a Kalász Mű-
vészeti, Nevelési Alapítvány. 

Előzetes: 
2016. november 17-én, csütörtökön 

17 órakor tartjuk a zeneiskola Őszi Növen-
dékhangversenyét. 

2016. december 11-én, vasárnap 17 óra-
kor rendezzük az Adventi tanári hangver-
senyt, melynek végén a növendékekből és 
tanárokból alakult zenekar és kórus hirdeti 
a Karácsony közeledtét. Koncertjeinkre min-
den érdeklődőt szeretettel várunk!

Hermeszné Uracs Mónika, 
tagintézmény-vezető

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ20

Zeneiskolai hírek Budakalászi Kultúrcseppek

Október folyamán különleges program-
sorozattal adózott az 1956-os forradalom és 
szabadságharc hatvanadik évfordulója előtt 
a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár. 
Mindjárt a hónap elején a Presto Kamara-
együttes „Hazám, hazám, te mindenem...” 
címmel hallhattak koncertet az érdeklődők. 
Az esemény, melynek vendége Tóth Orsika 
ének-és gitárművész volt, egyben a Zene Vi-
lágnapjára is ráirányította a fi gyelmet.

November 27-ig látogatható még az a 
kiállítás, mely „Az 1956-os forradalom do-
kumentumai” címet viseli. A tárlat főként 
Ebinger Endre gyűjteményére épít, vendég-
kiállítóként Ilyés László és Vida Ferenc is 
jelen vannak. 

Az 1956-os forradalomban a rettegett 
„ávósok” lettek az első számú közellenségek 
Magyarországon. Az elmúlt évek kutatásai 
alapján mind pontosabb kép rajzolódik ki 
arról, hogy milyen szerepet játszottak a tes-
tület egyes vezetői és csoportjai az esemé-
nyek alakításában. Október 20-án többek 
között erről is beszélt az érdeklődőknek 
Tabajdi Gábor.

A Szentkorona Délutánok programjában 
is a hatvanéves évforduló köszönt vissza. Az 
előadásokban párhuzamot vontak a szintén 
jubileumi évét ünneplő 1456-os nándorfe-
hérvári diadal krónikájával. A találkozón 
Dr. Hidán Csaba „Szabadságharc” címmel, 
Dr. Varga Tibor pedig „…legfőbb bűn a két-
ségbeesés…” címmel tartott előadást. 

Budakalász emlékezik

Eszter az első sorban jobbról a második

Ma  nézzunk! 

Ha kötetlen családi kikapcsolódásra 
vágynak, jó választás a Kós Károly Mű-
velődési Ház Családi Matinéja. Október-
ben a jó hangulatról a Búgócsiga Zenede 
gondoskodott, akik maguk is – ahogy ők 
fogalmaznak – gyereklelkű felnőttek, így 
könnyebben találják meg a közös hangot 
a kicsikkel, ebben pedig színes jelmezeik is 
segítik őket. A koncert után a mancsokat is 
meg lehetett mozgatni a kézműves foglal-
kozáson, mellé fi nom őszi falatokat ropog-
tatni. Végül pedig, akinek kedve volt, városi 
vasúton mehetett körbe Budakalászon.

November 26-án ismét lehet matinézni: 
akkor a Nektár Színház hozza el a Jég-
királynő című darabot, majd a kezdődő 
advent ihlette kézműves-foglalkozások és 
fi nomságok lesznek.2222000000000000000000000000000000000000000000

NOVEMBERI HAZAI MÉRKŐZÉSEK:

18:00  CYEB BUDAKALÁSZ - TELEKOM VESZPRÉM
NBI férfi felnőtt kézilabda mérkőzés

15:30 CYEB BUDAKALÁSZ - TELEKOM VESZPRÉM
NBI férfi ifjúsági kézilabda mérkőzés
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18:00 CYEB BUDAKALÁSZ - BALATONFÜREDI KSE
NBI férfi felnőtt kézilabda mérkőzés

15:30 CYEB BUDAKALÁSZ - BALATONFÜREDI KSE
NBI férfi ifjúsági kézilabda mérkőzés
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Helyszín:
Budakalászi Sportcsarnok • 2011 Budakalász, Omszk park 1.

Jegyárak:
Felnőtt - 2000 Ft • Gyerek, diák, nyugdíjas - 1000 Ft
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Olvasói levélAnyakönyvi hírek

Élet keresztyén Szemmel

Egy nagyszerű író és kiváló hazafi  
emlékének szeretnék most adózni. So-
mogyváry Gyula a nyugat-dunántúli 
Fülesen született. 19 évesen önként je-
lentkezett és frontkatonaként végighar-
colta az I. világháborút. A testközelben 
átélt háborúról történelmi regény tri-
lógiát írt. A Virágzik a mandula, a Ne 
sárgulj fűzfa és az És Mihály harcolt c. 
regények jelentős sikert arattak s szinte 
évről évre újra ki kellett adni őket. 

A háború utolsó időszakában zajló 
szörnyű állóháborúnak, a hazatérésnek, 
a szégyenteljes őszirózsás forradalom-
nak, a vérszomjas kommünnek a tör-
ténete az És Mihály harcolt c. kötetben 
olvasható. Érdekes részlet, hogy az olasz 
frontra kivonuló magyar egységek mi-
ként vonultak gyalog a déli alpok kicsiny 
hegyifalvai közt, s osztották meg szűkös 
élelmiszer adagjaikat az ott élő kiéhezett 
gyermekekkel. 

1920 után Gyula diák néven ver-
sesköteteket is jelentetett meg. A Ma-
gyar Miatyánk 1919-ben című verse 
eleven magyar fájdalmat fogalmazott 
meg. Amikor szülőfaluját trianon után 
Nikitsch-re keresztelték, nem akart 
belenyugodni és a nyugat-dunántúli 
mozgalmakhoz csatlakozott. Volt front-
katonák, egyetemisták, gazdaemberek, 
magyar, német és horvát nemzetiségű 
polgárok álltak be az irreguláris csapa-
tokba, az ún. rongyosgárdába és a csen-
dőrségtől szerzett fegyverekkel szálltak 
szembe az antant végzésével, és meg-
akadályozták az osztrákok bevonulását. 
Kikényszerítették a velencei egyezményt, 

aminek következtében Sopron és nyolc 
falu népszavazáson dönthetett sorsáról. 
Ezeknek az eseményeknek az És mégis 
élünk című regényében állít emléket 
1936-ban. 

A vészjósló harmincas években a Ma-
gyar Rádió irodalmi igazgatójaként és 
Csorna város országgyűlési képviselő-
jeként náciellenes volt. Bajcsy-Zsilinszky 
Endre mellett egyedül ő szavazott nem-
mel a második zsidótörvényre. 1944 
márciusában a Gestapo letartóztatta 
és lakásából Mauthausenbe deportálta. 
Csak a háború befejeztével térhetett 
haza, negyvenkilósan, lerongyolódva. 
Mivel németbarátsággal nem volt vá-
dolható, a kommunisták először rádiós 
igazgatói állásából rúgták ki, majd 1950 
novemberében Rákosi pribékjei – a Gest-
apohoz hasonlóan – lakásáról hurcolták 
el és Kistarcsára internálták. 1953 feb-
ruár 12-én az ÁVH rabkórházában halt 
meg és jelöletlen sírba lökve földelték el. 

A két világháború közti szépírói si-
kerek után a szocializmus néma évtize-
dekkel havazta be emlékét s életművét. A 
történelemkönyvek hazug beállításaival 
szemben üdítő tisztasággal olvashatunk 
regényeiben történelmünk múlt századi 
sötét időszakáról. A rendszerváltás után 
megjelentek ezek a könyvek, csak vala-
hogy az ismeretlenség légritka közege 
választja el őt az olvasóktól. Ha valaki 
mégis könyvet venne a kezébe, jó szívvel 
ajánlom Somogyváry Gyulát…

Glasz Péter
Budakalászi Református Egyházközség

Elfelejte   Arcok – 2.
Somogyváry Gyula (1895-1953)

Szeptemberi anyakönyvi események:
Városunkban szeptemberben 1 pár kötött 
házasságot. 
Az ifjú párnak gratulálunk! 

Szépkorúak
Tomoryné Radnai Magdolnának, aki 2016. október 
4-én töltötte be 95. életévét.

Újszülöttek 
Szeretettel köszöntjük Budakalász 
legifjabb polgárait!

Dévai László
Fehér Tamás
Görbicz Doma Gábor
Hegedűs André 
György
Horváth Mira

Hrabovszky Vilmos
Juhász Patrik Leó
Makrai Ábel
Siklósi Árpád Zsolt
Tárnok Lilla

Jó egészséget kívánunk nekik!

Jó egészséget kívánunk!

Részvétünk a hozzátartozóknak!

Októberben ehunyt  
budakalászi lakosok:

Békés Györgyné, 88 éves,
Jánosy Árpád Ferenc, 84 éves,
Kovács Ferenc, 74 éves,
Medgyes Béláné, 64 éves,
Papp Kálmán, 83 éves,
Polster Ákosné, 81 éves,
Szabó Istvánné, 77 éves,
Szunyogh Etel, 88 éves

Gyászhírek

Lengyel Imréné, Emmi nénit 90. szüle-
tésnapján Budakalász Város Önkormány-
zata nevében Rogán László polgármester és 
Ercsényi Tiborné alpolgármester köszön-
tötte szeptember 9-én. Emmi néni 1926-
ban a Békés megyei Szentetornyán született 
szegény paraszti családban. Elemi iskoláit 
szülőfalujában járta, majd a háborút kö-
vetően 1948-ban megházasodott. Férje út-
mester volt, Emmi néni pedig a háztartást 
vezette, szüleit gondozta, kertészkedett és 
lányukat nevelte. Férje halálát követően 
hat éve költözött lányához Budakalászra. 
Lánya gyógyszerész, unokája belgyógyász, 
születésnapját körükben ünnepelte.

Szépkorúak köszöntése

„Hiányszakma a mennyben a hajógépész, 
ezért apa felköltözött 2016. október 17-én.”

Kapu Tamás élt 51 évet

Budakalász Hivatalos Közösségi Oldala
Információk, hírek, események, rendezvények első kézből:

facebook.com/budakalaszvaros
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Sport

Nyolc mérkőzést játszott le októ-
ber végéig a CYEB Budakalász FKC 
együttese az első osztályú kézilabda 
bajnokságban. Döntetlen eredmény 
nem született eddig, négy győzelem 
és ugyanennyi vereség viszont igen. 
Ezzel 14 csapatból az 5. helyen áll az 
„újonc” a nagyok között.

Októberben Gyöngyösön vere-
séggel indítottak a fi úk, a ceglédieket 
azonban hazai pályán magabiztosan 
győzték le nyolc góllal. „Remek véde-
kezést produkáltunk hatvan percen 
keresztül, ami eldöntötte a mérkő-
zést. Támadásban is precízebben, 
jobban teljesítettünk, kevesebb tech-
nikai hibával játszottunk, ennek kö-
szönhetjük a nagyarányú győzelmet” 
– értékelt a találkozó után Horváth 
Attila vezetőedző.

Aztán ismét egy vereség és egy győ-
zelem következett. Orosháza két góllal 
volt jobb, Balmazújváros pedig ennek 
itta meg a levét. „Már a melegítésnél 
is lehetett látni, hogy a játékosok ösz-
szeszedettek és nagyon akarják a 
győzelmet – mondta Horváth Attila. 
Úgy is kezdtük a mérkőzést, pár perc 
alatt 5:0 lett az eredmény. Amire fel-
ocsúdott az ellenfél, rátettünk még 
egy lapáttal, és rövid időn belül 9:2-
re módosítottuk a játék állását. Jól 
védekeztünk, a kapusteljesítmény is 
kifogástalan volt ebben a szakasz-
ban.” A második félidőt is uralta a Bu-
dakalász, így a meccs végeredménye 
31-23 lett.

Kupameccset is játszott a CYEB 
csapata a Ferencváros otthonában. 
A továbbjutás azonban nem sikerült, 
hiszen a zöld-fehérek 29-28-ra nyer-
tek. Ezt azonban kárpótolta az utolsó 
októberi játék: a Vác együttesét óriási 
csatában 26-27-re sikerült legyőzni 
idegenben.

A budakalásziak következő hazai 
mérkőzése november 16-án lesz. A ta-
bellát vezető Telekom érkezik a Buda-
kalászi Sportcsarnokba. Szurkoljanak 
Önök is a helyszínen, szóljon minél 
hangosabban a „Hajrá Kalász!!!”

Sikerült felvenni 
az NBI ritmusát

Idén is trófeák sokaságát hozta el a 
Fénylakk Budakalász Vívósport Egyesü-
let az október 15-én és 16-án Szegeden 
megrendezett B kategóriás Felnőtt Vidék-
bajnokságról. Tőr fegyvernemben mind a 
négy aranyérmet megnyerték.

 A női tőrözők között budakalásziak 
nyerték az első három helyezést: aranyér-
mes lett Volosinovszky Linda, az ezüstöt 
Dinya Alexandra, míg a bronzot Orosházi 
Csilla szerezte meg, Kis Bernadett az ötö-
dik lett. A férfi  tőrözők egyéni versenyében 

aranyérmes Gátai Róbert, míg a harmadik 
helyen Káli András és Pilissy Zoltán oszto-
zott, az ötödik Örsi Dániel, a hatodik pedig 
Sághy Ervin lett. Aranyérmet harcolt ki a 
Volosinovszky Linda, Orosházi Csilla, Kis 
Bernadett és Dinya Alexa által alkotott női 
tőrcsapat. Szintén aranyérmet nyert a férfi  
tőrözők csapatversenyében a Gátai Ró-
bert, Káli András, Pilissy Zoltán és Sárdi 
Tamás összeállítású egyik budakalászi 
csapat, míg a másik – mivel a versenyen 
a fi úk két csapattal mérettették meg ma-
gukat – a negyedik helyezést érte el a Bán 
István, Örsi Dániel, Sághy Ervin, Vadász 
László felállásban. A férfi  párbajtőr csa-
pat – Ózi József, Sághy Ervin és Vadász 
László – a negyedik helyen végzett.

Az egyesület tagjai legközelebb novem-
ber 16-17-én mérettetik meg magukat a 
Felnőtt Országos Magyar Bajnokságon. 
Szurkoljanak akkor is a Fénylakk Buda-
kalász Vívósport Egyesületnek!

Még csak most kezdődött el 
az őszi szezon, amitől hamaro-
san búcsúzunk. A bajnokságok 
vége előtt már azt számoljuk, 
hogyan szerepeltek a fi úk, és 

tervezzük a jövőt. Mint mindig, most is 
remekül helytálltak kalászi sportolóik. 
Az U15-ös korosztály azonban egy-egy 
gyengébb szereplést tudhat magáénak. 
Ebben a korosztályban csak egy csoport 
indult az egész megyében és a Budapesti 
Bajnokságban. Itt található a Ferencvá-
ros, Újpest, MTK és több első osztályban 
szereplő csapat. A mi gyerekeink egyrészt 
fi atalabbak és sajnos kevesen vannak. A 
bajnokság kezdeténél azért neveztük ezt 
a korosztályt, mert voltak gyerekek, akik 
már az alsóbb csapatokból kiöregedtek, 
így nem tudtak volna tovább sportolni az 

egyesületben. Nekünk minden 
kalászi gyerek fontos!

Köszönet a szülőknek az 
edzőknek a kitartásért. Öröm 
látni mennyi gyerek nyüzsög a 
pályáinkon. Még mindig arra 
kérem a szülőket, hogy hoz-
zák le gyermekeiket sportolni. 
A mozgás, a jó társaság, a fe-
gyelem nagyon sokat ad a fi a-
taloknak. Higgyék el, megéri a 
kitartás, mert később büszkék 

lesznek csemetéjükre.
Saját tapasztalatból mondhatom, hogy 

aki egész életében sportolt, egészségesen, 
vidáman és nagy ambícióval éli idősebb 
napjait is. Célom, hogy minél több bu-
dakalászi gyereket sportra és becsületre 
neveljünk. 

A város vezetői is mindent megtesznek, 
hogy a körülmények is megfelelőek legye-
nek. Köszönet Rogán László polgármester 
úrnak, a Képviselő-testületnek és a Hiva-
talnak. 

Az U19-es korosztály Pintér Sándor 
vezetésével első a tabellán. Saját nevelésű 
és többnyire kalászi srácok alkotják a csa-
patot. Gratulálunk és legyenek példaképe-
ink, csak így tovább! Hajrá Kalász, hajrá 
BMSE!

Sárosi Tibor – BMSE elnök

Taroltak a budakalászi vívók

Foci hírek
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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: Lévai Zsuzsa Rózsa
Címlapfotó: Kovács Andrea

Tördelés, illusztráció: Lovász Anita
Fotók: Kovács Andrea, VKC TV

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. december 1. Megjelenés, terjesztés: 2016. december 12-13-14.

Gyógyszertári 
ügyelet
2016. november      
           december

Viktória 
Gyógyszertár
Budakalász

Vörösmarty 
Gyógyszertár
Pomáz

István Király 
Gyógyszertár
Pomáz

Kőhegy 
Gyógyszertár
Pomáz
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2016. november 13. 
szombat 8-20 óráig
Jankovics Gy. u. 2.
Telefon: (26) 326-240

2016. november 20. 
vasárnap 8-20 óráig
Kőbányai út 3.
Telefon: (26) 340-232

2016. november 27. 
vasárnap, 
november 1. kedd
Vörösmarty út 18-20. 
Telefon: (26) 326-402 

2016. december 4., 11. 
vasárnap 8-20 óráig   
Kossuth L. u. 21/A
Telefon: (26) 325-462

Kör Korcsoport Nem Résztvevő (fő)

1

Óvodás Lány 26
Kísérő szülő 26
Fiú 27
Kísérő szülő 27

Alsós Lány 108
Fiú 79

Felsős Lány 43
Fiú 57

Felnő  Nő 61
Férfi 62

2

Alsós Lány 7
Fiú 14

Felsős Lány 13
Fiú 22

Felnő  Nő 36
Férfi 47

Összesen: 655

Kör Korcsoport Nem Helyezés Név

1

Óvodás Lány I. Berta Bejke
II. Hidasi Ráhel
III. Berta Boglárka

Fiú I. Dubicza B., Szűcs N.
II. Ming Marci
III. Vági-Walter Barnabás

Alsós Lány I. Mecsnóber Mira
II. Vince Borbála
III. Stringovics Anna

Fiú I. Hegyi Botond
II. Gődény Zalán

Fiú III. Nagy Timon

Kör Korcsoport Nem Helyezés Név

1

Felsős Lány I. Sándor Nikole  a
II. Greman Szonja
III. Bárány Vivien

Fiú I. Papp Samu
II. Friedrich Máté

Fiú III. Németh Márton
Felnő  Nő I. Forgách Anikó

II. Hantos Flóra
III. Schwreiget Árpádné

Férfi I. Mester Bálint
II. Pásztor A   la

Férfi III. Forró Márk

2

Alsós Lány I. Gálfi  Gréta
II. Schieszl Hanna
III. Henglár Zita

Fiú I. Imre László
II. Bányász Levente

Fiú III. Imre Pál
Felsős Lány I. Mészáros Hanna

II. Wild Emma
III. Bányász Flóra

Fiú I. Csáki A   la
II. Imre Mátyás
III. Koltai Marcell

Felnő  Nő I. Zimann Viktória
II. Sztankovics Eszter
III. Koltai Lilla

Férfi I. Lőrincz Gergely
II. Simák Gergő

Férfi III. Koller Dániel

Őszi Tófutás eredmények 2016. október 22. – Omszk park

ELKEZDŐDÖTT! 
Nátha, köhögés, orrdugulás, krupp…

*ÉRVÉNYES: 2016. NOVEMBER 30 IG

Tetőfedő, bádo-
gos, ácsmunkát, 
lapos tetők szige-
telését válla lom. 
Kisebb mun  kával 
is keressen bátran!  
+36 (70) 578 1468

Apróhirdetés

Ne várjon az utolsó pillana g, jobb még 
az elején megállítani a betegséget.

Gyógyuljon, regenerálódjon nálunk természetes 
sóterápiával, mellékhatások nélkül.

NOVEMBERBEN A 
  10 ALKALMAS SÓBARLANG BÉRLETEKHEZ 
MOST + 2 ALKALMAT ADUNK AJÁNDÉKBA

  5 ALKALMAS BÉRLETEKHEZ + 1 GERINCTERÁPIÁS 
CERAGEM MASSZÁZST

Hívja bejelentkezésért 
a 70/578-52-78-as számot. 
Cím: Kalászi Sóbarlang, 
Budakalász Budai út 26. 
bejárat a parkoló felől 
www.kalaszisobarlang.hu



Nyitva tartás: 
H-P.: 5-21,
Szo.: 6-21, 
Vas.: 7-20

Telelefon:
+36 (20) 344 4259

– 10% Nyugdíjasoknak, tűzoltóknak, rendőröknek, 
mentősöknek (igazolvány felmutatásával). 

•  Helyben sütö  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)

– 10% Nyugdíjasoknak, tűzoltók

PIZZA ÉS MENÜ 

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS!

Budakalász, Üröm, Pomáz

Tel.: +36 (20) 344 4259
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Budakalász 
szívében, 
a főtéren!

ÚJ PARKOLÓ VÁRJA A VENDÉGEKET 

NOVEMBER 3 TÓL, AZ ÉPÜLET MÖGÖTTI TERÜLETEN! 

A TÁNCSICS UTCÁBÓL LEHET BEHAJTANI.

A HÉT MINDEN NAPJÁN!

Napi menü: 

+ csomagolás: 250 Ft.–

He  5 megrendelésnél 

a csomagolás díját elengedjük.

Családi menü: 

+ csomagolás: 350.– Ft

950 Ft.-
KIFŐZDE 

3 000 Ft.-

A kalaszpekseg.eu oldalon is leadhatja rendelését!

Menüajánlatunk folyamatosan frissül 

a www.facebook.com/kalaszpekseg oldalon is.

Kifőzde 
nyitva tartása

: 

H-P: 6-19, Sz-V: 8-16


