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Képviselő-testüle   döntések – 2018. október 25.

A Költségvetési rendelet módosítása
A költségvetés módosítására a központi 

költségvetési támogatások és a többletbe-
vételek átvezetése miatt volt szükség.

Az önkormányzati lakások bérbe a-
dásának feltételeiről és bérleti díjá-
ról szóló rendelet megalkotása

A lakások bérbeadásának szabályozása 
a korábban elfogadott lakáspolitikai 
koncepció céljainak prioritást adva új 
rendelet kibocsátását tette szükségessé. 
A város méreteihez képest indokolatlanul 
magas bérlakásállomány leépítése – annak 
leromlott állapota miatt - stratégiai érdeke 
a városnak. A lakásállomány csökkenése 
folyamatosan nyomon követhető. Ezt 
elsősorban a lakások bérlőknek történő 
értékesítésével hajtja végre a város. Az 
elmúlt négy évben a 170 körüli lakásszám 
120 alá csökkent. A lakáspolitikai 
koncepcióban 60 körüli célérték szerepel. 
Ennek elérése reálisan csak 5-6 év alatt 
valósulhat meg. A jogszabályi háttér 
szigorodásával és az önkormányzati 
érdekek szigorúbb képviseletének hatására 
a pár évvel ezelőtti 30 millió forintot 
megközelítő lejárt lakbér- és közüzemi 
díjhátralék lecsökkent 8,5 millió forintot 
alig meghaladó szintre. Ebből 7,5 millió 
forint peresített, végrehajtás alatt lévő 
összeg.

A rendelet számos helyen pontosabban 
és részletesebben szabályozza a lakáspoli-
tikát. A bérlők számára kedvező változás a 
szociális bérleti jogviszonyhoz kapcsolódó 
egy főre jutó havi jövedelemkorlát meg-
emelése megközelítőleg 100.000 Ft/hó 
egy főre eső jövedelem szintre a korábbi 
kb. 50.000 Ft/hó-ról. A másik lényeges 
változás a költség alapú bérlakás kategória 
megteremtése, amely átmenetet képez a 
szociális és piaci kategória között. A kate-
gória megteremtésével a cél az, hogy a szo-
ciális bérleti díjra nem jogosultak közül az 
idősek és a nagycsaládosok a rendszerben 
maradhassanak. 

A lakók nemfi zetése esetén a hosszas 
bírósági eljárás elkerülése érdekében be-
került a szerződésekbe a közjegyző által 

ellenjegyzett kiürítési záradék. Ez a több 
városban is alkalmazott passzus a tulajdo-
nos Önkormányzat érdekeinek védelmét 
szolgálja.

A gondos gazda szerepével összhang-
ban kötelező lesz a bérlemények éves el-
lenőrzése a bérleti szerződésben foglaltak 
betartásának kontrollja miatt. A rendelet 
meghatároz méltányolható lakásmérete-
ket is a szociális kategóriában, tehát fi gye-
lembe veszi például az egy főre eső indokolt 
lakásméretet is.

Az új adatvédelmi jogszabályoknak 
megfelelően részletesen szabályozottá vált 
az adatkezelés, adattárolás és adatkiadás 
rendje is. Lakbéremelést nem tartalmaz a 
módosítás. 

Az önkormányzati lakások és helyi-
ségek elidegenítésének feltételeiről 
szóló rendelet módosítása

Az önkormányzati bérlakások értékesí-
tése a kedvező ingatlanpiaci folyamatoknak 
köszönhetően jól halad. A vevők a lakások 
megvásárlásakor a vételárat banktól felvett 
hitelből vagy saját erőből egy összegben fi -
zetik ki, így az egyösszegű vásárlásra járó 
korábbi kedvezmény kikerült a rendelet-
ből. Továbbra is megmarad ugyanakkor az 
értékesítés során biztosított 20%-os ked-
vezmény abban az esetben, amikor a bérlő 
a vételt megelőző két évben nem rendelke-
zett tartozással. 

Közművelődésről szóló rendelet 
meg  al kotására

A közművelődési törvény ebben az 
évben újraszabályozta a települési ön-
kormányzatok közművelődési feladatait, 
alapszolgáltatásait. A helyi lehetőségek, 
sajátosságok alapján az önkormányzatok 
rendeletben határozzák meg az ellátandó 
közművelődési alapszolgáltatások körét, 
valamint a feladatellátás formáját, módját 
és mértékét. A rendelet megléte több pályá-
zat sikerességéhez is szükséges.

Javaslat óvodai álláshelyek bőví-
tésére

A témához kapcsolódó információ 
a pol  gármesteri interjúban található 

a 3. oldalon.

Címerhasználat engedélyezése
A Nyitnikék Óvoda indult az Ovi Sport 

Közhasznú Alapítvány ovi-focipálya épí-
tésére kiírt pályázatán. Sikeres pályázat 
esetén az alapítvány honlapján használni 
kívánja a város címerét, ezért az óvoda ve-
zetője kérelmezte városi embléma haszná-
latát. A testület a használathoz hozzájárult.

Budakalászi Jóléti Szolgálat Ala pít-
vány támogatása

A témához kapcsolódó információ 
a pol gármesteri interjúban található a 
3. oldalon.

Lupa Egyesület 2017. évi elszá mo lá-
sának elfogadása

Az Egyesület a 2017-es elszámolását el-
készítette, melyet a Testület elfogadott.

Zártkerti ingatlan belterületbe csa-
tolása

A Gyümölcs utcában ingatlan belterü-
letbe csatolását hagyta jóvá a Testület. Jog-
szabály alapján a HÉSZ-ben belterületbe 
vonható övezetként nyilvántartott területe-
ken az ingatlanok belterületbe csatolása az 
Önkormányzat feladata, a kérelmező pedig 
a költségeket viseli. 

Beszámoló a Duna-Vértes Köze Re-
gionális Hulladékgazdálkodási Tár-
sulása Polgármester Társulásban 
végzett 2017. évi munkájáról

A Képviselő-testület elfogadta a pol-
gármester Duna-Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulásban végzett 
2017. évi munkájáról szóló beszámolót.

Jelentés a lejárt határidejű határo-
zatokról

A Testület elfogadta a 2018. június 1. és 
2018. szeptember 30. közötti időszak alatt 
hozott lejárt határidejű határozatokról 
szóló jelentést.

A Képviselő-testület valamennyi hatá-
rozata és az egyes napirendek előterjesz-
tései teljes terjedelemben megtalálhatók 
a város weboldalán a Képviselő-testületi 
ülések és Határozatok menüpontban.

Budakalász Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete október 16-án tartotta 
szokásos éves Közmeghallgatását. A ren-
dezvényre mintegy 25 érdeklődő érkezett.

A Közmeghallgatás szabályos képvise-
lő-testületi ülés volt, melyet a polgármester 
vezetett. 

Az ülés négy szakaszból állt. Az első 
részben Rogán László közérdekű lakossági 
tájékoztatót tartott a legutóbbi közmeghall-

gatás óta megvalósult városi eseményekről, 
eredményekről. 

A tájékoztatót követően dr. Bokory Ba-
lázs, a MÁV-HÉV Zrt. vezérigazgató-he-
lyettese számolt be a HÉV-vel kapcsolatos, 
Budakalászt érintő jelentős fejlesztésekről, 
majd pedig Dóka Gáborral, a MÁV-HÉV 
Zrt. stratégiai irodavezetőjével válaszoltak 
a felmerülő lakossági kérdésekre.

Az ülés harmadik szakaszában dr. 
Krepárt Tamás alpolgármester és dr. Ud-
varhelyi István jegyző reagált az előzetesen 

írásban beküldött lakossági felvetésekre, 
végül a szóbeli kérdések megválaszolása 
következett. 

A felmerült témák igen szerteágazóak 
voltak, a város életével, működésével kap-
csolatos kérdéseket, ötleteket és javaslato-
kat fogalmaztak meg az érdeklődők. 

A Közmeghallgatás teljes jegyzőkönyve 
a város web oldalán olvasható a Képvise-
lő-testületi ülések menüpontban.

Közmeghallgatás

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ2



INTERJÚ Rogán László polgármesterrel

Elkezdődö   a Berdó aszfaltozása; fejlesztőpedagógus segí   a gyere-
keket az óvodákban; idén ősszel is lesz korlátlan zöldhulladék-szál-
lítás; hamarosan kézhez vehe  k a karácsonyi ajándékcsomagot a 
nyugdíjasok. Csak ízelítő a város legutóbbi hírei közül, melyekről 
Rogán László polgármestert kérdeztük. 

Óriási lesz a változás a Berdóban

 A legutóbbi testületi ülésen több 
témában is döntöttek a képviselők. 
Az egyik határozat az óvodába járó 
gyermekeket segíti. 

Az óvodavezetők a gyermekek jobb 
fejlesztése érdekében kérték, hogy gyógy-
pedagógust alkalmazhassanak mindkét 
óvodában. A Telepi Óvodába emellett egy 
logopédus álláshelyet is kérelmeztek. Az 
ülésen mindhárom pozíció létesítését el-
fogadtuk. Fontos elmondanom, hogy ezzel 
a régióban egyedülálló módon minden 
óvodában állandó logopédus és gyógype-
dagógus szolgálja majd a gyermekek fej-
lesztését. 

 Támogatást nyújt az Önkormány-
zat a Budakalászi Jóléti Szolgálat 
Alapítványnak. Milyen célra? 

A korábbi évekhez hasonlóan az Ala-
pítvány az idén is elsősegélynyújtó, pre-
venciós oktatást szervez az általános 
iskolákban. Az alapítvány kérte az Önkor-
mányzat anyagi segítséget a tanfolyamot 
tartó szakemberek megbízási díjához és 
az eszközök beszerzéséhez. Ehhez nyújtot-
tunk 600.000 forintos támogatást.  

 Nemrégiben a Kalász Suliban tett 
látogatást. Mi volt ennek az oka?

A Kalász Suliban Végh Attila igazgató 
úrral megtekintettük azokat az osztályter-
meket, ahol az Önkormányzat két millió 
forintos támogatásával sikerült a padokat 
és a szekrényeket megvásárolni a szeptem-
beri iskolakezdésre. Igazgató úr beszámolt 
új terveiről, elképzeléseiről is és megbe-
széltük azokat a fejlesztési területeket, 
ahol az Önkormányzat támogatást, segít-
séget tud nyújtani az iskola számára. Így a 
város partner abban, hogy a parkolóudvar 
oldalsó kapujának megnyitásával egyirá-
nyú forgalmat alakítsunk ki az parkolóban. 

Az utca felőli tantermek a rossz vízel-
vezetés miatt penészednek, vizesednek. Itt 
egy szikkasztó árok kialakításával oldjuk 
meg a problémát. Ugyanitt az udvari kon-
ténerterem ablakainak egy része téglafalra 
néz. A szülők és a gyerekek ötlete nyomán 
az iskola kérte, hogy a falat rajzokkal dí-
szíthessék. Ezt nagyon jó ötletnek tartom 
és támogatom is a megvalósítást. A par-

kolóban az egyik fa kinyomta a kőkerítést, 
a további károk megelőzése érdekében 
kérték a fa kivágását. Beszéltünk a leendő 
tornateremről is, melynek helyét már jóval 
korábban kijelöltük. Az önkormányzati 
bérlakások lebontásával a parkoló és az 
iskola épülete közé lehetne helyezni egy 
szabványos nagy tornatermet, amire nagy 
szüksége lenne az iskolásoknak. A források 
erre még nem állnak rendelkezésre, de ter-
mészetesen fi gyelünk minden lehetőséget, 
emellett ehhez az intézményfenntartó se-
gítésére is szükség lesz majd.

 Hogy áll a Gerinc utca építése? 
Az idei legnagyobb projektünk kivitele-

zése jól halad. A mintegy egy kilométeres 
utca két végének aszfaltozása már elkez-
dődött. Mint minden nagy beruházásnál, 
itt is adódtak menet közben váratlan meg-
oldandó feladatok. Például a kábeleket a 
szolgáltatók több helyen nem a szabvány 
szerinti egy méteres mélységben, hanem 
csupán 40 cm-en helyezték a föld alá. Emi-
att többször kábelszakadás történt. A bejá-
rókat is egy szintbe kell hozni több helyen. 
Mivel eddig egy hullámos vonalú földút 
vezetett itt, az ingatlantulajdonosok ehhez 
igazodtak a bejáratok építésénél. Ahhoz, 
hogy az út viszonylag egy szinten vezes-
sen, néhány helyen eltérések alakultak ki 
a bejáratok és az úttest között. Ezeket a 
szintkülönbségeket a szakemberek egyen-
ként megvizsgálták és a kivitelezés végére 
minden esetben használhatóvá teszik majd 
a bejárókat. Az építkezésnek eddig a jó idő 
kedvezett, ha ez továbbra is így marad, 
bízom benne, hogy már karácsonyra hasz-
nálatba vehetik az utat a Berdó lakói. Az 
építéssel nemcsak a közlekedés lesz köny-
nyebb, az utca összképe is jelentősen meg-
változik. Az elkészült részeken már most 
látható az óriási különbség. A teljes befe-
jezésig kérjük mindenki türelmét!  

 Az országban több helyen problé-
mát okoz a hulladékszállítás. A buda-
kalászi szolgáltató is nehezen birkózik 
meg a zöldhulladék elszállításával. 
Lesz-e idén korlátlan szállítás? 

A hulladékszállítás nálunk sem egy-
szerű, kollégáim napi szinten küzdenek a 

szolgáltatás minőségének szinten tartásá-
ért. Ugyanakkor az esetenként előforduló 
időbeli eltérések mellett a szolgáltatás fo-
lyamatos és biztosított a városban. A szál-
lítás több hulladékfajtára is kiterjed, így 
a kommunális, a zöld-, a szelektív hulla-
dékra és a lomtalanítás is biztosított. Fon-
tos tudni, hogy sok településen kizárólag 
a kommunális hulladékot viszik el. Ebben 
az országosan is tapasztalható küzdelmes 
környezetben ismét sikerült megállapod-
nunk a Zöld Bicske Kft.-vel a zöldhulladék 
novemberi korlátlan elszállításáról. A ren-
dezetlen helyzet elkerülése érdekében kér-
jük ugyanakkor a lakók együttműködését 
és fegyelmezettségét abban, hogy csak a 
megadott napon helyezzék ki a zöldhulla-
dékot.  

 Közeleg az év vége, a város ilyen-
kor különös figyelmet fordít a 
nyugdíjasokra. Számíthat-e idén is 
fi gyelmességre ez a korosztály?

A város sokat köszönhet ennek a kor-
osztálynak, hiszen ők biztosítják a mai fi -
atalok, a gyerekek és az unokák számára 
a stabil hátteret. Mindig számíthatunk 
rájuk, akár valamelyik városi szervezet-
ben tevékenykednek, akár csak őszinte 
jószándékú javaslatukkal, véleményükkel 
segítenek minket. Így természetesen a 
karácsonyi készülődésükhöz idén is sze-
retnénk hozzájárulni egy élelmiszereket 
tartalmazó ajándékcsomaggal. A csomagot 
december első hetében – december 4-5-6-
án – vehetik át a Művelődési Házban. De-
cember 9-én pedig karácsonyi ünnepséget 
tartunk, ahová ez alkalommal az ország 
egyik legjobb hangú énekesnőjét, Kovács 
Katit hívtuk meg. Várunk mindenkit nagy 
szeretettel a jó hangulatú ünnepségre! Re-
mélem, sokan eljönnek majd!

December elsején az adventi hétvégék 
is elkezdődnek majd, ahol az óvodások és 
az iskolások műsorát csodálhatjuk meg 
és a szokásos vendéglátással készülünk 
minden idelátogató budakalászi számára. 
Rendezvényeinkre várunk mindenkit sze-
retettel!

2018. november 6.
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Önkormányza   hírek 

A megújult Budai úthoz méltó 
megjelenést kap a Barát-patak vá-
rosközpontban található kis hídja 
és annak korlátja. Korábban már 
megerősítették az Önkormányzat 
megbízásából a híd tartószerkezetét 
és a hídon át vezető járda is új térkő 
borítást kapott.

Az új kézi lakatosmunkával ké-
szült hídkorlát időtálló lesz. A csil-
logó fémfelület idővel várhatóan 
mattabbá válik majd. A korlát leg-
főbb díszítőeleme a város címere 
lesz, amely több száz apró, színezett 
darabból áll majd és várhatóan né-
hány héten belül kerül a helyére. A 
munka végeztével ez a terület is jól 
illeszkedik a megújult városköz-
ponthoz.

Jelentős állomáshoz érkezett a Berdó 
városrész fejlesztése, ugyanis október 

29-én elkezdődött a Gerinc utca aszfal-
tozása. A Golgota és Áfonya utca közötti 
szakasz utcaképe már szép, rendezett és 
járható. Az építést a Határ utcánál folytat-
ják, innen halad visszafelé a kivitelező az 
aszfaltozással. A jelenlegi állapot minden-
hol munkaközi fázis, az ingatlanok akadály-
mentes megközelítése a projekt végén lesz 
végleges. A kivitelezés befejezésének hiva-
talos határidejét 2019. első negyedévére 
irányozták elő, de kedvező időjárás esetén 
ez korábban is bekövetkezhet. 

Elkészült az 
új hídkorlát

Elkezdődö   a Gerinc utca aszfaltozása

Lakás:
●  Budakalász, Szentendrei út 3-5. 

„A” épület fszt. 7., alapterület: 58 
m2  

Építési telek:
●  Budakalász, Galagonya utca 

3087/2 hrsz., terület: 711 m2

A pályázatok benyújtásának 
határideje (ajánlattételi határidő) 
2018. november 19. 16.00 óra

A részletes pályázati felhívások 
Budakalász Város honlapján a Vá-
rosunk/Eladó-kiadó ingatlanok/
Eladó ingatlanok menüpontban ta-
lálhatók.

 
 

www.budakalasz.hufacebook.com/budakalaszvarosa közösségért!

Rogán László polgármester köszönt je 
Kalász M vészeti Iskola Musical-tanszakának m sora 

Kelemen László atya ünnepi beszéde, adventi 
gyertyagyújtás, Ünnepi uzsonna, tombolasorsolás

Szeretettel várjuk Önöket!

KarácsonyI
Ünnepség

Rogán László polgármester

Gondoskodik

M sorvezet  Pártai Lucia

A rendezvényre a meghívót minden nyugdíjaskorú kalászi lakos postai úton kapja meg.

2018. december 9-én
vasárnap 15 órától a  

Kalászi Sportcsarnokban
a budakalászi nyugdíjasok

részére 
Sztárvendég:

Kovács Kati
a vidám hangulatról 

StrauB Dezs

ELADÓ ÖNKORMÁNYZATI 
TULAJDONÚ INGATLANOK
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Az építészet hónapja alkalmából 
átadták a kiemelkedő építészeti tevé-
kenységért járó Pro Architectura díjat 
a Parlament Vadásztermében. Idén öt 
témában lehetett nevezni. A díjazottak 
az erkölcsi elismerés mellett egymillió 
forintos jutalomban is részesültek. 

A rangos díjra városunk is nevezett 

az év elején kiadott – a város épített kör-
nyezetét bemutató, építészeti irányadó 
kiadványával – Településképi Arculati 
Kézikönyvvel. Ez évben miniszteri el-
ismerésként tíz Pro Architectura díjat 
adtak át. Városunk Önkormányzata az 
építészeti közéletben és építészeti ok-
tatásban elért kiváló eredményeinek 
elismeréseként kapta meg a rangos elis-
merést. A díjat Tuzson Bence közszolgá-
latért felelős államtitkár adta át. 

A nyertes pályamű megalkotásában 
Turi Attila főépítész, Kassai-Szoó Do-
minika, Dénes Eszter, Kedves Zsófi a és 
Lukács Péter társszerzők, Dénes György 
fotós, Ruszina Katalin grafi kus, valamint 
Varga Rita főépítészi referens vettek 
részt.

Budakalászon két hosszabb ke-
rékpárút is átszeli a várost, az egyik a 
Duna-parton, a másik pedig a bevásár-
lóközpont és a 11-es út között halad Bu-
dapest és Szentendre között. Az ártéri 
Eurovelo 6-os útvonalat pályázati for-
rásból hamarosan kiszélesítik, felújítják. 

A másik útvonal felújítását pedig már 
megkezdte az útkezelő Magyar Közút 
Zrt., így az út egy részét most emiatt 
lezárták. A kátyúk, egyenetlenségek 
kijavítása után új aszfaltréteget, majd 
hosszirányú sávelválasztó felfestést kap 
az út.  A kerékpárúton 2018. október 
14. – november 30-ig, a Békásmegyertől 
a Kalászi útig (benzinkútig) terjedő 3,6 
kilométer hosszú részen szakaszos lezá-
rásra lehet számítani. A térképen a java-
solt alternatív út is látható. Az aszfaltozás 
idejére két héten át teljes útzár várható. 
A lezárás pontos idejéről és az alternatív 
útvonalról a kivitelező táblákat helyez ki.

A Budai út felújításával összhangban 
az Önkormányzat most a frekventált he-
lyen lévő élelmiszer- és vasbolt épületén 
végez külső felújítást. A két üzlet régóta 

szolgálja ki a helyiek igényeit. Az idő 
azonban eljárt felettük, időszerű a re-
noválás.

Az épület külső vakolata, lábazata és 
tetőszerkezete újul meg. A homlokzat 
megjelenését Turi Attila főépítésszel 
egyeztetve alakítják ki. Az épületet vilá-
gos színűre színre festik, valamint fel-
újítják a kirakatokat, a sérült lépcsőket 
és a bejárati portálokat. Kijavítják a ko-
rábbi közlekedési balesetben megron-
gált bejáratot is. Ezzel párhuzamosan 
az elöregedett tető csaknem egyharmad 
részét teljesen kicserélik, új tartó lécek-

kel, fóliával és cserepekkel ellátva a szer-
kezetet. A tető felújításával megszűnnek 
a visszatérően jelentkező beázások. 
A munkák teljes költsége megközelíti 
a hárommillió forintot. A munkálatok 
várhatóan november elején fejeződnek 
be. Az Önkormányzat kérte a Budai út 
felújított részén a tulajdonosokat, hogy 
lehetőség szerint ők is csatlakozzanak az 
épület szépítéshez. Így a Budai út 13-ban 
működő ékszerész üzlet tulajdonosa is 
felújíttatta homlokzatát és az üveges is 
felújítást tervez, a jó példa tehát ragadós.

Önkormányza   
támogatás egy 
rászoruló családnak

Pro Architectura díjat kapo   a város

Kerékpárút felújítás a 11-es út mentén

Megszépül az élelmiszer- és vasbolt épületének homlokzata

Önkormányza   hírek 

Nincs könnyű helyzetben az a 
család, ahol a szülők négy gyerme-
ket nevelnek. Még kevésbé, ha kö-
zülük a legkisebb sajátos nevelést 
igényel. Egy budakalászi családnál 
három gyönyörű kislány után a 
legkisebb gyermek fogyatékosság-
gal született. A család a kezdetek-
től minden lehetséges segítséget 
felkutatott a kislány állapotának 
javítására. A szakértők egy Duna-
kanyarban működő magániskolát 
jelöltek ki befogadó intézményként. 
Az iskola térítési díja azonban igen 
megterhelte a család költségveté-
sét. Az édesanya az Önkormány-
zathoz fordult segítségért, ahol 
a kompetens Népjóléti Bizottság 
méltányosságból adható rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményt ítélt 
meg a család számára, ami a tandíj 
felét jelenti. 
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Önkormányza   hírek 

Budakalász Város Önkormány-
zata az elmúlt évek hagyományait 
folytatva a karácsonyi ünnepeket 
megelőzően idén is élelmiszer cso-
magot adományoz a városban élő 
nyugdíjasok számára. A korábbi 
években megelégedéssel fogadott, 
tartós élelmiszereket (cukor, olaj, 
rizs, liszt, szaloncukor, tészta, kávé) 
tartalmazó csomag december hónap 
folyamán vehető át személyesen az 
alábbi helyen és időpontokban.

A csomagok átvételének helye:

Kós Károly Művelődési Ház (Buda-
kalász, Szentendrei út 9.), a tavalyi évhez 
hasonlóan a hátsó parkoló felőli bejáraton 
keresztül megközelíthető aulában. (Parko-
lási lehetőség a hátsó udvaron).

Az átvétel időpontjai:

•  december 4. (kedd) 
08:00-15:00 óra között

•  december 5. (szerda) 
08:00-15:00 óra között

•  december 6. (csütörtök) 
08:00 -15:00 óra között 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 
csomagok átvétele kizárólag a megadott 
időpontokban lehetséges, a kijelölt napokat 
követően utólagos átvételre nincs lehetőség.

Az ajándékcsomagra jogosultsá-
got a személyi igazolvány, a buda-
kalászi állandó lakcímet tartalmazó 
lakcímkártya, és a nyugellátásról 

szóló igazolás együttesen igazolja. 
Kérjük tehát, hogy ezeket az okmányokat 
mindenképpen hozzák magukkal, mert a 
csomagok átvétele csak ezek megléte 
esetén lehetséges. A jogosulton kívül 
más személy csak aláírt meghatalmazás el-
lenében veheti át a csomagot.

Kérjük továbbá a 2018 októbere 
óta nyugdíjazott lakosokat, hogy je-
lentkezzenek a Polgármesteri Hiva-
talban nyugdíjas státuszuk igazolása 
érdekében (nyugdíjas törzsszám iga-
zoló lap bemutatásával).

Kérjük, hogy akik egészségi állapotuk 
miatt nem tudják az ajándékcsomagot a 
Művelődési Házban átvenni, hívják a lenti 
telefonszámot, hogy a kiszállításról gondos-
kodhassunk!

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

Budakalászon immár több éves hagyo-
mánya van az idősek megünneplésének. 
Az Idősek Világnapjához kapcsolódva az 
Önkormányzat évek óta minden október 
elsején a Művelődési Házba invitálja a 
városban élő időseket, ahol műsorral és 
vendéglátással tiszteleg a korosztály tagjai 
előtt. Így történt ez idén is. A meghívot-
tak a hely kapacitáskorlátai miatt az 1950 
előtt születettek voltak. A Művelődési Ház 
nagyterme zsúfolásig megtelt, összesen 
mintegy kétszázan jelentek meg a rendez-
vényen. A vendégek gazdag műsort tekint-
hettek meg: felléptek az Idősklub tagjai, 

a Zeneiskola amatőr csellistái, a pomázi 
senior öröm-tánccsoport és a Zseton duó 
is. Harsányi Gábor és színésztársai pedig 
vidám jelenetekkel szórakoztatta a közön-
séget. A műsor után hidegtálas vacsorát és 
forró teát szolgáltak fel a résztvevőknek. 
Budakalászon ez a korosztály igen aktív. 
A korcsoport tagjai szeretik hasznosan, 
közösségben tölteni az időt, ezért sokan az 

Egészségklubban vagy az idősebbek a Ka-
lászi Idősek Klubjában tevékenykednek. Az 
idősek aktivitását jól mutatja, hogy az est 

során az ételek felszolgálásában és a mű-
sorban is tevékenyen részt vettek. Rogán 
László ünnepi beszédében elmondta, hogy 
az idősek az egyik legőszintébb korcsoport 
és ami külön érték, hogy őszinteségüket 
tapasztalat és jóindulat kíséri. Ezzel igazi 
segítséget jelentenek számunkra. A műsor-
ban emellett László atya is hosszan méltatta 
az idősek szerepét. Az est jó alkalmat biz-
tosított a beszélgetésre, a kikapcsolódásra, 
a feltöltődésre. Isten éltesse a korosztály 
minden tagját, szüleinket, nagyszüleinket! 
Legyenek még sokáig hasznos tagjai csalá-
dunknak, közösségünknek!

Élelmiszer ajándékcsomag városunk nyugdíjasainak

Budakalászon az idős korosztály is ak  v
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Közélet

Az Önkormányzat meghívta az október 
16-i Közmeghallgatására a MÁV-HÉV Zrt. 
vezetőit is. A vállalat képviseletében dr. 
Bokory Balázs vezérigazgató-helyet-
tes és Dóka Gábor stratégiai iroda-
vezető tartott tájékoztatót a vonalat 
érintő fejlesztésekről. A fórumon a 
következő témákról beszéltek: 

Teljes pályafelújítás és járműcsere 
több száz milliárd forintból

A vezetők beszámoltak arról, hogy si-
került egy kormányelőterjesztést beadni, 
mely az összes HÉV vonal fejlesztését irá-
nyozza elő. A fejlesztés több száz milliárd 
forintos csomagot jelent. A fejlesztések ke-
retében első lépésben a H5 teljes pályasza-
kaszát felújítják, majd az összes járművet 
lecserélik. A program végrehajtása 6-8 évet 
vesz igénybe. Az infrastruktúrafejlesztés 
hamarosan elkezdődik, az első járművek 
pedig két és fél év múlva jelennek meg. A 
fejlesztések során a legnagyobb hangsúlyt 
Békásmegyertől Szentendréig terjedő sza-
kasz kapja. 

Esőbeállók az állomásokon
Az idén induló projekt szerint Budaka-

lász mindhárom állomásán esőbeállókat 
helyeznek ki. 

P+R parkolók létesítése
A társaság felajánlja saját területeit 

P+R parkolók létesítésére. Ebben szeretne 
együttműködni az Önkormányzattal. A fel-
ajánlást a város örömmel üdvözölte.

Budakalász állomáson a Hej vendéglá-
tóipari egységtől a Sport utcáig 60-70 autó 
parkolását lehetne megoldani, a másik 
oldalon a rámpák elbontásával kb. 50 par-
kolóhely keletkezne. A rámpákra azonban 
még másfél évig mindenképpen szüksége 
van a társaságnak a jövő nyáron kezdődő 
felújítás miatt. A Lenfonó állomásnál a 
park egy részén, Szentistvántelepen pedig 
a volt ABC épülete mögött lehetne parkolót 
kialakítani. 
Jegyautomaták

A jegyértékesítés a BKK Zrt. hatásköre, 

a MÁV-HÉV csak üzemeltető feladatot lát 
el. Jelenleg egyeztetés zajlik a BKK-val, 
hogy Budakalász állomáson is legyen au-
tomata. A vezetők úgy látják, hogy az uta-
zási kultúrán és az utasok hozzáállásán is 
változtatni kell, hogy a jegyvásárlás legyen 
természetes és ne a bliccelés. Emellett a 
BKK dolgozik a jegyautomata használatá-
nak egyszerűsítésén. 

Budakalász állomás felújítása
A városban található állomások közül 

Budakalász megálló megjelenése, állapota 
a legkedvezőtlenebb. Az Önkormányzat 
kezdeményezésére az épület és a terület 
állapotjavításának első lépése megtörtént. 
Októberben a közlekedési társaság újra 
burkolta és feltöltötte a megállóban a meg-
süllyedt felületet, megoldva ezzel a vízel-
vezetést, majd pedig lefestették az állomás 
homlokzatát, lábazatát.

A vezérigazgató-helyettes beszámolt 
arról, hogy a másik két budakalászi állomás 
helyezkedik el a legszebb környezetben az 
összes elővárosi megálló viszonylatában, a 
vezető a rendezett városképet méltatva el-
ismerését is kifejezte. 

Sorompók várakozási ideje
A vasúti átjárókban az állásidőt a ma-

gyar útügyi szabályzat határozza meg. 
A HÉV-nél ez másfél-két perc is lehet. A 
HÉV teljes 98 km-es szakaszán az átkelők 
csupán 16-17 százaléka rendelkezik bizto-
sító berendezéssel. A legtöbb helyen - így 
Budakalászon is - élőerős jelzőlámpairá-
nyítás van. Ez 35 mp-es várakozást kö-
vetel meg, erre rárakódik a közúti lámpa 
20 mp-es várakozási ideje, majd további 
20 mp, amíg az utasok fel és leszállnak. 
Az ellenőrző hatóság a helyszíni szemle 
alkalmával ezt a várakozási időt minden 
alkalommal még tovább emeli. Segítség az 
útügyi szabályok módosítása lenne, mivel 
ezek már korszerűtlenek (pl. lovaskocsi 
közlekedéssel is kalkulálnak).

Megoldás lehetne az is, hogy a sorom-
pók után helyezik el a leszálló peronokat. 
Sajnos ez a leginkább érintett Lenfonó ál-
lomásnál fi zikailag nem megoldható, mivel 
a Lenfonó oldalán nincs hely a rézsűben 
elhelyezni a peronokat. Emellett a szak-
emberek szerint biztonsági szempontból 
is kérdéses ennek a megoldásnak a helyt-
állósága. A HÉV teljes hálózatán 150 fény-
sorompós átjáró van, a vezetők elmondták, 
hogy szinte mindenhol jelentősen túllépik 

az elő-zárási időt. A Lenfonónál fontos a 
közúti jelzőlámpákkal való összehangolás, 
ennek beállításában a társaság partner a 
gyorsabb váltás megoldásában.

Biciklitárolók az állomáson
A jövő évben kerékpártároló program 

indul a társaságnál. Az Önkormányzattal 
együttműködve, a helyszín kijelölését kö-
vetően biciklitárolókat is kihelyez a MÁV-
HÉV Zrt. az összes állomáson. Az első 
helyszín Budakalász megállónál lesz.

Kerékpárszállítás a kocsikban
Az új kocsikban 4-8 kerékpár elhelye-

zésre lesz lehetőség. Az utazási igényekkel 
összhangban lehajtható üléseket is tervez-
nek, melyek igény szerint használhatók bi-
cikli és utasszállításra. 

Jegyárak 
A jegyárképzési rendszer a BKK ha-

táskörébe tartozik, a MÁV-HÉV-nek csak 
javaslattételi lehetősége van. A jegyárak ra-
cionálisabb kialakítását azonban a társaság 
teljes mértékben indokoltnak tartja. Első 
lépésként a MÁV-HÉV Zrt. csatlakozik az 
ELVIRA jegyvásárlási rendszerhez jövő év 
során. Bár az árakat ez nem befolyásolja, 
de kényelmesebb lesz majd a jegyvásárlás. 
Tervben van az is, hogy aki átszállás(ok)
kal utazik, az első közlekedési eszközön 
vehesse meg a teljes távra érvényes jegyét, 
így nem kell majd minden eszközön ezt kü-
lön-külön megtenni.

Menetidő
Az új szerelvényeknek és a pályafelújí-

tásnak köszönhetően a menetidő csökken 
és a sebesség nő. A változások hatására 
5-6 perc menetidőrövidülés várható majd. 
Emellett zónázó vonatok bevezetését is 
megfontolják. Ezek a járatok egy települé-
sen, csak egy helyen állnának meg.

HÉV átjáró Békásmegyer
A HÉV forgalomlassító hatása jelentős a 

Pünkösdfürdői HÉV átjárónál, mivel a já-
ratok biztonsági okokból 10 km/h sebeség-
gel haladhatnak itt. Többször szóba került 
már a kétszintű átjáró kérdése is. A társa-
ság ennek építését azonban nem itt, hanem 
a Hollós Korvin Lajos útnál javasolja. Ez 
utóbbi helyszínen ugyanis négy forgalmi 
irány találkozik, míg a Pünkösdfürdői útnál 
csak három. Ennek megvalósítása azonban 
csak hosszútávon várható.

Nagy horderejű változások a HÉV vonalakon
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Kora tavasztól késő őszig több hek-
tárra terjedő területen nyírják a füvet 
az Önkormányzati zöldkarbantartók a 
város közterületein. Kiemelten kezelik a 
parkokat, az intézmények környékét és 
a kutyasétáltatót. A terepviszonyoktól 

függően dolgoznak kézi erővel, illetve 
nagyobb munkagépekkel egyaránt. El-
jött az ideje az idei utolsó fűnyírásnak, 
melyet géppel végeztek el a kutyafut-
tatónál és végig a gáton. A nehezebben 
elérhető meredek felületen nagy köny-
nyebbséget jelentett a munkagép hosz-
szan kinyúló fűnyírókarja. A következő 
időszak során legnagyobb hangsúlyt a 
falevelek gyűjtése kap majd, illetve a 
gallyazás, kátyúzás. A fűnyírás során 
használt munkagépeket téli tárolóhe-
lyükre szállítják, elvégzik rajtuk az éves 
karbantartást, szervízelést, javításokat.

A kiskertekben károkat okozó, túlsza-
porodott vadállomány (vaddisznó, róka, 
aranysakál) visszaszorítása érdekében a 
Budakalászi Polgármesteri Hivatal – a 
Szentendrei Rendőrkapitányság enge-

délyével – az állatok szabályozott kilövé-
sére adott megbízást. A vadászat területe 
a város belterülettel közvetlenül határos, 
beépült és részben lakott kiskertes- és 
mezőgazdasági művelés alatt álló részei 
(az érinett közterületek részletes megne-
vezése a weboldalon található). A vadá-
szatok ideje 2018. október 25. és 2019. 
január 24., előre láthatólag 16 órától – 
reggel 7 óra között lesz. A kijelölt terüle-
ten ezen időszakokban lehetőség szerint 
ne tartózkodjanak. Bővebb információ a 
www.budakalasz.hu oldalon. 

Az Omszk park felé vezető Sport utca 
összképéhez hozzátartozik nemcsak a 
régi gyárépület, hanem a már megszo-
kott fasor látványa is. Korábban négy 
elöregedett nyárfa szegélyezte az utat.

Amellett, hogy ez allergén fajta, a fák 
nagyra nőtt száraz ágai balesetveszélye-
sek voltak, különösen a nyári viharok 
idején. Az Önkormányzat ezért a fák 
cseréjét határozta el. A fák tavalyi eltá-
volítását követően az idén az őszi faülte-
tési időszakban új fák kerültek a régiek 
helyére. A terület rendezése, előkészítése 

már korábban megkezdődött. Az előírás 
szerint a kivágott fákat törzsátmérő 
szerinti mennyiségben kell pótolni. Így 
tizenöt új fa került ide, a fennmaradó 
kilenc facsemetének máshol találnak 
majd helyet. A fa fajtájának kiválasztása 
során több fontos szempontot vettek fi -
gyelembe. Így esett a választás a díszkör-
tefára, melyet szívóssága miatt gyakran 
használnak keskeny zöldsáv esetén, kor-
látozott keresztmetszetű utcákban. Ez a 
dekoratív fafajta magasra nő, lombhul-
lató, kúp formájú, nem terjeszkedik az 
utak űrszelvénye felé. A megbízott ker-
tészek a földcserét követően, a fák közt 
füvesítik is a területet.

A városrész felújítása már korábban 
megkezdődött, hiszen nemrég új járda 
épült itt a gyalogosok biztonságát szem 
előtt tartva. Az új fasor friss keretet ad 
majd az utcaképnek, nyáron pedig ár-
nyékot biztosít a gyalogosoknak.

Lezárulnak a nyári zöldfelüle   munkák

Vadkár elhárítás

Tizenöt fa a négy helyén a Sport utcában

Korlátlan 
zöldhulladék szállítás

Budakalász Város Önkormányzata ez 
évben is megállapodott a hulladékszállító 
Zöld Bicske Kft.-vel és évi két alkalommal 
– tavasszal és ősszel –, a költségek átvál-
lalásával korlátlan zöldhulladék-szállítást 
szervez a budakalásziak számára.

Az idei utolsó szállítási időpont-
ban a szolgáltató az ingatlanok elé 
kihelyezett kötegelt vagy zsákos 
zöldhulladékot korlátlan mennyi-
ségben matrica nélkül elszállítja.

Szállítási napok: 2018. november 
19-20. hétfő és kedd, mindenhol a 
megszokott és korábban megjelölt 
napon.

Felhívjuk fi gyelmüket, hogy szigorúan 
tilos az adott utcát érintő megadott napot 
követően újabb zöldhulladékot kitenni, 
mert a később kihelyezett hulladékot az 
ingatlantulajdonosnak kell saját költségén 
elszállíttatni. 

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a 
kihelyezett óriási mennyiségű lakossági 
zöldhulladékot a szolgáltató várhatóan 
több nap alatt tudja elszállítani, így kérjük 
szíves együttműködésüket, türelmüket!

Zöld Zóna

Ezúttal a Hársfa utca végében a Ba-
rát-patak felett átívelő kis híd igényelt 
beavatkozást. A kis hídnál régi faragott 
kövek tartották a gát oldalát a meg-
csúszás elkerülése érdekében. Az elmúlt 
időben ezek meglazultak, majd beomlot-
tak.

Az Önkormányzat megbízott kivitele-
zője ezért most rendbe tette a hídpillér-
nél a gát oldalát, a híd két oldalán lévő 
rézsűt stabilizálta. Emellett támfalat épí-
tettek és új betonalapba helyezve tették 
vissza a köveket, így újra rendezetté vált 
ez a terület.

Támfaljavítás
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Az utóbbi időben sok hír és álhír lá-
tott napvilágot a kutak engedélyezésé-
vel kapcsolatban. A rendelkezése álló 
információk összegyűjtésével szeret-
nénk segíteni az eligazodásban. 

A kutakról szóló törvény megalkotásának 
hátterében az áll, hogy vízkészletünk véges 
természeti erőforrás, amit csak olyan mér-
tékben szabad igénybe venni, hogy a vízkivé-
tel és a vízutánpótlás egyensúlya károsodás 
nélkül megmaradjon. Fontos tudni, hogy 
Magyarország ivóvízellátása 95%-ban felszín 
alatti vízkészleteinkből történik. Különösen 
az egyre szárazabb és melegebb nyári idő-
szakokban a fenntartható vízgazdálkodást 
veszélyezteti az engedély nélkül létesített és 
üzemeltetett kutak nagy száma. 

A rosszul, nem szakszerűen kiképzett 
kutak csőszerkezete mentén a felszínről szi-
várgó szennyező anyagok viszonylag nagy 
sebességgel és koncentráltan juthatnak be a 
felszín alatti vízbe. Ez a folyamat elszennyez-
heti Magyarország stratégiai szempontból is 
megőrzendő, tiszta vízadó rétegeit.

Mivel az engedély nélkül létesített kutak 
a hatóságok előtt rejtve maradnak, a kivett 
víz mennyisége nem ellenőrizhető, erről 
nyilvántartás nem vezethető. A vízgazdál-
kodásért felelős minisztérium, a területi 
vízügyi hatóság és a vízügyi igazgatóságok 
részére így nem áll rendelkezésre hiteles 
adat, hogy vízkészlet-gazdálkodási feladatai-
kat ellássák, egy adott területre vonatkozóan 
a szabad, tehát felhasználható vízkészletet 
meghatározhassák. A készletek csökkenését 
tapasztalva, feszített vízgazdálkodási hely-
zetben, a területi hatóságok a legális vízki-
vételeket tudják korlátozni, miközben az 
illegális vízhasználó akár pazarolhatja, vagy 
szennyezheti is a vizet.

Ezen okok miatt az engedély nélkül 
vagy engedélytől eltérően létesített 

ásott illetve fúrt kút engedélyezését el 
kell végezni. A kérelem benyújtásának 
határideje 2018. december 31. 

A vízjogi engedélyezés általában kétlép-
csős eljárás: létesítési (építési) és üzemelte-
tési (használatbavételi) engedélyezésből áll. 
Az engedély nélkül létesült kutakra vízjogi 
fennmaradási engedély adható, amennyiben 
a kút vízvédelmi, vízgazdálkodási, környe-
zetvédelmi, népegészségügyi és építésügyi 
érdekeket bizonyítottan nem sért. Kút meg-
szüntetésére (eltömedékelésére) megszünte-
tési engedély alapján kerülhet sor.

Az engedélyezés kapcsán két eljáró léphet 
fel hatóságként: a helyi jegyző vagy a terü-
letileg illetékes Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság.

Ha a kút nem érint hidrogeológiai védői-
domot, védőterületet, karszt- vagy rétegvi-
zet, 500 m3/év vízigénybevétel alatti, a kút 
épülettel rendelkező ingatlanon van, magán-
személy a kérelmező, a kút házi ivóvízigény 
és a háztartási igények kielégítését szolgálja; 
a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál, 
akkor a fennmaradási engedélyezés a jegyző 
hatáskörébe tartozik.

Amennyiben az előző feltételek közül bár-
melyik nem teljesül, nem a jegyző, hanem az 
illetékességgel rendelkező Pest Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörébe 
tartozik a kút fennmaradási engedélyezési 
eljárása.

Budakalász területének egy része hidro-
ge o lógiai védelem alatt áll, tehát az esetek 
egy részében a katasztrófavédelem jár el. 
(Pontos térkép a budakalasz.hu-n található). 

A kútra az ingatlan tulajdonosának az 
üzemeltetési/fennmaradási engedélyt akkor 
is meg kell szereznie, ha úgy nyilatkozik, 
hogy a kutat nem használja (ez alól a kút le-
fedése sem jelent kivételt).

Függetlenül a létesítés időpontjá-
tól, minden kút engedélyeztetését el 
kell végezni! A vízjogi fennmaradási en-
gedélyt 2018. január 1-től kizárólag írásban 
lehet beterjeszteni.

Vízjogi fennmaradási engedélyezés 
menete:

A fennmaradási engedélyezési eljárás 
iránti kérelem benyújtása előtt tervdoku-
mentációt kell készíttetni. Tervdokumen-
tációt csak olyan tervező készíthet, aki a 
Magyar Mérnöki Kamara erre följogosító 
szakterületi tervezői jogosultságával rendel-
kezik. A fennmaradási engedélyezési eljárás 
iránti kérelemnek tartalmazni kell a BM ren-
deletben előírt adatokat.

Az eljárás mentes az igazgatási 
szolgáltatási díjfi zetési kötelezettség 
alól.

Az engedély nélküli kutaknál lényegében 
utólagosan kell dokumentálni azt, hogyan, 
milyen kiépítéssel, milyen műszaki megol-
dásokkal épült meg a kút.  A kérelmező költ-
sége a műszaki állapotot leíró, lényegében 
utólagosan elkészített "tervdokumentáció" 
elkészíttetése.

A kérelem benyújtásához a webol-
dalon (budakalasz.hu) vagy a Hivatal 
Ügyfélszolgálatán elérhető formanyom-
tatvány kitöltése szükséges. 

Az Országgyűlés honlapján olvasható 
egy új, a kutakra vonatkozó törvényjavaslat 
(a T/2823. számú), mely szerint a bejelen-
tési határidő módosulhat 2020. december 
31. napjára. A törvényjavaslat azonban még 
a napirendek között nincs feltüntetve, tehát 
egyelőre mindenképpen a 2018. december 
31-i határidő van életben. 

További információk a honlapon: www.
budakalasz.hu/ontsunk-tiszta-vizet-a-po-
harba/

Öntsünk  szta vizet a pohárba
A kutak bejelentési köteleze  ségének határideje 2018. december 31.

A városi zöldfelületi karbantartási 
munkák igen szerteágazók, részét képezi 
a zöldfelületek rendben tartása, a szemét 
összeszedése, locsolás, gallyazás, fűnyírás, 
ároktakarítás. Most a pihenők felújítása 
vált aktuálissá, több helyszínen.

Az Egészségház előtti kis parkban a 
padok fa felülete sűrűbb karbantartást igé-
nyel a park locsolórendszere miatt. Az el-
múlt hetekben a padok fa léceit leszerelték, 
elszállították, majd a száradást követően, 

frissen festve kerültek újra a helyükre.
A szentistvántelepi HÉV megállóban 

lévő padokon is indokolt volt a karbantar-
tás. A peron a MÁV-HÉV Zrt. kezelésébe 
tartozik, a park fenntartása az Önkor-
mányzat feladata. A közlekedési társasággal 
együttműködve az Önkormányzati karban-
tartók itt is lefestették a padok deszkáit.

A Csalogány utcában szintén frissen 
festett padokon pihenhetünk meg temetői 
látogatásunk során. 

Megújult padok városszerte



BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ10

A rézkorban (Kr. e. 4500–2700) 
valószínűleg éghajlati változásokkal 
magyarázható a megváltozott életforma 
és gazdálkodás. Előtérbe kerül az állat-
tenyésztés. A korábbi nagy kiterjedésű, 
hosszú ideig használt telepek helyett 
kisebb, egyrétegű, a pásztorkodó élet-
formának jobban megfelelő átmeneti 
jellegű telepek jelennek meg. Ugyanak-
kor állandó és különálló, nagy sírszámú 
temetők alakulnak ki. E temetőkben 
mindenkinek megvolt a közösségi rend 
szerint életében is megszabott helye.

A kora rézkori ún. Ludanice cso-
port temetkezése ismert Budakalász 
északi szélén, a szentistvántelepi temető 
melletti nyitott homokbányában. Behú-
zott peremű tál, bikónikus fazék került 
be innen a pomázi Helytörténeti Klubba. 
Ugyanez a népcsoport telepedett meg a 
Nagy-Kevély oldalában lévő Zöld-bar-
langban. Füles merítőedények (merice), 
obszidiánból pattintott kőeszközök és 
kőbalták köthetők a korszak embereihez. 

 A késő rézkorban, a badeni (pé-
celi) kultúra népe telepedett meg Buda-
kalászon. A korszak legnagyobb eddig 
ismert temetője található a Luppa csár-

dánál, a Dunától mintegy 200–250 mé-
terre. A temető teljes sírszáma 500 körül 
lehetett, ebből 439 sírt sikerült feltárni 
1952–1961 között. A temető legkorábbi 
rétegében égetett, hamvasztásos temet-
kezés folyt, ezen belül hét sírcsoport 
különíthető el. E csoportok kör alakúak 
vagy félkörök, közepükön üres folttal. 
Itt lehetett a máglya helye. A legkorábbi 
csoport kőpakolásos, szórt hamvasztá-
sos sírjaiban csak korsók és tálak talál-
hatók. A későbbi csontvázas temetkezés 
genetikailag két csoportra osztható. A 
korábbiak, az embertani vizsgálatok 
alapján kapcsolatban álltak a hamvasz-
tással temetkező lakossággal. E csopor-
ton belül nagycsaládi, 3–4 generációs 
temetkezési forma állapítható meg. A 

temető legfi atalabb részéhez tartoztak 
a halottas kocsi temetkezések, melyeket 
az ember és szarvasmarha pár együt-
tes eltemetése, a kocsimodell, illetve a 
kocsit utánzó edény is alátámaszt. Ez 
a csoport egy máshonnan betelepedett 
(Alsónémedi) népesség nyomait őrzi. 
Gyakori a temetőben a többes temetke-

zés, például három gyermek vagy egy nő 
két gyerekkel stb. Különleges rítus a jel-
képes temetkezés. Ilyenkor csak egy ová-
lis sírgödröt ástak, kerámiával és egyéb 
mellékletekkel. Egy ilyen jelképes sírból 
származik a világhírű négykerekű kocsi 
modell. Oldalán és alján a deszkákat 
bekarcolások jelképezik. Hasonló kikép-
zésű egy másik kocsit utánzó edény is, 
melynek kerekeit bütykökkel utánozták. 
Megyénk területén Szigetszentmárton-
ból ismerünk még hasonló kocsimodellt. 
Ezek a kocsi első ismert ábrázolásai a 

Kárpát-medencében.
A sírokat gyakran jelölték kőpakolás-

sal. A halottak mellé étel, ital mellékletet 
tettek kerámia edényekben. Jellegze-
tes kerek vagy szögletes talpú serlegek, 
kétosztatú tálak, fogantyús merítő tálak 
stb. találhatók köztük. Nagyon gyakoriak 
a gyöngy ékszerek (nyaklánc, karperec, 
öv, párta, ruhadísz stb). A gyöngyök kö-
zött kedveltek a déli eredetű kagylók. A 
rézeszközök közül csak árakat találunk 
a sírokban, a többi réztárgy ékszer, főleg 
gyöngy.

(Folytatás következik a későbbi korok 
bemutatásával.)

Budakalász ritka 
régésze   kincsei – 2. Rézkor
szakértőnk: dr. O  ományi Katalin, Phd. régész

Közélet

Városunk ritka és értékes leletekben gazdag település, ezért a Zöld-barlang-
ban felfedeze   őskori vadásztanyát bemutató beszámolónkat követően most 
valamennyi eddig fellelt helyi kötődésű régésze   emléket bemutatjuk. A té-
mában több részes soroza  al jelentkezünk. Ehhez a kutatómunkához hívtuk 
segítségül szakértőnket, dr. O  ományi Katalin régészt. Az őskor után most a 
rézkor bemutatása következik.
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Vendégünk: Borsodi Orsolya világbajnok íjász

 Milyen út vezetett az íjászathoz? 
Milyen állomásokról, eredmények-
ről tudsz beszámolni sportpályád 
során? 

Mint a legtöbb felnőtt íjász, én is a 
gyermekeim révén kerültem kapcsolatba 
asporttal. A két nagyobb gyermekem kez-
dett íjászkodni, aztán ahogy kamaszodtak, 
más kezdte érdekelni őket, én pedig ma-
radtam. Két éve van versenyengedélyem, 
azóta történelmi, terep, 3D, télen pedig 
pálya szakágban megrendezett versenye-
ken is indulok.  Számomra is meglepőek 
az eredmények, hiszen még „zöldfülűnek” 
számítok, de mindenképp az hajt előre, 
hogy mit lehet egy pusztai íjból kihozni, 
hol vannak a határok? Szerencsére sok 
olyan ember vesz körül, akik ösztönzőleg 
hatnak rám.  

 Sokféle íjjal űzik e sportot. Te 
miért a tradicionális ősi magyar 
pusztai íj mellett döntöttél? 

Szeretem az egyszerű dolgokat. Az íjtí-
pusok közül a tradicionális és a longbow a 
legegyszerűbb. Minimális felszerelés, csak  
magadra vagy utalva, minden csak rajtad 
múlik. Mellesleg ez a legolcsóbb is, bár 
egy bizonyos szint után már nem mind-
egy, hogy mit fogsz a kezedbe és milyen 
a vessző. Kezdetben nekem is műgyanta 
íjam volt, aztán amikor eljött a váltás 
ideje, rengeteg laminált íjat kipróbáltam, 
mire megvettem Molnár József Középkori 
Magyar Centaur íját és a hozzá való Cen-
taur vesszőket. Számomra ez a tökéletes 
felszerelés.

   
 Milyen kvalitások szükségesek e 

különleges sporthoz? Kinek aján-
lanád?

Mindenkinek van valamilyen kötődése 
az íjászathoz. Ha más nem, mogyorófa-
vesszőből hajlított íjat szinte mindannyian 
elkészítettünk legalább egyszer gyerekko-
runkban. Bárki íjat foghat a kezébe, a lé-
nyeg, hogy mindenki megtalálja a számára 
megfelelőt. Annak ajánlom, aki szeretne fo-
lyamatosan fejlődni testileg és lelkileg. Aki 

szereti a jó társaságot, aki szeretne kikap-
csolni, aki szeret játszani, mert az egész egy 
jó játék. Nem mások ellen, másokkal együtt 
játszol, így nem győzöl le senkit, kivéve ön-
magad, ha jól csinálod.  
 

 Mennyire adottak a lehetőségek 
e sporthoz itt Budakalászon? Mi-
lyen közösséget képez az íjászok 
csapata a Hollóvölgyben, ahol gya-
korta megfordulsz? 

Hollóvölgy az a hely, ahol megáll az idő. 
Nyugalom, csend, íjászat és remek közös-
ség. Nagyon hálásak lehetünk Nyers Csa-
bának, aki a saját tanyáján megteremtette 
számunkra ezt a lehetőséget. Az oda járó 
embereknek nagy szerepe van abban, hogy 
ezeket az eredményeket elértem. Régebben 
nem volt edző, így egymást segítették, ta-
nították az íjászok. Már suttyogtattam egy 
ideje – mert lövésnek nem nevezném –, 
amikor Simoczkó Sándor íjásztársam azt 
mondta: „minek lősz messzire, mikor kö-
zelre se tudsz?”  Ő tanított meg az alapokra, 
amire már lehetett építeni. Éppen két éve 
Móricz Ferenc íjász vitt el először 3D-s ver-
senyre, ahol kinyílt a csodavilág. Azóta is ez 
a szakág a kedvencem. Azóta edzek tudato-
san és járok versenyekre. Sajnos a téli edzé-
sekre nincs hely, de talán idén végre sikerül 
és befogad minket a Kalász Suli.

 Milyen terveid vannak a most 
megalakult Hollóvölgy Íjász Sport-
egyesülettel?

Az íjászat hagyományainak ápolása, 
népszerűsítése, felelős gondolkodásra 
nevelés. A történelmi íjászat mellett a kü-
lönböző szakágak megismertetése az em-
berekkel. Íjászversenyek rendezése és az 
azokon való aktív részvétel. Szeretnénk, 
ha kialakulna egy sport- és szabadidőbázis 
íjász hagyományaink segítségével.

Szeretnénk az utánpótlás neveléssel is 
foglalkozni, hogy a gyerekek a saját iskolá-
jukban, helyben gyakorolhassák az íjásza-
tot heti rendszerességgel. Az íjászat bővíti, 
és egyben színesíti a gyerekek mozgásfor-

mákhoz köthető látóterét. A Magyar Íjász 
Szövetség megfogalmazott hosszú távú 
stratégiája, hogy 2030-ra az íjászat nemzeti 
sporttá váljon. Ennek a célnak az elérésé-
hez fontos, hogy az íjászat már az általános 
iskolában megjelenjen.  

  
 Magánéletedről mit osztanál meg 

az olvasókkal? Van emellett főállá-
sod?   

Három gyermek édesanyja vagyok. 
A nagyok már a serdülőkor rögös útját 
járják, de mindenben számíthatok rájuk.
Talán a legkisebb viseli egy kicsit rosz-
szabbul a hiányomat, amikor nagyobb 
versenyeken vagyok. Természetesen van 
főállásom. Ez a sport nem bővelkedik tá-
mogatásokban. Sajnos az íjászat szakágai 
egy kivételével nem olimpiai és nem lát-
ványsport. Annak ellenére, hogy igazi ma-
gyar sikersport, az eredmények mégsem 
kapnak kellő nyilvánosságot. Íjászatból 
ma Magyarországon nem lehet megélni, 
örülök, ha fedezni tudom a kiadásaimat. 
Az ember maga veszi a felszerelését, fi -
zeti az utazásokat, a versenyeket, szinte 
mindent. Természetesen a Magyar Íjász 
Szövetség egy bizonyos szint után lehető-
ségei szerint támogatást nyújt, de mivel 
alig kapnak állami támogatást, ez inkább 
gesztus értékű. Muszáj dolgoznom, hogy a 
családomat eltartsam, és ne érezzék úgy, 
hogy a szenvedélyem miatt bármiben hi-
ányt szenvednek.

 Milyen kötődésed van Budaka-
lászhoz?

Számomra Budakalász a világ közepe. 
Születésem óta kalászi vagyok. A Magyar 
utca végében nőttem fel, gyakorlatilag 
a hegyen. Az utca tele volt gyerekkel. 
Csapatostul jártuk a környéket, fociz-
tunk, bunkert építettünk, indiánoztunk, 
kommandóztunk. Igazi varázsvilág volt 
hegyekkel, mezővel, patakokkal. A mai 
napig, ha a felüljáróról a Kevélyre nézek, 
arra gondolok, mégiscsak ez a világ leg-
szebb helye. 

Három gyermek mellett 
vált élsportolóvá
Büszkék lehetünk a város újabb élsportolójára, Borsodi Orso-
lya íjászszemélyében, aki az Ausztriában megrendeze   3D-s 
világbajnokságon nyert nemrég aranyérmet. Az íjászat sokak 
szerint maga a harmónia. Szere  ük volna jobban megismerni 
e világot, melyben a sportolónő nap mint nap o  honosan 
mozog és amely élete jelentős részét kitöl  .
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KERTVÁROS 3. 

MEDITERRÁN? 
Külföldi utazások vagy fi lmélmények 

során sokakban mély nyomot hagynak a 
mediterrán vidékek családi házai. A külső 
jegyek szolgai másolása helyett azon-
ban koncentráljunk a mediterrán építés 
szemléletére: 

 A külső és a belső nappali tér szoros 
kapcsolatban van. Sokszor a teraszon, a 
pergola alatt is van egy „szalon”, nyári 
konyhával. 

 Jellemző a hűs belső udvarok, átriu-
mok kialakítása.

 Jó átszellőztethetőség, kellemes klíma.
 Természetes anyagok és színek alkal-

mazása kül- és beltérben.
 Jellemzően földszintes kialakítás, be-

építetlen tetőtérrel, változatos belma-
gasságú terekkel. A hangulatot a látszó 
gerendák fokozhatják.

A mediterrán színek és a tetőforma 
másolása helyett javasoljuk, hogy az épü-
let alaprajzát és térkapcsolatait is hassa 
át a mediterrán szemlélet. Kerüljük a túl-
burjánzó, „sokszoknyás”, rosszul rámet-
szett tetőcskék alkalmazását!

MINIMÁL?
Manapság házunknak vajon meny-

nyiben kell tükröznie egyéniségünket? 
Befolyásolnak-e a divatok? Tény, hogy a 
közvéleményben igen mélyen gyökere-
zik az a vélekedés, miszerint a mai mo-
dern lakóház lehetőleg lapostetős, fehér 

homlokzatát hatalmas ablakok tarkítják, 
cső- vagy üvegkorlátos az erkélye, tera-
szát vasbeton keretek árnyékolják, és 
van rajta egy-két körablak... „Bauhaus 
építészet”– hallhatjuk gyakran, noha 
ennél a sémánál a modern építészet 
mindig is gazdagabb és változatosabb 
volt. Ne feledjük a skandináv vagy latin 
országok által helyi karakterűvé alakí-
tott modern architektúrát sem! Nem lesz 
elegáns és nyugalmat sugárzó modern 
családi házunk, ha anyaghasználatában, 
részletképzésében nem képvisel magas 
igényszintet. Ugyanígy disszonáns a 
hangzás, ha a térképzés nem elegáns és 
nagyvonalú. Gondoljuk át, hogy életvi-
telünkhöz illeszkedik-e a minimalizmus! 
Az építészeti divatlapokban, stílusma-
gazinokban kifotózott kép gyakran csak 
egy kivágat, nem mutatja a minimál 
stílusú épület környezetét, melyben áll, 
és amely sokszor bizony mosolyogtató 
kontrasztot mutat a fehér falakkal. Egy 
öltözködési-viselkedési analógiával élve: 
lehet, hogy hibátlan, modern az új ru-
határam, de frakkban és nagyestélyiben 

megjelenni a mezei futóversenyen nem 
elegancia, hanem egyszerűen komikus. 
A folyóiratokban látott – főként külföldi 
példák – legtöbbször egyedi, gondosan 
megtervezett, és mindig tágas környe-
zetben mutatják ezeket az épületeket, 
melyek ott helyénvalónak tűnnek, de 3-3 
méteres oldalkerttel telepítve egy kisvá-
rosi szűk telken könnyen nevetségessé 

válnak a szomszédra, vagy a kényszerű-
ségből ültetett tujasorra néző hatalmas 
ablakaikkal. Amennyiben a telekméret, a 
környezet és saját életmódunk is megfe-
lel a fentieknek, úgy vegyük fi gyelembe, 
hogy ezek a házak egy sajátos, az urba-
nizációt kihasználó életmódra készül-
nek, ezért még tervezéskor gondoljuk 
meg, hogy a mindennapi élethez milyen 
átmeneti terek (előtető, tárolóhely, fedett 
terasz, stb,) szükséges. Komikus látványt 
nyújthat, amikor egy érzékeny és bátor 

Hurrá, építkezünk!
Részletek a Településképi Arcula   Kézikönyvből 9. rész

Az idei év lapszámainak építészeti témájú rovatában Budakalász  Településképi Arculati Kézikönyvének 
egyes fejezeteit mutatjuk be azzal a céllal, hogy segítséget nyújtsunk az építkezők számára a szép és tájba illesz-
kedő mértéktartó és értékálló épület létrehozásában.

Építészet

Ne feledjük: a mediterrán
ház értékeit tökéletesen
megtestesí  nagyapáink,

dédapáink portája, a népi építészet
példái: Ismerjük meg és vigyük
tovább ezt a hagyományt!

túlburjánzó, 
sokszoknyás,
ún "mediter-
rán" ház
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Budakalászt érte az a 
megtiszteltetés, hogy a 
Magyar Művészeti Aka-
démia (MMA) itteni 
témát választott idei pá-
lyázata tárgyaként.
Az MMA Építőművészeti 
Tagozata „BUDAKA-
LÁSZ MAGJA – 2018″ 
címmel nyílt, építészeti 

tematikájú pályázatot hirdetett meg. Az 
idei kiírás tartalmi, építészeti-tájépíté-
szeti eszközökkel megfogalmazott ja-
vaslattétel Budakalász Kálvária-domb 
terület hasznosítására.
Az MMA tagozata 6 éve hirdet pályázatot 
40 év alatti, fi atal építészeknek. A pályá-
zat ötletpályázat. Célja a fi atal építészek-
nek „feldobott” téma alapján egyfajta 
szellemi torna. Ilyen volt Zebegényben 
egy alkotótábor, Székesfehérváron a 
hajdani koronázótemplom tervezési fel-

adata. Idén az Akadémia kétnapos konfe-
renciát rendezett a műemlékek sorsával 
kapcsolatos kérdésekről, ehhez is igazo-
dik a pályázat témája.

Jó lenne ezt a település szempontjából 
fontos, kiemelt helyet a település más 
részéről is láthatóan megjelölni, ugyan-
akkor nem cél a templom újjáépítése. Ez 
a kiírás leghatározottabb eleme. A többi 
ötlet: lehet-e itt bármilyen közösségi 
programot és az ehhez esetleg szüksé-

ges kiszolgáló kisebb létesítményt (pl. 
mosdót, raktárt vagy egy ifjúsági klubot) 
elképzelni bárhová, akár az ott található, 
meglévő lakóépületek funkcióváltásával? 
A terület a Katolikus Egyházé, bármilyen 
változtatás csak a tulajdonos akaratával 
lehetséges. Bármilyen változtatáshoz az 
Önkormányzat akarata és vélhetően for-
rása szükséges. Azt jelenti, ami eddig is 
történt: nem kis erőfeszítéssel egy gazos, 
jellegtelen területből egy kulturált park 
lett, zöldfelülettel, játszótérrel.

Országos építésze   pályázat budakalászi témában

formálású üvegdoboz-nyersbeton kom-
pozíciót lakói kis fapergolákkal, faragott 
előtetőkkel igyekszenek humanizálni. Ne 
feledjük azt sem, hogy Budakalászon a 
lapostető csak a Luppa-szigeten megen-
gedett!

NÖVÉNYZET, KERT, KÖZTERÜLETEK 
A gondozott előkert a ház dísze. A 

portánk előtti terület ápolásával, dísznö-
vények vagy jellemző gyümölcsfák telepí-
tésével, díszes kiültetésekkel harmonikus 
utcaképet teremthetünk.

Kertvárosban az utakat helyenként 

szélesebb zöldsáv kíséri, itt lehetőség 
van egységes fasorok kialakítására. A nö-
vényválasztásnál fi gyelembe kell venni 
a termőhelyi viszonyokat, a felsőveze-
tékek helyzetét. Válasszunk olyan fajt, 
ami karaktert ad a településrésznek (pl. 
gyümölcsfa: szilva, cseresznye, dió). 
Ahol a nyílt árkok mellett szűkebb hely 
marad a növénytelepítésre, ott egy-egy 
karakteres, jó tűrőképességű évelő vagy 
cserje használatával lehet szép utcaké-
pet elérni: levendula, zsálya, nőszirom, 

sásliliom, gólyaorr, őszirózsa, madárhúr, 
pünkösdirózsa, pimpó, rozmaring, cic-
kafark, kúpvirág, kakukkfű, törperózsa 

a naposabb területekre, meténg, árnyli-
liom, gyöngyvirág, nefelejcs, waldstein 
pimpó, bőrlevél, kövérke, orbáncfű az 
árnyasabbra. Kerüljük a tuják és egyéb 
tűlevelű örökzöldek alkalmazását!

A nyílt árkok fontos településképi ele-
mek, ne hagyjuk gondozatlanul! Az ár-
kokat átszelő gépkocsibehajtók és hidak 
egységes kialakítása hozzájárul az egysé-
ges, esztétikus városképhez! Használjuk 
a helyi építőköveket!

77
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Közélet

A budakalásziakat idén is egybe-
fűzte az emlékezés október 23-án. 
A Kós Károly Művelődési Ház nagy-
termében ez alkalommal Ivancsics 
Ilona es színtársai debütáltak az 

ünnep rangjához méltó műsorukkal. 
Az alkalomhoz illő versek emel-

kedettsége, az énekesnő tiszta szop-
rán hangja, a gitárművész akkordjai 
betöltötték a termet. A háttérben 
korabeli szívszorító képsorok eleve-
nítették fel a tragikus eseményeket. 
A felvételekről átsugárzott a fi ata-
lok, nők és gyerekek mindent átható 
hite és önfeláldozása, mellyel kiáll-
tak a független Magyarországért. A 
forradalomban meghalt áldozatok 
fele még 30 éves sem volt. Az októ-
ber 23-i és az azt követő események 
során országosan mintegy 2700 
ember halt meg. Téglási András 22 

évesen halt hősi halált Budakalászon, 
az ő emlékét idézve utcát neveztek el 
róla a városban.

Az ünnepségen részt vettek Buda-
kalász polgárai, valamint különböző 
pártok, szervezetek képviselői is. 
Végül csendes fáklyás menet indult 
gyalog, illetve teherautón az 1956-os 
emlékmű elé az Omszk parkba.  Itt 
közösen helyezték el a koszorúkat és 
az emlékezés mécseseit. 

A nemzeti ünnepek színvonalát 
ezentúl a bemutatkozó profi  szín-
társulat emeli Budakalászon. A mű-
vészekkel a város ugyanis évközben 
kulturális megállapodást kötött.

Benkó Attila, a Művelődési Ház 
igazgatója köszöntötte a megjelente-
ket az Aradi vértanúk előtt tisztelgő 
megemlékezésen a Damjanich em-
lékműnél. Az ünnepségen részt vett 
Rogán László polgármester, Ercsényi 
Tiborné alpolgármester, az ünnepi 
műsorral pedig ez alkalommal a Mű-

velődési Ház és a Szentistvántelepi 
Általános Iskola diákjai készültek.

Az iskola kórusát Séra Anna kar-
vezető készítette fel. Versmondóként 
a hetedikes Joó Krisztina szerepelt. 
Végül az emlékezés és tisztelet virá-
gainak elhelyezése zárta az ünnepsé-
get a Damjanich emlékműnél.

Csendes főhajtás az 1956-os hősök elő  

Az Aradi vértanúk emléke elő   
 sztelge   a város
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A Kalászi Általános Iskolában 1968-
ban végzett 8. a, b, és c, osztályok di-
ákjainak osztálytalálkozót szerveznek. 
Találkozás: 2018. november 30-án (pén-
teken) a Schieszl vendéglőben (2011 Bu-
dakalász Budai u. 83.) 17 órától.

Részvételi szándékát, kérjük jelezze 
november 24-ig a következő elérhetősé-
geken:

Bukovics Zsuzsa tel: +36 (30) 715 
3044 vagy Roczko István  roczkoistvan@
gmail.com  tel: +36 (20) 320 7112

50 éves osztálytalálkozó

Nachrichten / Hírek

Közélet

Az Idősek Klubja meglátogatta Sza-
lay Zoltán atyát Leányfalun. Nagy örö-
münkre velünk tartott Ercsényi Tiborné 
alpolgármester asszony is. A Szent Anna 
kápolnában eltöltött idő nagyon em-
lékezetes volt. Zoltán atya elmesélte a 
plébánia történetét, többek között meg-
említette, hogy az itt található két hatal-
mas fából faragott szent szobrot anno 
Budakalász adományozta számukra. 
Nagyon jó hangulatban telt a délelőttünk 
és még az időjárás is kegyes volt velünk. 
Minden idősünk kapott egy házi áldást 
tartalmazó emléklapot, előlapján a ká-
polna fényképével. 

Zelizi Erika
intézményvezető 

Idősklub

A Központi Statisztikai Hivatal Bu-
dakalászon 2018. október 12. és decem-
ber 6. között hajtja végre a lakáspiac 
jellemzőinek feltárására irányuló Lak-
bérfelmérés című adatfelvételét.

Az adatfelvétellel kapcsolatosan a 
www.ksh.hu\lakberfelmeres internetes 
oldal nyújt bővebb tájékoztatást.

Sta  sz  kai felmérés Budakalászon

A hagyományos Adventi Traccs-
partit 2018. november 30-án tartjuk 

a Kós Károly Művelődési Házban 18 
órától 22 óráig. Fellépnek a Kalász Suli 
német nyelvet tanuló 2. osztályos diák-
jai. 

A zenét a „Die Ziribarer” szolgáltatja 
Pilisvörösvárról. A belépés díjtalan.

Szeretettel várunk minden érdeklő-
dőt!

Német Önkormányzat és Egyesület

Hosszú életpályára tekinthet visz-
sza Forgács Istvánné, mindenki Kati 
nénije. 18 éves frissen végzett óvó-
nőként került a Telepi Óvodába. Első 
munkahelye az utolsónak is bizonyult, 
azóta is elkötelezetten végezte munká-
ját és szolgálta a gyerekeket 41 éven át, 
mindvégig itt, ebben az intézményben. 
Munkájában nagy közmegbecsülésnek 
örvendett, generációk nőttek fel keze 
alatt.

Kati néni nemrégen nyugdíjba vo-
nult, így ebből az alkalomból Fehér-
váriné Básits Margit intézményvezető 
összefogásával a nevelőtestület és a 

pedagógus kollégák szívhez szóló bú-
csúünnepséget tartottak. A résztve-
vők közt ott volt a most 82 éves Vígh 
Zoltánné Anci néni, korábbi óvodave-
zető is, aki nem csak emlékeit, életta-
pasztalatait is megosztotta. Tanáccsal 
szolgált továbbá az érintetteknek arra 
vonatkozóan, hogyan élvezzék a nyug-
díjas éveket. „Hálás vagyok nektek! 
Ez a világ legkiválóbb óvodai kö-
zössége!” – köszönte meg Kati néni 
kollégáinak az együtt töltött éveket, 
évtizedeket.

Az idei pedagógus napon Katalin 
már átvehette a „Kiváló pedagógus 
díj”-at a várostól. Most újabb elisme-
résként, a szolgálati emlékérmet Er-
csényi Tiborné alpolgármester asszony 
nyújtotta át számára, melyet az Em-
beri Erőforrások Minisztere adott ki. 
E díjjal kifejezik a megbecsülést azok 
iránt, akik ezen a nem könnyű pályán, 
ennyi éven át hűségesen, odaadóan 
helytálltak.

Forgács Istvánné 41 év után búcsúzik 
a Telepi Óvodától



Ezúttal futásban mérhették össze 
erejüket és kitartásukat a mozgást 
kedvelő városlakók. A tóparton a 
fűzfák alatt már kora reggeltől gyü-
lekeztek a lelkes résztvevők. A tavaly 
már jól bevált helyszínen, az Omszk 
park József Attila utca felé eső ol-
dalán, az őszi fák festői környezeté-
ben fogadták a nevezéseket, számos 
kategóriában kor és nem szerint. A 
rendezvényt frissen rendbe tett kör-
nyezet várta az önkormányzati zöld-
karbantartók jóvoltából.

A Kós Károly Művelődési Ház 
munkatársai változatos kiegészítő 
lehetőségekkel készültek. A korábbi 
hagyományt követve ezúttal is tájéko-

zódást fejlesztő tájfutáson vehettünk 
részt közvetlenül a tó partján. Most 
az úgynevezett „verstájfutás”mellett 
állatos kvíz is várta a jelentkezőket. 
A kihívást kedvelők számára nyújtott 
újra izgalmas alternatívát a hét kilo-
méteres gyönyörű folyóparti környe-
zetben megrendezett Duna-futam, 
melyre idén is számos nevezés érke-
zett.

A sérülésmentes versenyzés alap-
jául az egész testet átmozgató be-
melegítés szolgált. A mezőnyben az 
amatőrök mellett gyakorlott sporto-
lók is feltűntek. Elsőként az elszán-
tan két kört futók indulhattak neki a 
távnak. Az egy kört teljesítők egymás 

után rajtolhattak el korosztályon-
ként. 

A legkülönfélébb futótechnikákkal 
találkozhattunk a futam során. Egy-
egy gyerek képes volt úgy beosztani 
erejét, hogy a végső hajrában több 
hellyel tornázta előre magát. A leg-
idősebb örökifjú résztvevő 79 évesen 
vállalta a megmérettetést. 

A díjazottaknak Rogán László pol-
gármester adta át a jól megérdemelt 
érmeket és ajándékcsomagot. A póló 
grafi kája Külüs László, Barcsay-díjas 
fi atal budakalászi festőművész keze 
munkáját dicséri és városunk neve-
zetességeit ábrázolja.

Tavasszal ismét találkozunk!

Több, mint 800 sportos résztvevő 
vágo   neki az idei futamnak

Közösségi élet
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Korcsoport Nem Hely Név

Óvodás

Lány
I. Dene Flóra Lelle
II. Márkus Csenge
III. Forián Szabó Lívia

Fiú
I. Simák Bence
II. Kukucska Bene  
III. Hála Godvin

1-2. osztályos

Lány
I. Huber Kincső
II. Hidasi Ráhel
III. Takács Nóra

Fiú
I. Reis Márton
II. Dene Zalán
III. Alföldi Csaba

3-4. osztályos

Lány
I. Csuta Johanna
II. Horváth-Millich Borbála
III. Virkányi Dóra

Fiú
I. Angeli Márton
II. Alföldi Zsombor
III. Békási Balázs

Felsős

Lány
I. Gubás Fanni Virág
II. Heinrich Melinda
III. Schieszl Hanna

Fiú
I. Nagy Alex
II. Horváth - Milvich Botond
III. Gondos Árpád

Junior

Lány
I. Németh Viktória
II. Hevér Adél
III. Kamp Kinga

Fiú
I. Dudás Dominik
II. Imre János
III. Forró Márk

Felnő  

Nő
I. Balázs Mara
II. Bárkányi Pados Csilla
III. Répás Anita

Férfi 
I. Mester Bálint
II. Pásztor A   la
III. Hála Tamás

Senior 50+

Nő
I. Schweigert Árpádné
II. Keresztesné Szél Anna
III. Kelő Sára

Férfi 
I. Dudás József
II. Czakó László
III. Jakab Tibor

Alsós

Lány
I. Kun Kamilla
II. Berta Bejke
III. Bányász Zsófi a

Fiú
I. Tóth Ádám Bende
II. Nagy Bálint
III. Olseli Eirik

Felsős

Lány
I. Gálff y Gréta
II. Bányász Flóra
III. Fórián Szabó Angéla

Fiú
I. Imre Mátyás
II. Horváth M. Benedek
III. Marekkel Botond

Junior

Lány
I. Forgách Anikó
II. Wimmer Anna
III. Dénes Barbara

Fiú
I. Murányi Máté
II. Lőrincz Gergely
III. Békási András

Felnő  

Nő
I. Borlay Krisz  na
II. Kávai Anikó
III. Keresztúri Eszter

Férfi 
I. Simák Gergő
II. Koller Dániel
III. Várnai Krisz  án

Senior 50+

Nő
I. Schweigert Árpádné
II. Kelő Sára
III. Benkovics Molnár Györgyi

Férfi 
I. Czakó László
II. Szabó Ervin
III. Ro  enhoff er A   la

Duna futás

Nő
I. Csuta Doro  ya
II. Cser Éva
III. Illés Zsófi a

Férfi 
I. Mátyus Csaba
II. Tuska György
III. Sinka Domonkos
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NOVEMBERI PROGRAMOK

IRODALOM

November 16. 18:00-20:00 óra
 

ISMERETTERJESZTÉS

November 16. 18:00 óra

 

November 24. 14:00-20:00 óra
 

 

 

November 30. 18:00-20:00 óra

ZENE, ÉNEK, KONCERT

November 16. 20:00-21.30

 
 

November 22. 18:00-20:00 óra
 

 

 

KIÁLLÍTÁS

November 17-18.
 

TÁNC, MOZGÁS

November 23. 19:30 óra

 

 

November 24. 21:00-04:00 óra

 

Kós Károly
Művelődési Ház
és Könyvtár

EGYÉB

November 15. 19.00-20.30 

 
 

 
 

10:00 óra
 

 

November 20. 19:00-21:00 óra

 

 
 

 
 

November 24. 08:00-12:00 óra 

 



November 24. 10:00 óra

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

VARJÚTÁR KÖNYVTÁR 

:

+36 (26) 401-069 
www.facebook.com/varjutar

www.koskarolymh.hu
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Közélet

Both János házigazda fogad minket 
portáján és vezet minket körbe a piciny 
udvaron. 1970-ben költözött ide, azóta 
él itt. Nyugdíjba vonulása előtt postás-
ként dolgozott, szinte mindenkit ismert 
a faluban.

Korábban – az ötvenes években – 
néhai Kukoricza Ernő is élt itt családjá-
val. Felvidéki kitelepítésüket követően 
a Székesfehérvár melletti Kincsesbá-
nyán éltek, onnan kerültek ide. Később 
a Pomázi úton telepedtek le végleg. A 
falu zöldségeseként ismerték, hiszen 
e házzal szemben, a Felsővár utcában 
működtetett feleségével, Irénnel zöld-

séges üzletet húsz évig. A falu lakóit 
mindvégig szívélyes kiszolgálás fogad-
ta itt. A vásárlók beszerezhettek itt ter-
ményeket, friss zöldséget-gyümölcsöt, 
ünnepek idején karácsonyfát is. A csa-
ládfő kisfiával, Kukoricza Jánossal a 
Fő téren is árult dinnyét, almát, körtét, 
faládákból összeállított pultjukon. 

A házban egy szoba volt, fatüzelésű 
kályhával fűtöttek. Hárman aludtak 
egy ágyban, mellettük kishúga a to-
tyogós Lívia. A kis Kukoricza Jancsi 
itt tanult meg hegedülni. Közel volt az 
iskola, csak át kellett sétálnia. Kedvenc 
tanárai voltak Mericske Rezső történe-

lem tanár és Hammer tanár úr, aki bár 
szigorú volt, folyton bíztatta a fiút: „Jó 
a fejed fiam, csak használd!”

Turi Attila, városunk főépítésze is 
bemutatja az épületet: „e ház jellegze-
tes csonka kontyolt tetőszerkezetét a 
Bakonyban láthatjuk jellemzően. A két 
padlásszellőző a légnyomáskiegyen-
lítést szolgálja, ezeket „hergelik”-nek 
is nevezik. A tornác hamis, más néven 
kódistornác. A ház szélesebb traktusa 
arra enged következtetni, hogy valaha 
módosabb család élhetett itt”.

Értékvédelem

Mesélő véde   épületek 22.
Budai út 48.

Legtöbben naponta többször haladunk el emelle   az apró, 
rózsalugasos ház melle   és talán nem is tudjuk, hogy ezek a 
falak már közel 120 éve i   állnak. Az 1900-as évek elején épült 
aprócska parasztház a város kiemelt pontján áll jellegzetes for-
májával. Ma ide kalauzoljuk az olvasót.

Kék hírek

Kidöntö   villanyoszlop

Egy betont szállító teherautó október 
15-én kidöntötte a Klisovác utcában a 
villany oszlopot trafóstól. Tűz keletkezett. 
A Tűzoltóság a Rendőrség és a Rendészet 
helyszínbiztosítása mellett a tüzet elol-
totta. 

Az ELMŰ védelmi rendszere azonnal 
jelezte az áramszünetet a központi állo-
máson és az Önkormányzattal együttmű-
ködve haladéktalanul megkezdték a hiba 
elhárítását. A szerelők a helyszínen megál-
lapították, hogy az oszlop-transzformátor 
megdőlt, a vezetékek azonban még tartot-
ták. A dőlés következtében a transzformá-
torállomás olyan mértékben megsérült, 
hogy a transzformátorból nagy mennyi-

ségű – 200 liter – olaj folyt ki a földre, 
a patakba. A kiérkező vízügyi szakember 
meggátolta az olajszennyeződés további 
terjedését. A tűzoltók a keletkezett tüzet 
eloltották, az ELMŰ szerelői áramtalaní-
tották a transzformátorállomást.

Még aznap az esti órákban a felmérést 
követően a fogyasztói ellátás érdekében 
aggregátorokat biztosított az ELMŰ. Az 
elektromos szolgáltatás aggregátorokról 
este 22 óra körül állt helyre. Másnap a reg-
geli órákban gyors tájékozódást követően 
az ELMŰ az Önkormányzat bevonásával 
a helyszínen tájékozódott a történtekről és 
megkezdődött a helyreállítás. Első lépés-
ben a veszélyes hulladék elszállításáról 
gondoskodtak. A szennyezett növényzetet 
és iszapot eltávolították.

A helyreállítás-elhárítás az egyéb mű-
szaki megoldások miatt néhány hetet 
vett igénybe. A végleges megoldás épített 
„házas” állomás lett, melynek létrehozását 
már korábban kérte az Önkormányzat. 
A baleset nagy károkat okozott ugyan, az 
új megoldással ugyanakkor esztétikusabb, 
biztonságosabb és korszerűbb megoldás 
valósulhat meg.

Sötétben, a váltókkal játszo   a 
két  nédzser

Egyik szombat este fél nyolckor kaptak 
riasztást az Önkormányzati Rendészek, 
hogy a Budakalász HÉV állomásnál két 
személy már negyed órája a vonat vál-
tóival foglalatoskodik. A műveletet erős 
zseblámpafény mozgás is kísérte. A kiér-
kező rendészek két sötét ruhába öltözött 
15 éves fi út találtak a helyszínen, akik 
azt mondták, hogy csak „megpihentek, 
leültek” a váltókar mellett. A rendészek 
értesítették és a helyszínre hívták a MÁV-
HÉV Zrt. szolgálatban lévő munkatársát 
és ellenőrizték a vasúti berendezéseket. 
Szerencsére rendellenességet, károkozást 
nem találtak, így a két tinédzsert bizonyí-
ték híján elengedték.

Még elgondolni is borzasztó, hogy mi 
történik, ha egy szerelvény épp „pihenés” 
közben érkezik vagy a sínkar átállítás mi-
lyen problémákhoz vezethetett volna. 

Ugyanakkor örvendetes, hogy a beje-
lentő a közömbösség helyett a cselekvést 
választotta, amikor a rendészetet értesí-
tette.
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A Tour de Kalász kerékpárosversenyt 
és az Őszi Tófutást követően Ovis Mezei 
Futóversennyel végződik a városi sport-
rendezvények sora 2018-ban. Az eseményt 
minden évben nagyon várják a gyerekek, 
ezért tavaly a szervező Művelődési Ház és 
a városvezetés elhatározta, hogy 2018-tól 
évente két alkalommal, tavasszal és ősszel 
is megrendezik a versenyt.

Az óvodások most is nagyon lelkesek 
voltak, már hetekkel korábban elkezd-
ték a felkészülést a versenyre. A Szegfű 
utcával szemközti hatalmas mező ideális 
helyszínt jelentett a megmérettetésre. Sok 
ovist a szülők is elkísértek a versenyre, 

hogy biztassák a gyerekeket. A játékos be-
melegítést Zsuzsi óvó néni tartotta a 180 
nagycsoportos óvodás számára. Először a 
lányok, utána pedig a fiúk rajtoltak el. Az 
500 méteres távot a leggyorsabb lábacs-
kák 4 perc alatt futották le. A kicsik rend-
kívül sportszerű módon örültek egymás 
sikerének. Az egy csoportba járó fiúk és 
lányok egymást biztatták, a helyezetteket 
pedig a csoport tagjai öleléssel és üdvrival-
gással fogadták. 

A jutalom ez alkalommal is gyümölcslé 
és sütemény volt, a leggyorsabbaknak pe-
dig érem került a nyakába és pólót vihet-
tek haza.

Ugyanakkor minden résztevő gazda-
gabb lett a megmérettetésen. Fejlődött az 
izomzat, az akaraterő, a kitartás és a spor-
tos szemlélet. 

Budakalász tömegsport szervezésben 
példamutató, hiszen városunkban már 
a legkisebbeknek is lehetőségük nyílik a 
megmérettetésre.

Közélet

Futóverseny a legkisebb és a leglelkesebb korosztálynak

Lányok
I. Bán Léna 
II. Pető Boglárka
III: Széles Veronika

Fiúk
I. Lukács Zsombor
II. Gercsényi Patrik 
III. Kisvölcsey Márton

Helyezettek



 KALÁSZ SULI

A boldogságprogram 
szeptemberi témája a hála  

Mi is a hála?
• Egy elismerés kifejezése.
• Megtalálni a jót a rosszban.
• Köszönetmondás életünk egy vagy 

több szereplőjének.
• Megbecsülése annak, amink van.
• Más szemmel tekintés a dolgokra.
• A szeretetet beengedni abba a hely-

zetbe, amiben most vagyunk.
„A hála az egyik leghatásosabb boldog-

ságfokozó technika. Olyan eszköz, amely 
állandóan a rendelkezésünkre áll, és ame-
lyet meglepő módon csak nagyon kevesen 
alkalmazunk az életünkben. Valószínűleg 
azért, mert nagyon keveset tudunk a jóté-
kony hatásairól. 

A 4.b osztályban már harmadik éve 
foglalkozunk ezzel a témával és nagy örö-
mömre szolgál, hogy a gyerekek szókin-
csébe beépült a hála szó, amit nemcsak 
ismernek, de használnak is.

Évek óta készítjük szülőknek, egy-

Óvodai hírekÓvodai-iskolai hírek

 SZENTISTVÁNTELEPI ISKOLA

Nagy örömünkre Tóth Luca Réka, 
népi hegedű tanárunk Junior Prima-dí-
jat kapott népművészet és közművelődés 
kategóriában kilenc másik fi atal népmű-
vész, népművelő mellett! A kiemelkedő 
tehetségek díszes emlékplakettet kaptak, 
valamint pénzjutalomban részesültek a 
kategória mecénásától, a Docler csoport-
tól. A szakmai szervezetek jelöléseiből 
öttagú zsűri választotta ki a díjazottakat. 
Fontos szempont volt a döntés során, 
hogy az alkotó tevékenységen kívül me-
lyik jelölt fordít nagy hangsúlyt arra, hogy 
saját területén a fi atalokat is képezze, tu-
dását átadva hozzájáruljon az adott ha-
gyomány, mesterség fennmaradásához.

Iskolánk csellózenekara megörven-
deztette muzsikájával az idős vendégeket 
az Idősek Világnapja alkalmából rende-
zett városi ünnepségen. Hidasi Orsolya 
tanárnő nagy-nagy szeretettel készítette 
fel a teljesen kezdő és a haladó növendé-
kekből álló együttest.

A Mindenki Akadémiája sorozatban 
megtekinthetik Reikort Ildikó kolléga-
nőnk „Az ember és a zene kapcsolata” 
című előadását a youtube-on, illetve a 
Duna World Tv archívumában. Gratulá-
lunk kolléganőnk legújabb sikeréhez!

Az állami Kodály-program kereté-
ben idén ősszel a zeneiskolai hangsze-
rek cseréjére 4,5 millió forintot, a régiek 
karbantartására 650 ezer forintot biztosít 
fenntartónk, a Váci Tankerületi Központ. 
Óriási szükség volt már erre, hiszen hosz-
szú évekig nem volt ilyen mértékű fejlesz-
tésre lehetőségünk és a hangszerparkunk 
egyre rosszabb és használhatatlanabb ál-
lapotba került. A Kormány tervei szerint 
a művészeti iskolák a jövő évben is szá-
míthatnak ilyen célú, hasonló mértékű 
költségvetési keretre, melynek nagyon 
örülünk.

Előzetes
2018. november 14-én, szerdán 

18 órakor a Művelődési Ház dísztermé-
ben tartjuk a hagyományos Őszi Növen-
dékhangversenyünket, melyen többek 
között jubiláló zeneszerzők művei hang-
zanak el a különböző hangszeres tanít-
ványok előadásában. Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

Hermeszné Uracs Mónka

Iskolánk pedagógusai és diákjai egya-
ránt mozgalmas hónapot tudhatnak maguk 
mögött. Kollégáink és tanítványaink amel-
lett, hogy a mindennapi iskolai feladataikat 
is teljesítették, a város kulturális- és sporte-
seményein is jelen voltak. 

Az Aradi Vértanúk tiszteletére 
rendezett megemlékezésen a Kós Ká-
roly Művelődési Ház és Könyvtár felkéré-
sére Joó Krisztina, iskolánk 7.b osztályos 
tanulója és a felsős énekkar adott műsort a 
Damjanich utcai emlékműnél.

Október 6-án ragyogóan szép, nap-
sütéses időben az Omszk-tó körül, illetve a 

Duna-parton rendezett őszi Tófutás ren-
dezvényen a Telepi Suli húsz pedagógusa 
segítette a szervezők munkáját. Az esemény 
nem csak az időjárásnak, a közösségi spor-
tolás élményének és a tanulóink által elért 
szép eredményeknek köszönhetően is em-
lékezetesre sikerült! 

Október 12. és 14. között neve-
lő-testületünk tagjainak csaknem fele 
vett részt Balatonkenesén az „Új világ 
született - Az első világháború és a Párizs 
környéki békeszerződések tantárgyközi 
feldolgozásának lehetőségei” című akkre-
ditált pedagógus továbbképzésen. A téma 
élményszerű feldolgozását segítő képzés 
nemcsak módszertani kelléktárunkat gaz-
dagította, de egyben remek közösségi él-
mény is volt.

Október 19-én „Megyés játék” téma-
napot szerveztünk, melyen iskolánk tanulói 
a hétköznapokon megszokott osztályközös-
ségek helyett vegyes életkorú, az ország me-
gyéiről elnevezett csoportokban változatos 
módon dolgozták fel, járták körül a szüreti 
témakört. 

A témanap állomásain a legkülönfélébb 
foglalkozások várták a gyerekeket: szőlő-
höz kapcsolódó meséket adtak elő vagy 
a borvidékekkel, a szürethez kapcsolódó 
eszközökkel, vagy szüreti népszokásokkal 
ismerkedtek a gyerekek, volt ahol a borké-
szítés folyamatával ismerkedve mustgázt 
előállító kísérletet is végeztek. 

Az élményszerű oktatást előtérbe he-
lyező témanapjaink megvalósításához nem 
először kaptunk segítséget a Schieszl Étte-
rem és Borháztól. Ez alkalommal a Schieszl 
Borászat saját termelésű, kiváló minőségű 
szőlőlevét kóstolhatták meg a gyerekek, 
illetve hasonlíthatták össze az üzletekben 
kapható üdítőkkel. 

Zárásként pedig szeretnénk megosztani 
egy igazán különleges élményt: iskolánk tíz-
fős, pedagógusokkal, egy mindenre elszánt 
szülővel és Pulai Imre olimpikonnal meg-
erősített gyerekcsapata benevezett a „Nagy 
vagy” televíziós vetélkedőre. A vetélkedő 
vasárnap délelőttönként látható a TV2-n. 
Szentistvántelepi Iskola: nagy vagy!

Tóth Luca Réka

 ZENEISKOLAI HÍREK
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másnak a hálakuponokat, hálaleveleket. 
Osztálytermünk falán a HÁLAFALON so-
kasodnak a hálaüzenetek. A folyosón pedig 
kint van az osztály közös munkája, melynek 
címe: Miért lehetek hálás reggel, délben, 
este? 

Konkolyné Kazsu Mónika 
boldogságórát tartó tanító néni

Szarvas Gábor nyelvművelő 
napok Adán

Iskolánk diákjai már 2009 óta vesznek 
részt a vajdasági Adán megrendezésre ke-
rülő Szarvas Gábor nyelvművelő napokon, 
a 7. osztályosok számára meghirdetett já-
tékos nyelvi vetélkedőn. Az idei versenyen 
Somlói Júlia és Kőrösi Laura 7. c osztályos 
tanulók mérték össze tudásukat a vajdasági 
iskolákból érkezett társaikkal. A kétfordu-
lós vetélkedő egy írásbeli feladatlappal 
kezdődött. Utána az ez alapján tovább-
jutott 15 diák folytatta a versenyt a helyi 
színházterem színpadán. Nagy örömünkre 
mindkét diákunknak sikerült bekerülni a 
legjobbak közé, ahol Juli a második, Laura 
pedig negyedik helyen végzett. Gratulálunk 
nekik!

Meseíró pályázat

Az Óperencián innen, de a Dunán már 
túl, a síkból kikevélykedik három hegy. Ez 
is a nevük: Kevélyek. Azok tövében van egy 
iskola, abban az iskolában vannak mesélő 
kedvű gyerekek.

A Népmese napjára hirdetett író pályá-
zatra szép számmal (33 írás - meseszám!) 
küldtek meséket, amit a bölcs zsűri bőke-
zűen jutalmazott bronzzal, ezüsttel, arany-
nyal. Meg egy kalapból kihúzott finom 
falattal. Soha rosszabb megemlékezést Be-
nedek Elekről!

Bátrak Próbája

Iskolánk részt vett a MATASZ Pest Me-
gyei Szervezete által megrendezett „Bátrak 

Próbája” elnevezésű rendezvényen október 
13-án. A programban különböző ügyességi 
próbatétel, akadálypálya és egyéb szóra-
koztató feladatok szerepeltek. Az esemé-
nyen egyik csapatunk 6., míg egy másik 3. 
helyezést ért el a 18 induló csapat közül. A 
rendezvény nagyszerű lehetőséget biztosí-
tott tanulóink számára a közösségformá-
lásra, együtt sportolásra és közös élmények 
szerzésére.

Pisznicei túra
Felső tagozatosokból álló csoporttal a 

Pilis melletti Gerecsében található Pisz-
nice-hegyen jártunk október 13-án. Itt 
megtekinthettük a csodálatos kanyont, két 
elhagyott kőbányát és a sziklaszirteket is. 
Utunk során tűzköveket és ammonitesz ős-
maradványokat is találtunk, illetve részesei 
lehettünk egy katicabogár-rajzásnak, mely 
éppen a buszunkat szállta meg.

Kovács László, 
történelem-földrajz szakos tanár

1956 hőseire emlékeztünk

Az 1956-os forradalom ünnepén alsó 
és felső tagozatunk külön programmal 
emlékezett meg az akkori eseményekről. 
A kisebbek a 4.a  osztály megható műso-
rát tekinthették meg az Omszk-tó partján 
lévő kopjafánál. A rendezvény végén pedig 
minden osztály elhelyezte a tiszteletadás vi-
rágait és a saját készítésű forradalmi zász-
lókat. A felsőbb évfolyamok diákjai pedig a 
Szabadság, szerelem című alkotás rendha-
gyó fi lmvetítésén élhették át a forradalom 
hangulatát.

Felújítás a Kalász Suli udvarán
Rendkívüli összefogás eredménye, hogy 

iskolánk nagyudvarának mintegy 100 
m2-es területe, a színpad és az öreg épület 
közötti részen új gumiburkolatot kapott az 
őszi szünet folyamán. Így az eddig gyakran 
sáros, vizes terület egész évben használha-
tóvá vált a gyerekek számára és nagy örö-
mére. A megvalósításban segítségünkre 
volt a budakalászi cserkészcsapat, akiktől 
a már meglévő használt gumitéglák mellé 
még megkaptuk a kivitelezéshez szüksé-
ges hiányzó részt. A munka megvalósítása 
pedig szülői felajánlással jöhetett létre, me-
lyet egy alsó tagozatos diákunk édesapjának 
építőipari cége végzett el teljesen ingyen. 
Köszönjük a segítségüket! Az anyagköltség 
fi nanszírozását a Kalászi Iskoláért Alapít-
ványnak köszönhetjük.

Siker a IV. Magyar Speciá-
lis Független Filmszemlén

Nagy öröm iskolánk közössége szá-
mára, hogy Gömbös Olivér 8.b osztá-
lyos diákunk Láss meg engem! című 
kisfi lmjével bejutott a IV. Magyar Spe-
ciális Független Filmszemle verseny-
programjába. A rendezvényt díjátadó 
ünnepség zárta, melyen a különböző 
kategóriák nagydíjai mellett a kiemel-
kedő kisfi lmek alkotóit is oklevéllel is-
merte el a neves zsűri. Így ezek között 
Olivér kisfi lmje is okleveles elismerés-
ben részesült. Sikeréhez szívből gratu-
lálunk neki!

Az október 4-i állatok világnapja al-
kalmából számos programmal készült 
óvodánk. Az óvónénik rengeteg játé-
kos tevékenységet találtak ki, állatos 
meséket meséltek, kézműves foglalko-
zásokat és beszélgető köröket szervez-
tek a témához kapcsolódóan, hogy a 
gyerekek fi gyelmét felhívják az állatok 
védelmére. 

Mindenféle állatról készültek rajzok, 
festmények, levélképek és sok ötletes, 
vidám tárgy az óvoda minden csoport-
jában. Eső után a Maci csoport „csigale-
sen” volt, a Süni és a Katica csoportba 
ornitológus látogatott, a Napsugár cso-
portban erdőt rendeztek be, minden az 
állatok körül forgott.

Természetesen az óvodán kívüli 
programjaink is e téma köré szerveződ-
tek. Egyes csoportokat tanyán láttak 
vendégül, mások az állatkertbe láto-
gattak el, és voltak, akik a Veresegyházi 
Medve Otthonba kirándultak. A cél az 
volt, hogy gyerekek megtanulják, hogy 
az állatokat óvni, szeretni és tisztelni 
kell, hiszen fontos és elengedhetetlen 
részét képezik világunknak.

Nem is nagyon kellett nekik ezt bi-
zonygatni, hiszen a kicsik alapvetően, 
ösztönösen vonzódnak az állatokhoz, 
mi csak megerősítjük ezt bennük, hogy 
sose múljon el. A programok pedig 
olyan színesek és izgalmasak voltak, 
hogy azokon minden gyerek örömmel 
vett részt.

Adri néni

Állatok világnapja
 NYITNIKÉK ÓVODA
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Tősér Józsefné Magdi – 
„36 évig voltam budakalászi védőnő. 
Nagyon szere  em a munkámat, sokáig 
egyedül lá  am el az egész falut.”

Időseink emlékeznek – hallgassuk őket amíg lehet!

1938-ban születtem Pomázon. Apám 
szlovák volt, anyám sváb. Az 1946-
os sváb kitelepítéskor anyám összes 
testvérét elvitték, ő csak azért marad-
hatott itt, mert a férje tót volt. Apám 
kádármesterként egy faipari szövetke-
zetben, anyukám pedig a földjeinken 
dolgozott. Az érettségi után 1957-ben a 
kétéves védőnőképzőben kezdtem meg 
tanulmányaimat. A végzetteket külön-
féle településekre helyezték, akkor még 
kevesen voltunk. Én Nógrádba kerül-
tem 1,5 évre egy Pásztó melletti faluba. 
Innen visszajöttem Pomázra a szüleim-

hez. Leányfalu, Szigetmonostor, Pócs-
megyer volt a körzetem. Budakalászra 
egy üresedés miatt kerültem 1962 ok-
tóberében. Az akkori Egészségház egy 
kisebb épületből állt, itt működött a cse-
csemő- és terhestanácsadás, valamint 
a népfürdő öt káddal. Ide járhattak a 
falubeliek családostól fürdeni. Mellette 

helyezkedett el az egy szoba-konyhás 
berendezett védőnői lakás, ahova haja-
donként beköltözhettem. Az akkori két 
körzeti orvos – Erdélyi és Gál doktor 
– családi házakban rendeltek. Az egyik 
rendelő a katolikus templom mellett, a 
másik Szentistvántelepen működött, bé-
relt szobákban.

Később az Egészségház kibővült a 
rendelőintézettel és egy fogorvosi ren-
delővel. Gál doktor nyugdíjba vonulása 
után Sulyok doktor vette át a praxisát, 
majd még két orvos, Dr. Tóth Irén és Dr. 
Varga Margit érkeztek. Ekkor kerültek 
ide a gyerekgyógyászok is, Dr. Németh 
Márta és Dr. Asztalos Imre. Ezt meg-
előzően a háziorvosok – akiket akkor 
még körzeti orvosnak hívtak – látták el 
a gyerekeket a védőnők segítségével. A 
terhestanácsadásra a szentendrei szü-
lőotthonból jött szülész. 

Nagyon szerettem a munkámat, kez-
detben még egyedül láttam el a falut. 
A hegytől a Duna-partig jártam végig 
a családokat, hol kerékpárral, hol gya-
log, 25-30 csecsemőm volt egy évben.  
A gyermekszám emelkedésével újabb 
védőnőkre volt szükség, először Hegyes 
Gyuláné, Marika, majd Hoff er Miklósné, 
Kati érkezett. Gyakran jártunk a csalá-
dokhoz, segítettük a mamákat, mindent 
elmagyaráztunk nekik. 

Sok éves munkatapasztalattal a 
hátam mögött, 40 évesen szereztem 
diplomát az Egészségügyi Főiskolán, 
amikor ott megalakult a védőnőképző 
szak. Maradandó emlék, amikor egy na-
gyon rossz körülmények között nevelke-
dett gyereket emeltem ki a családjából. 
A két hónapos csecsemőt a férjemmel 
vittük állami gondozásba. Ez a gyerek 
nagyobb korában egyszer meglátogatott 
és megköszönte. Egy másik, a gyermekét 
elhanyagoló anyukánál pedig többször 

váratlanul megjelentem és ellenőriz-
tem a körülményeket. Ennek hatására 
a mama megváltozott és felelősséggel 
nevelte tovább a kicsit.

Férjemet 1965-ben ismertem meg és 
még ebben az évben meg is esküdtünk. 
Ő szintén budakalászi volt és fi nom-
mechanikai műszerészként dolgozott. 
Szentistvántelepen, a szülei által épített 
és lakott házba költöztünk be mi is, és 
éltünk együtt anyósomékkal. Kertész-
kedni kezdtünk másodállásban, krizan-
témot, kardvirágot termesztettünk. Éva 
lányom, aki később történelem-magyar 
szakot végzett az ELTE-n, 1966-ban 
született. Néhány éve meghalt a fér-
jem, így én a kiskutyámmal maradtam 
itt. Mégsem vagyok egyedül, mert a lá-
nyom a férjével nemrég visszaköltözött 
Kalászra, közel lakik hozzám, így akár 
naponta tudunk találkozni.

Magdi néni várakozón, kiskutyája kíséretében nyit ajtót. Stílusa 
összetéveszthetetlenül optimista, humora és életenergiái áradók. 
Az udvarban színes virágok mellett haladunk el, majd a házba érve 
belekezdünk az életút felidézésébe. 
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Szeretettel köszöntjük Budakalász 
októberben született  legifjabb polgárait!

Bánhalmi Karina
Csondor Lilla
Lengyel Levente
Makrai Alíz

Nagy Anna
Simon Heléna Laura
Terjék Jázmin Emese

Újszülöttek

Jó egészséget kívánunk nekik!

J. Haydn  Nelson-mise
Ünnepi koncert

Helyszín: Szent Kereszt 
Felmagasztalása Templom
Időpont: 2018. december 8., 19:00 óra

Az előadást a leányfalui Szent Anna temp-
lom kórusa, négy ifjú operaénekes (Mondok 
Yvette – szoprán, Gaál Ildikó – alt, Gulyás 
Bence – tenor, Hámori Szabolcs – basszus) 
és a Dunakanyar zenészei hozták létre Méhes 
Imre karnagy és Richter Pál művészeti vezető 
irányításával. 

A koncertet annak alkalmából szervezik 
meg, hogy advent második hetében temp-
lomunkban állomásozik a Missziós kereszt. 
Ozsvári Csaba ötvösművész alkotása, a közel 
három méter magas, bronz borításokkal dí-
szített tölgyfa kereszt a Nemzetközi Eucha-
risztikus Kongresszus missziós szimbóluma.

Katolikus hírek Anyakönyvi hírek
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Azon a csütörtöki reggelen már 
úgy ébredtek a jó tót atyafi ak, hogy a 
Csallóköz falvaiból kiteszik a magya-
rok szűrét. Mert a sátán nem csak úgy 
elméletben van, hanem benne van a 
csütörtök reggelben és a hitvestől való 
elköszönésben: szervusz drágám, me-
gyek kirugdalni a Somogyiékat s be-
csukni utánuk az ajtót. 

Somogyiék – sok tízezernyi sors-
társukkal együtt – valami mar-
havagonban át lettek zsuppolva 
Magyarországra. És mert a sátán nem 
ismer határokat, csinált hát helyet 
Somogyiéknak. Valakik idehaza is be-
csukták az ajtót a svábok után, s a bús, 
elhagyatott sváb házakba beköltözhet-
tek a felvidéki földönfutók. Somogyiék a 
távoli Kisjakabfalvára kerültek. Az élet 
azonban mindig kihajt, mindig legyőzi 
a halált, s egymásra talált ott a felvi-
déki Somogyiék Jóskája, egy magyar 
legény, s egy megmaradt sváb család 
leánygyermeke, Hédi. Nehéz időben a 
négy szívós, dolgos kéz kézenfogva vá-

gott neki a könnyűnek nem ígérkező 
éveknek. Hédi és Józsi abban a ház-
ban mesél a múltról, amelybe egykor 
az érkező felvidéki családok kicsinyke 
málhája lett lerakva. „Nem visszük se-
hova a holmit, hiszen hamarosan úgyis 
visszamegyünk a falunkba” – mondo-
gatták a csallóköziek, mert azt hitték, 
ilyen csúfság nem eshet meg jóvátétel 
nélkül. Azután a holmi is, ők is ma-
radtak. A „málhás ház” az évtizedek 
során lakatlan málladozott, míg Józsi 
testvérbátyja meg nem vásárolta a 
rendszerváltás után. Már-már eszelős 
kitartással felújította és tájházzá ala-
kította a ma már gyönyörű portát. A 
falakon sóhajtoznak a régi fényképek, 
térképek, nyög a történelem. Kitelepí-
tés, malenkij robot, kuláklista. Sok szo-
morúság fér egy ilyen tájházba. De sok 
szépség is. Gyönyörű svábos ünneplő 
ruhák, hollandi-szerű fapapucs a kerti 
munkához, mázas kerámia falú „spar-
herd”, osztálykép a régi iskola előtt 
(Nini! Az a négyéves forma kisfi ú a ta-

nító néni kezén Tiff án Ede, akiből híres 
borász lett...). Józsi mesél. Múltról, je-
lenről – kopár jövőről. Konok magyar 
kötelességtudattal neveli, gondozza 
szürkemarha nyáját. Elszántan, mint 
a nyergestetői székelyek, nem alkuszik 
meg, nem adja fel. Más már talán nem 
is gazdálkodik a faluban. Sok az alko-
holista. Nincs fi atal gazdálkodó, nem is 
lehet, mert a földek kevés kézben kon-
centrálódnak s a tulajdonosok az azon-
nali profi t szekerén száguldanak. Sok a 
miért, a kár, hogy így történik – de a 
szemében élet és értelem. Lépte erős s 
rendíthetetlen. Egyik fi a talán követi őt 
ebben a küzdelemben. Kiss Ernő hon-
véd altábornagy utolsó mondata jut 
eszembe: „Istenem, az újkor ifjúsága 
egész ember lesz-e? Árpádok dicső 
szentjei virrasszatok a magyar ifjúság 
felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és 
a hazáé az életük.” Úgy érzem, ez még 
nem teljesen veszett el. „Megfogyva 
bár, de törve nem, él nemzet e hazán.”

Glasz Péter
református presbiter

Élet keresztyén Szemmel

Mi a magyar?

A tanévkezdés nehézségeinek enyhí-
tésére tanszer gyűjtéssel készültünk. A 
számos adománynak köszönhetően ren-
geteg füzet, toll, ceruza, radír, zsírkréta, 
füzetbekötő, gyurma, festék stb., sok 
iskolatáska és 101.000 Ft pénzadomány 
gyűlt össze, melyből több mint 70 helyi 
diáknak és a Csobánkai Általános Iskola 
hátrányos helyzetű elsős tanulóinak is 
tudtunk tanszercsomagot juttatni.

Legutóbbi Karitász programjainkat 
a szeptember 15-i budakalászi plébá-
niai napon tartottuk, ahol nagyon sok 
gyerkőccel és felnőttel találkozhattunk. 

A kézműves asztalnál több, mint 70 
kedves, személyes üzenetekkel ellátott 
levendula zsákocskát és több, mint 50 
gyönyörű festett fenyőtobozt készítet-
tünk a pszichiátria magányos betege-
inek. A fejlesztő játék gyűjtésre is sok 
szép és hasznos adományt kaptunk, 
amivel már az év végi ünnepekre készü-
lünk. 

Szöszmötölőnkön havonta láthatjuk 
helyi időseinket. Foglalkozásaink vidám 
és hasznos együttlétet biztosítanak, 
könnyen elkészíthető apróságokat ké-
szítünk közösen, beszélgetünk a hónap 
aktualitásairól, érdekességekről. A val-
lásosság nem feltétel. Havonta egyszer 
jövünk össze valamelyik plébánián, bár-
mikor be lehet kapcsolódni. A program 
ingyenes. Minden nyugdíjast szeretet-
tel várunk! Jelentkezni a +36 (20) 358 
2679 telefonszámunkon lehet. Köszön-
jük a rengeteg önzetlen támogatást!

Hála mindezért!
Szent Ferenc Karitász Csoport
szentferenckaritasz@gmail.com
20/358 2679, 
https://www.facebook.com/szentfe-
renckaritaszcsoport/

Sokszínű Karitász
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Fényes Fénylakk-sikerek

Az októberi országos vívó vidékbaj-
nokságról négy érmet, két aranyat és két 
ezüstöt hoztak haza Szegedről a Fény-
lakk Budakalász szakosztályának tőrö-
zői, gratulálunk!

Korábban is igazolták a budakalászi 
vívók, hogy a szakosztály egyre inkább 

fejlődik, és erősebbé válik, ennek ok-
tóberben újra tanújelét adták a Sághy 
Ervin által fémjelzett egyesület tőrözői. 
Szegeden rendezték ugyanis az országos 
vidékbajnokságot, amelynek férfi tőr 
számában – akár ökölvívó eredményt 
lehetett volna hirdetni – kiütéssel győ-
zött a Budakalász!

A férfi tőr egyéni verseny nyolcas 
döntőjébe ugyanis hat Fénylakk Buda-
kalász vívó jutott, és a dobogó legfelső 
és második fokára is kalásziak állhattak 
fel. A győzelmet a korábban Európa- és 
világbajnokságot is megjáró Hári Máté 
szerezte meg Káli András előtt, míg az öt-
től nyolcadik helyen sorrendben Pilissy 
Zoltán, Örsi Dániel, Insperger Sámuel és 

Böröcz András végzett. Ezek után nem is 
számít váratlan hírnek, hogy az országos 
vidékbajnok csapatversenyében is tarol-
tak a budakalásziak. Az aranyéremért a 
Budakalász I győzte le a Budakalász II-t, 
míg a bronzmedál a Debrecennek jutott. 

Ezzel a helyi vívóklub ismét bizonyí-
totta azt, hogy tőr fegyvernemben meg-
határozójává vált a vidéki vívásnak, mi 
több, az országos palettán is egyre elő-
kelőbb helyre tör. Ezt hamarosan ismét 
bizonyíthatják a budakalásziak, ugyanis 
karácsony előtt rendezik az országos 
bajnokságot, melyen újra pástra lépnek 
a Fénylakk versenyzői.

Megjelenik havonta 4 500 példányban
Lapalapító: Budakalász Város Önkormányzata

Kiadja a Budakalászi Polgármesteri Hivatal
Felelős kiadó: dr. Udvarhelyi István Gergely

Főszerkesztő: Kovács Andrea
Munkatárs: Szabady Szin  a

Korrektor: Dr. Kovách-Janitsek Romola
Fotók: Kovács Andrea, Szabady Szin  a, Ladinek Viktor

Tördelés, illusztráció: Lovász Anita
A szerkesztőség elérhetősége: 

Cím: 2011 Budakalász, Petőfi  tér 1.
E-mail cím: hirmondo@budakalasz.hu

Telefon: +36 (26) 340 266
Nyomtatás: Mátyus Bt., Dabas

Terjesz  : Magyar Posta Zrt.

A Budakalászi Hírmondó legközelebbi számának lapzártája: 2018. november 29. Megjelenés, terjesztés: 2018. december 12-14.

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ
Budakalász Város ingyenes, közérdekű tájékoztató kiadványa

November 14., 28., és december 12-ére
(szerdai napok) Kecskés Éva tervezi a
szokásos félnapos budapesti kulturális
kirándulásokat. A programokat végle-
gesítés után a klub levelezőlistáján teszi
közzé. Kecskés Éva elérhető: tel. 341-358,
70/254 2906, kecskes.eva@t-online.hu

AZ EGÉSZSÉGKLUB PROGRAMJAI

KIRÁNDULÁS

November 8. 17h Klubház. EGÉSZSÉGES
FALATOK. Előadó: Miháldy Kinga diete-
tikus, az EFI (Szentendrei járás Egész-
ségfejlesztési Iroda) támogatásával.
November 15. 17h Faluház. Dr. Faragó
Eszter előadása: ÉLET A KOLOSTOROKBAN,
KÖNYVTÁRAKBAN AZ ÁRPÁD HÁZIAK KO-
RÁBAN. 
November 22. 17h Klubház. Előadás:
AZ ŐSI, NŐI KULTÚRVILÁG. (Melyek azok a
lelki képességeink, amelyek egy hajdani ,,női
kultúrában" elsődleges szerepet játszottak?)
Előadó: Bognár Ferenc.
December  6. 17h Faluház. AZ ÁRPÁD
HÁZIAK UDVARÁBAN FOLYÓ NŐNEVELÉS.
Dr. Faragó Eszter előadása.
December  13. 16h FALUHÁZ fsz. nagy-
terem: KLUBKARÁCSONY

www.bkegeszsegklub.hu * bkegeszsegklub@gmail.com

HÍREK

A NEA-KK-18-SZ jelű nyertes pályáza-
tunknak és klubtársunk, Ajtai Marika
jótékonysági koncertjének köszönhe-
tően szépen gyarapodik klubházunk fel-
szereltsége. Legújabb szerzeményünk
egy projektor, mely nemcsak képet
képes  a falra/vászonra vetíteni (akár
pendrájvról is), de beépített hangszórói
az audió jelet is közvetítik. Reméljük,
maholnap az internet is bejön a házba.
Némi szerencsével jó állapotú ping-

KLUBNAPOK

HAGYOMÁNYOS ŐSZI

SZŰRŐNAPUNK
2018. november 29. 14-18h 

a Kós Károly Művelődési Házban.
A szűrési lehetőségeket plakátokon

adjuk majd közre.

Egészségklubunk szakmai programjait és működését támogatják:

KLUBHÁZ - SZENTENDREI ÚT 24.

KÉZMŰVES ÓRÁK (papír- és gyöngyfűzés,
egyéb más kézimunka): HÉTFŐN 14 - 18h.
DO-IN öngyógyító mozgásgyakorla-
tok: KEDDEN 1630-tól.
ÖNISMERETI foglalkozások: SZERDÁN 1430

- 1645 között.
SZÁMÍTÓGÉPEN gyakorlás CSÜTÖRTÖKÖN
1430-tól.
BRIDZS-KÖR: PÉNTEKEN 10h-tól.

Október 25-i klubnapunkon hat 80
éves és egy 90 éves klubtársunkat (3
hölgy és 4 úr!) köszöntöttük. Ezúton
is jó egészséget kívánunk nekik!

pongasztalt sikerült beszereznünk. Já-
tékra lehet jelentkezni Gróf András és
Endre Károly klubtársainknál.
Adományként került hozzánk egy mo-
dern szobakerékpár is, ami arra vár,
hogy mindig tekerje valaki. 
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Sport

Foci hírek

Új pályával bővült a BMSE 

Ismét bebizonyítottuk, hogy remekül 
működik Budakalászon az utánpótlás 
nevelése. Az U11-es korosztály a Fáy ut-
cai Vasas labdarúgó szakosztály meghí-
vására tornán vett részt. Gyermekeink 
nagy sikert értek el, az edzők és a szülők 
örömére. A játék és a küzdeni akarás pél-
daértékű volt. Meghívást kaptak a fiúk az 

ottani edzésekre is és nagy eséllyel nem-
sokára a Vasas futballcsapat játékosai 
lesznek. Fenyvesi Zoltánnak, a csapat 
edzőjének mindenki gratulált és érdek-
lődtek edzésmódszeréről. Páling Zsolt 
fiataljai is remekeltek és megnyerték 
Pomázon a Dunakanyar-kupát. 

Változás történt a felnőtt csapat edzői 
posztján. Laskai Tamás vezetőedző he-
lyett már a csapatot egyszer irányító Va-
das Attila lett a tréner. Tamás az U13 és 
az U14-es korosztály edzője is és e mun-
ka egész embert kíván. Búcsúzása jól si-
került, hiszen hazai pályán 4:1-re vertük 
Isaszeg csapatát. Köszönjük Tamásnak 
eddigi munkáját!

Ismét pályáztunk, a műfüves pálya 

körüli palánkok cseréje vált időszerűvé 
és egy komolyabb pályakarbantartó trak-
torra is szükségünk lenne. Számítunk az 
Önkormányzat segítségére az önrész ere-
jéig. Bízunk a megvalósításban, hiszen 
eddig is minden segítséget megkaptunk 
Rogán László polgármester úrtól. Az új 
műfüves pálya jól működik és U14-es 
csapatunk sorra nyeri a mérkőzéseket. 
A fedett csarnokban a hét minden nap-
ján a Kalász Suli és a Szentistvántelepi 
Iskola diákjai tartják a tornaórákat, nagy 
lelkesedéssel.  Jó érzés tenni azért, hogy 
minél több gyerek szeresse meg a moz-
gást és az egészséges életmódot. 

Sárosi Tibor, BMSE elnök

A Budakalászi Munkás Sportegyesü-
let (BMSE) minden lehetőséget megra-
gad, hogy a városi sportéletet erősítse. 
Az egyesület tavasszal a műfüves pályá-
ját fedte be társasági adókedvezmény 
felhasználásával és önkormányzati tá-
mogatással. A pálya nem csak a szervezet 
sportolóit szolgálja, hanem Sárosi Tibor 
elnök felajánlása révén a budakalászi ál-
talános iskolákban tanuló gyerekeket is. 

Október elején pedig új műfüves pá-
lyát avatott a sportegyesület. A pálya 
építését ez alkalommal is a korábbihoz 
hasonló konstrukcióban pályázatból és 
önkormányzati önrészből építették. A 

pályára nagy szüksége volt az egyesület-
nek, ugyanis az U 13-19 korosztály téli 
edzéseihez eddig külsős pályákat kellett 
bérelni. Emellett e korosztály edzései-
nek helyszínéül szolgáló nagy pálya esős 
időben alkalmatlan volt a játékra. Az új 

ún. háromnegyedes méretű műfüves pá-
lya minden előírásnak megfelel és esős 
időben is kiválóan használható a U19-es 
korosztályig edzésekre, az U14-es kor-
osztályig pedig mérkőzésekre is. A ko-
rábban fedett pályát pedig az U9-es kor-
osztályig tudják használni a gyerekek. 
Fontos szerepe van tehát az utánpótlás-
nevelésben a megépült új pályáknak. 

A pályaátadón részt vett Benkő Ta-
más, az MLSZ pest megyei igazgatója is. 
A vezető elmondta, hogy Budakalászon 
komoly szakmai munka folyik és örül 
annak, hogy a városvezetésben sportsze-
rető Önkormányzatot ismerhetett meg.

A BMSE focipályái az Omszk park-
ban széles tömegeket vonzanak. Az itteni 
sporttevékenységek köre – az új focipá-
lya átadó után – ismét bővült. A focisták 

mellett a város általános iskolás diákjai 
is rendszeresen látogatnak ide.

A mindennapos testnevelés megszer-
vezése komoly feladatot ró a pedagó-
gusokra. A Szentistvántelepi Iskolában 
heti 105, a Kalász Suliban heti 98 tor-
naórát kell megszervezniük a tornate-
remnek nem minősülő tornaszobában, 
az udvaron, a szentistvántelepi HÉV 
megálló melletti sportpályán vagy a 
Sportcsarnokban. A lehetőségek bővíté-
seként most a BMSE segít, pályája hasz-
nálatának felajánlásával.

Az iskolák diákjai így rendszeresen 

itt vesznek részt a testnevelés órákon.  
Heti több alkalommal látogatnak el a 
pályára, ahol kulturált, tágas, színvona-
las környezetben végezhetik a testmoz-
gást. Cserébe az iskolák is felajánlották 
a focisták számára a téli hideg időszak-
ban a tornaszoba használatát. Legutóbb 
Tóth Julianna vezetésével két hetedikes 
csoport képességfejlesztésen alapuló 
testnevelés óráját tartották itt. A test-
nevelőktől megtudtuk, hogy a gyerekek 
értékelik az itteni lehetőséget.

Tornaórák új helyszínen




