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Akasztják a sporit!

Sípmesterek találkoztak Budakalászon
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A Budakalászi Polgármesteri Hivatal közleményei

Új ügyfélfogadási rend
a Polgármesteri Hivatalban

Változott a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje.
2014. január 1-jétől hétfőn délelőtt is lehet ügyet intézni a
Polgármesteri Hivatalban, mivel a tapasztalatok szerint
nagyobb lakossági igény mutatkozott az egész napos
ügyfélfogadásra. A pénteki ügyfélfogadás ugyanakkor megszűnt. Módosult a főépítészi csoport ügyfélfogadása is, itt
szerdán van lehetőség az ügyintézésre. A polgármesterek
és a jegyző, aljegyző valamint a főépítész ügyfélfogadási
ideje változatlan maradt.

induló szakrendelések
a Budakalászi Egészségházban

A Budakalászi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 9-12 óra és 13-18 óra
Szerda: 8-11 óra és 13-16 óra

Főépítészi csoport ügyfélfogadása:
Szerda: 8-11 óra és 13-16 óra

rogán lászló polgármester fogadóórája:
hétfő 15-17-ig

Ercsényi Tiborné alpolgármester fogadóórája:
szerda 14-16 óráig

dr. Krepárt Tamás alpolgármester fogadóórája:
szerda 9-11 óráig
dr. Molnár Éva jegyző fogadóórája:
hétfő: 13-16 óráig

dr. Papp Judit aljegyző fogadóórája:
hétfő: 13-18 óráig

Turi Attila főépítész ügyfélfogadása:
Szerda: 13-16 óra

PálYázATi FElHíVás

Budakalász Város Önkormányzata egyfordulós,
nyilvános pályázatot ír ki Budakalász város belterületén fekvő,
945 hrsz-ú, természetben széchenyi u. 17. i/1.
szám alatt található, 71 m2 alapterületű, összkomfortos komfortfokozatú önkormányzati lakás bérbeadására.

a pályázati felhívás részletei megtalálhatók
a www.budakalasz.hu/pályázatok/vagyonhasznosítási
pályázatok menüpont alatt, valamint a polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján.
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februárban megkezdődnek a szakrendelések is a Budakalászi egészségházban. a Szentendrei rendelőintézet a szükséges engedélyek
beszerzése után elindítja reumatológiai és pszichiátriai szakrendeléseit Budakalászon. az önkormányzat kezdeményezésére helyben
elérhető szakellátásokra a budakalásziaknak ezentúl nem kell
Szentendrére utazni. a rendeléseknek otthont adó egészségházban
az alábbi rendszer szerint zajlik a betegek fogadása:

reumatológiai szakrendelés

rendelő szakorvos neve:
dr. Kinda Ildikó reumatológus szakorvos
rendelési idő: csütörtökönként, 9-15 óráig
Első rendelési nap: 2014. február 6.
Előjegyzés: a 06-26-341-815-ös telefonszámon
Tóth emma, illetve győrffyné faragó Ildikó asszisztenseknél.
a betegek fogadása előzetes bejelentkezés alapján történik.
Vizsgálatra jogosult minden budakalászi és a SzeI vonzáskörzetébe
tartozó 13 település lakosa.
a szakrendelés beutaló köteles. Kérik, hogy az utolsó ambuláns
lapot, zárójelentést, laboratóriumi, röntgen leletet, valamint a folyamatosan szedett gyógyszerek listáját hozza magával a beteg.

Pszichiátriai szakrendelés

rendelő szakorvos neve:
dr. nagy zsuzsanna pszichiáter szakorvos
rendelési idő: szerdánként 8-14 óráig
Első rendelési nap: 2014. február 19.
Előjegyzés: személyesen a rendelőben (szerda délelőtt) vagy
a 06-26-312-024-es telefonszámon.
a betegek fogadása előzetes bejelentkezés alapján történik.
Vizsgálatra a budakalászi lakosok jogosultak. Kérik, hogy az utolsó
ambuláns lapot, zárójelentést, laboratóriumi leletet hozza magával
a beteg.
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fotó: Tokodi gábor

Interjú Rogán László polgármesterrel

n Örömteli hír, hogy a bölcsőde kivitelezése elindult január 27-én. Milyen
lépések következnek most?
A helyszínen részletesen egyeztettünk a
kivitelezést végző GOMÉP Kft. munkatársaival, hogy milyen feladatokkal indul az építkezés. Aki arra jár, láthatja, hogy elkezdődött az
építkezést megelőző tereprendezés. A következő feladat pedig egy, az óvodások számára
biztonságot nyújtó, a munkaterületet leválasztó ideiglenes kerítés megépítése lesz, hogy
az óvodás gyerekek újra birtokba vehessék a
középső és nagycsoportos udvar megmaradó
részét. Meghozták és beüzemelték már az irodaként funkcionáló konténereket is. Az időjárás egyelőre nem hátráltatja a beruházást.
Mindenképpen azon munkálkodunk közös
erővel, hogy az ütemtervet tartani tudja a kivitelező, és július végére műszakilag átadhatjuk a házat, majd szeptemberre, a nevelési év
kezdetére, a használatba vételi engedélyeket
is megkaphatjuk.
Az óvodavezető asszonnyal folyamatos
kapcsolattartásra törekszünk, hiszen a bölcsőde a Telepi Óvoda tőszomszédságában
épül. Valamivel kisebb lesz az óvoda udvara,
viszont több udvari játékot vásárolunk majd,
hogy a gyerekek ugyanolyan tartalmasan és
aktívan tölthessék a szabadban az időt. Az
óvoda árnyékos, bejárati részén – ami eddig
használaton kívül esett – belső parkolót
építünk az óvoda dolgozói számára, így az
utcai parkoló teljes egészében a szülőké lesz.
A bölcsőde előtt is további parkolóhelyeket
fogunk kialakítani. Az óvoda udvarán a parkosítást, illetve a játszóeszközök elhelyezését
szakember tervezi majd meg. Ugyanilyen terveink vannak a Pomázi úti óvodánk udvarát
illetően is. Az építkezés ideje alatt ezúton is
kérem a szülők, a környéken élők, valamint a
Mályva utcában közlekedők szíves türelmét,
megértését!

n A januári rendes ülésen a lakásrendelet módosításáról szavaztak a képviselők. Milyen döntés született?
A régi lakásrendeletet vizsgáltuk felül, ami
arra vonatkozott, hogy voltak úgynevezett lelépési, lakásmegváltási díjak, ezek innentől
megszűntek. Ezt az önkormányzat azoknak
fizette, akik visszaadták az önkormányzati ingatlant. Úgy ítéltük meg, hogy aki önkor-

Készül a város
költségvetése
mányzati ingatlant bérel, az segítséget kap a
várostól, a város lakóitól, hiszen az önkormányzati bérlakások zömét kisebb összegért
lehet bérelni az önkormányzattól, mintha valaki piaci alapon keres albérletet.

n A hulladékkezelési közszolgáltató
kiválasztásáról is döntöttek. Mit
takar ez a napirend?
Közbeszerzési pályázatot írtunk ki a hulladékkezelés ellátására. A jelenlegi szolgáltató
szerződése az idén nyáron lejár, ezt szükség
esetén egy évvel meg tudjuk hosszabbítani,
ami biztosítékot jelent a hulladékelszállítás
zavartalan működésére, vagyis előre gondolkodtunk. Most a nonprofit jelleg felé kíván
elmozdulni a törvényalkotó minden közszolgáltatásnál, tovább csökkennek a rezsidíjak.
Ebbe a folyamatba illeszkedik az az elképzelésünk is, hogy meg kell fontolni, 2016-tól a
város maga lássa el ezt a feladatot, olcsóbban
az eddigieknél. Ekkortól ugyanis közel száz
város együttműködésével megvalósul a
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási program, amely Tatabánya Dubnik-völgyben építi meg hulladékkezelő
központját. Ide kerül a Budakalászon begyűjtött hulladék is.

n Több beszámolót is elfogadtak a
képviselők. A Művelődési Ház és a
sportegyesületek is elszámoltak tavalyi működésükkel.
Korrekt módon elkészültek a beszámolók.
Az egyesületek tekintetében általában a működéshez szükséges források előteremtése a
sarkalatos pont. Az egyesületek arról számoltak be, hogy a társasági adókedvezmény miatt
most jobb a helyzetük, viszont sok utánajárásra és papírmunkára van szükség ahhoz,
hogy a hozzájussanak ezekhez a pénzekhez. A
Művelődési Ház részben önálló költségvetési
szerv. Benkó Attila igazgató munkájának köszönhetően rengeteg program indult a házban, a működés is fenntartható, a testület
egyöntetű véleménye alapján jól végzi a dolgát az intézményvezető.

n Ha már az egyesületek szóba kerültek, folytassuk a Testvérkapcsolatok
Egyesületének kérdésével. A szervezet
ugyanis megszűnt, de az önkormányzat felvállalta, hogy átveszi a feladatait.
Az egyesület működése a csökkenő taglétszám és érdeklődés miatt nem volt fenntartható. Az egyesület nem működik ugyan

tovább, a testvérkapcsolatokért azonban a továbbiakban is szeretnénk tenni. Olyannyira,
hogy májusban Németországból érkeznek
hozzánk vendégek. Tavaly tavasszal a Magyar
Est keretében Kahl am Main-ban Budakalász
látta vendégül a német testvér településünk
lakóit, idén májusban pedig a kahliak jönnek
a Művelődési Házba Német Estet tartani.
Jürgen Seitz polgármester úr fog főzni és zenélni a kalásziaknak. Egy zenekart is hoznak
magukkal, hogy a jó hangulat garantált legyen. Budakalász három partnertelepülése
közül csak Németországban, Kahlban van
egyesület, amely a tevékenységet irányítja. A
másik két településen, Adán és Lövétén az
önkormányzatok látják el ezt a koordinációt.
Így lesz ez nálunk is. A költségvetésben is szánunk erre pénzt. Az egyesület munkájának
köszönhetően számos barátság szövődött az
elmúlt húsz esztendőben. Ezeket a kapcsolatokat kívánjuk ápolni és programokkal tovább gazdagítani.

n Készül már a város 2014-es költségvetése. Mit mutatnak a számok?
Minden év elején fontos kérdés a város
költségvetése. A tavalyi esztendő óta az önkormányzatok már nem normatív, hanem feladat finanszírozás alapján működnek.
Mindent meg kell tervezni és figyelni kell az
állandóan változó jogszabályokra is. 2013-ban
jól gazdálkodott a város. A tervezésnél azt kértük a kollégáktól, intézményektől, hogy minden igényt gyűjtsenek össze, és közösen
súlyozzuk ezeket a hivatal szakembereivel és
az igényeket egyensúlyba hozzuk a rendelkezésre álló kerettel. Vannak persze terven felüli, halaszthatatlan kiadások is, most például
új kazánt vásároltunk a Vasútsori óvodába.
Önként vállalt támogatások is benne maradnak a gazdálkodásban. 2014-ben is sok
fejlesztést szeretnénk megvalósítani a költségvetésben rendelkezésre álló mintegy 70-80
millió forintból. Az óvodában felsorolt beruházások mellett több járda (Budai út, Szegfű
utca) és útfelújítást (Diófa út, Mátyás Király
utca) tervezünk, új zöldterületeket létesítünk
a városban, felújítjuk a Kőbányai úti játszóteret, a Duna-parton a kerékpárutak mellett pihenőszigeteket alakítunk ki, valamint a szerb
kereszteket is felújítjuk majd. Mindemellett
két nagy beruházásunk – a bölcsőde építés, és
támogatás elnyerése esetén, a Berdó csatornahálózat kiépítés – önköltségét is tartalmazza a 2014-es költségvetésünk.
2014. január 31.
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Képviselő-testületi döntések – 2014. január 30.

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30-i
ülésén hozott, közérdeklődésre számot tartó döntései.

Hulladékgazdálkodás

A hulladék gyűjtését, szállítását, jelenleg a Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Kft. végzi. A hulladéktörvény
szerint az önkormányzatoknak legkésőbb 2014. június 30. napjáig meg kell
kötniük az új szolgáltatási szerződést. A

szolgáltatót nyílt eljárásos közbeszerzés
alapján kell kiválasztani. Az új szerződéstervezet javasolt műszaki tartalma
némileg kiegészült. Ennek megfelelően
a házhozmenő rendszerben elkülönítetten gyűjtött műanyag hulladék, a pet-palackok mellett az egyéb (pl. a tetra-pack,
tejes, üdítőitalos dobozok) csomagoló
anyagaira is kiterjed.
A Képviselő-testület nyílt közbeszerzési eljárás kiírását határozta el „Budakalász Város Önkormányzat hulladékgyűjtés és ártalmatlanítás” címen a
hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztására.

Beszámolók elfogadása

A Képviselő-testület elfogadta a Kós
Károly Művelődési Ház és Könyvtár éves
beszámolóját.
Elfogadta továbbá az önkormányzati
támogatásban részesülő sportegyesületek, a BMSE, BSC, BUTEC, Vidra SE,
Óbuda-Kalász Ritmikus Gimnasztika TC
benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolóit.

Jogszabályi kötelezettség a Népjóléti
valamint az Oktatási, Kulturális és Sport
bizottság számára beszámolni a hatáskörébe átruházott döntésekről. A testület elfogadta továbbá a polgármester
hatáskörben hozott döntések beszámolóját állattartási, közterület foglalási
valamint
behajtási
hozzájárulási
ügyekben.

Horgászati jog az omszk tavon

A Képviselő-testület az előző évhez
hasonlóan 2014-ben is, az Óbuda-Kalász
Horgászegyesületnek engedte át az
Omszk tóra vonatkozó horgászati jog
gyakorlását. A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
kezdeményezésére a budakalásziak további kedvezményekben részesülnek
majd.
Képviselő-testület összes rendelete
megtekinthető a város honlapján
a www.budakalasz.hu-n, az Önkormányzat menüpont alatt.

Kerámia
a „hely szellemében”

ÚJABB ElisMErÉsT KAPoTT A BudAKAlászi
EgÉszsÉgHáz

– Elképzelhetetlen, hogy a kerámia tetőcserép valaha is ne
tartozzon a legfontosabb építőanyagok közé. Műemlékek esetében és minden középületnél, ahol a „hely szelleme” megkívánja a magas tetős építést, elengedhetetlen, hogy egy jó
arányú, kerámia cserép tetőidom koronázza meg az épületszerkezetet – hangzott el Marosi Miklós, Széchenyi-díjas, Yblés Pro Achitectura díjas építész, az MMA rendes tagja, a zsűri
elnökének köszöntőjében január 17-én a IV. Tetőszépségverseny és az I. „Hozzuk együtt tető alá” Kerámiacserép középületeinken építészpályázat második fordulójának ünnepélyes
eredményhirdetésén. Az első alkalommal meghirdetett,
1 millió forint összedíjazású építész pályázat második fordulójában 26 építész 17 épülete mérettette meg magát.

a díjazott építészek: marosi miklós, Viszlai józsef, Bordás péter,
Horváth zoltán és Bujdosó géza
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A második forduló díjazott pályaművei:
1. díj: Gedeon Kúria, Hidvégardó, építész: Viszlai József
2. díj: Eszterházy Etyeki Kúria, építész: Bordás Péter
3. díj: Budakalász Egészségügyi Központ, építész:
Horváth Zoltán
Különdíj: Szent Máté Római Katolikus templom, Kóka, építész: Bujdosó Géza

BudAKAlászi HírMoNdó

A Budakalászi Polgármesteri Hivatal hírei

PálYázATi FElHíVás

Budakalász Város Önkormányzata egyfordulós, nyilvános
pályázatot ír ki a tulajdonában álló üres, felújítandó, alábbiakban megjelölt lakásingatlanok értékesítésére:
1. Budakalász, Magyar u. 6. (130 hrsz.)
2. Budakalász, Vasút sor 88/1.
és a Vasút sor 88/2. (2094 hrsz.)
A részletes pályázati felhívás megtalálható az Önkormányzat hivatalos honlapján a www.budakalasz.hu/eladó-kiadó
ingatlanok menüpont alatt, valamint a Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján.

Budakalászra is
megérkezett a tél

A térségben esett kisebb mennyiségű havat több munkagéppel takarították január végén. A város kezelésében
lévő utakat az önkormányzat és szerződött partnere közösen tették járhatóvá.

Közvilágítással kapcsolatos hibabejelentés

A Budapesti Elektromos Művek tájékoztatása alapján, a
Budakalász közigazgatási területén tapasztalt, közvilágítással
kapcsolatos hibák bejelentését, ezentúl az ELMŰ ügyfélszolgálatán, a 06-1-238-38-38-as vagy a 06-40-38-38-38-as
telefonszámon kérik megtenni.

Méhészek bejelentési kötelezettsége

A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről, leküzdéséről szóló 70/2003.
(VI.27.) FVM rendelet, a méhészek számára előírja a méhészeti tevékenység bejelentési kötelezettségét. A méhészetet
minden év február végéig, az újonnan megkezdett méhészkedést a tevékenység megkezdésétől számított 8 napon belül kell
bejelenteni a település jegyzőnek, aki a méhészt nyilvántartásba veszi. A bejelentőlapot személyesen az Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán vagy postai úton lehet benyújtani.

A város még tavaly nyár elején vásárolt két munkagépet
is, hogy csökkenteni tudják a közterületek fenntartásával
kapcsolatos költségeket. A kisebb, többfunkciós adapterrel
felszerelhető rakodógép nyáron az utak melletti szegélyek,
parkok fűnyírását végzi, vagy ha kell, akkor a kerékpárutat
tisztítja a Duna parton. Télen pedig a síkosságmentesítéshez és az utak hótól való megtisztításához használják a parkok sétányainál és bizonyos járdaszakaszokon.
A nagyobb kommunális traktor a szűkebb és meredekebb utcákban dolgozik ilyenkor, azokon a helyeken, ahová
a szerződött vállalkozó nem jut be a széles ekéjű gépeivel.
Januárban csak kevés hó esett, így csak a traktor vetették
be, és a rakodógép segítségével töltötték fel ennek sótartályait a jegesedés megelőzéséhez.
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TáJÉKozTATó BudAKAlászi
PárTszErVEzETEK rÉszÉrE

2014. az általános választások éve lesz hazánkban. Tavasszal országgyűlési képviselőket
választanak, májusban az Európai Parlament
magyar képviselőit, októberben pedig főpolgármestert, polgármestereketés önkormányzati képviselőket. Ősszel választják meg a
nemzetiségek is a helyi, területi és országos
önkormányzati képviselőiket.
A választásokat megelőzően a budakalászi
pártszervezetek ismertetik programjaikat, személyesen találkoznak a város lakosságával.
A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár, mint Budakalász város legnagyobb és
leglátogatottabb közösségi tere a 2014-es
esztendőben minden budakalászi pártszervezet részére lehetőséget és teret biztosít
kampányrendezvényeik megtartására.
Az intézmény számos programnak és
rendezvénynek házigazdája, így kérjük a
torlódások elkerülése végett a teremigényeket előzetesen és időben a művelődési ház
titkárságán egyeztetni szíveskedjenek az
alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár
2011 Budakalász, Szentendrei út 9.
Telefon: +36 26 340-468
Mobil: +36 30 382-9810
E-mail: info@koskarolymh.hu
Együttműködésüket megköszönve,
Kós Károly Művelődési
Ház és Könyvtár

otthonvédelmi Tanács
– ingyenes segélyszolgálat Budakalászon

Az elmúlt években egyre több család kasszáját terhelték
meg a jelentősen megemelkedett devizahitelek, sokan vesztették el autójukat, és még mindig magas azoknak a száma,
akik szinte erőn felül küzdenek lakásukét, házukért. Az Otthonvédelmi Tanács egyik fő célja, hogy nekik segítsen, a másik
pedig, hogy valamennyi adós érdekeit képviselje a döntéshozók felé.
Azt, hogy Budakalászon hányan küzdenek hitelfizetési
problémákkal, nehéz megmondani. Már csak azért is, mert az
emberek szégyellnek beszélni erről – mondja az Otthonvédelmi Tanács titkára, a városban dolgozó Kerékgyártó Katalin. Éppen ezért indult el, még 2013 decemberében az ingyenes
tanácsadás Budakalászon, a Polgármesteri Hivatalban. Itt
minden héten hétfőn, 16 és 18 óra között várják azokat, akiknek gondot jelent a hitelek törlesztő részleteinek fizetése. Az
önkormányzat ingyenesen adott helyiséget a szervezet számára.
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Az Otthonvédelmi Tanács 2012-ben alakult. Közel 20 civilszervezet és magánemberek szövetsége, akiknek törekvéseit
jogászok és közgazdászok segítik. Adataik alapján mintegy
egymilliókétszázezer devizaszerződést kötöttek az elmúlt tíz
évben Magyarországon, ezek nagy részét 2004. és 2008. között. Számításaik szerint ez a probléma hazánkban körülbelül
három millió embert érint. Három módon keresik a megoldást: egyrészt az embereket informálják honlapjuk, közösségi
oldaluk és a személyes tanácsadások alkalmával, másrészt
pedig demonstrációkat és tüntetéseket tartanak, hogy a döntéshozók figyelmét is felkeltsék a téma iránt. Harmadsorban
pedig perekkel bizonyítják, hogy a bankok szerződései és a
sokszor duplájára nőtt részletek jogtalanok.
Kerékgyártó Katalin szerint az első lépés az, hogy a hitelező
banknak hivatalos levelet kell küldeni, hogy nem értünk egyet
a szerződéssel és a törlesztő részletekkel sem. Ennek megfogalmazásához is kérhetünk segítséget a személyes találkozókon. A szervezet titkára azt mondja, a legrosszabb megoldás,
ha otthon tétlenül, kétségbeesve ülünk és nem fizetünk. A hétfői személyes találkozókra mindössze egyetlen dolgot, a bankkal kötött hitelszerződéseket kell az érintetteknek magukkal
vinniük.
hd

Budakalászon sokáig
nem létezett vagy már
nem volt fellelhető hivatalos lista a kitelepítettekről.
1996-ban a kitelepítés 50.
évfordulójára Szabó Ferenc Kitelepítettek című
emlékkönyvében elkészített egy névjegyzéket.
E névjegyzék adatait
egy budapesti hivatalban
kedvezőtlen körülmények
mellett kazettára vette fel
és később legépeltette. A
névjegyzék sok hibát tartalmazott. Trendl Ferenc
2002-re elkészítette a
Kitelepítettek (II) névjegyzéket a hibák korrigálására. Ezután is sok új
adat került napvilágra, így 2013-ra családonkénti bontásban összeállította az új Kitelepítettek (III) –ban található névsort. E kiadvány
értékelése alapján a kitelepítésről az alábbi adatok állnak rendelkezésre:
1. A háborúból haza nem tértek száma
23
2. A névjegyzékben felsoroltak száma
1001
3. A kitelepítettek fogságból hazatért családtagjai
33
4. Az egyénileg kitelepültek száma
33
5. Békási, pomázi, ürömi transzporttal kitelepülők
12
6. A budakalászi transzporttal kitelepítettek száma
923
7. Az 1996-os emlékkönyvben felsorolt további személyek identitása
és holléte Trendl Ferenc számára felderíthetetlen maradt.
Trendl Ferenc áldozatos kutatómunkájáért köszönettel és hálával tartozunk.
A Kitelepítettek (III) kiadvány megtekinthető a Sváb házban. Érdeklődni lehet a 06-70-456-7118-as telefonszámon vagy a kati.wagner@index.hu e-mail címen.
Wágner Lászlóné

sváb kitelepítés
Budakalászon

(részlet Nick Józsefnek a Kalász újság 1989/8.
számában megjelent írásából)

(…) Az 1945-ös év lényegében úgy telt el, hogy állandóan ment a
sustorgás, hogy ekkor, meg akkor viszik a svábokat. Ezért igen nagy
bizonytalanság vált uralkodóvá a német ajkú lakosság körében, amit
fokozott az állandó molesztálás. Hol bujkáló SS katonákat kerestek,
hol meg összeírók jelentek meg, akik felszólították a sváb lakosokat,
hogy csomagoljanak több napra való hideg élelmet, mert nemsokára
viszik őket. Hogy hová, és miért, azt nem közölték. Végül is ezeknek
az összeírásoknak nem lett rövid időn belül következménye. Újabb
molesztálásként azonban elkezdték ugyancsak a sváboktól a malacokat és disznókat begyűjteni a szovjet hadsereg élelmezése címén.
Közben megkezdte tevékenységét egy ún. „Svábigazoló Bizottság”, a volt Volksbund székházban. Ide becitálták kihallgatásra a
sváb lakosokat abból a célból, hogy bizonyítsák a kitelepítés jogos-

ságát.
1946 január elején – ki tudja, hányadszor – újból elterjedt a hír,
hogy áprilisban biztosan meg lesz a kitelepítés. Ez a hír azonban
szintén nem bizonyult igaznak, mert február elején egy kormánybiztos vezetésével fináncok és más hivatalnokok lepték el a községet
abból a célból, hogy számba vegyék a sváb lakosság vagyonát és öszszeállítsák a kitelepítendők névsorát, amit nemsokára kis is függesztettek a községházán. Kb. 1200 ember neve szerepelt ezen a
listán, az akkori budakalászi lakosság 1/3-a. Természetesen nagy volt
az elkeseredés, annál is inkább, mert a lista összeállítói az 1941-es
népszámlálást vették alapul. Vagyis, aki annakidején német nemzetiségűnek, és ami még szomorúbb, ha csak német anya-nyelvűnek
vallotta magát, akkor is rákerült erre a listára, függetlenül attól, hogy
tagja volt a Volksbundnak vagy nem. (...)
(...) A községben temetői volt a hangulat, amikor megcsillant egy
halvány reménysugár. Megalakult egy ad hoc bizottság azzal a céllal,
hogy felülbírálja a kitelepítendők névsorát, és indokolt esetben felmentést kaphatnak az arra érdemesek, ha ezt írásban kérik. Majdnem mindenki élt a lehetőséggel és százával futottak be a kérvények.
Február 17-én ült össze az ún. „mentesítő” bizottság, melynek
tagjai a helybeli pártok vezetői, a község előljárói és többek között a
róm. kath. és gör. kel. plébános is. A bizottság elnöke: a kitelepítést
irányító kormánybiztos: Aczél Ferenc volt (Kisgazdapárti), akiről az
a hír járta, hogy a körülményekhez képest jóindulattal kezelte az
ügyet, és így sikerült a megengedett 10% helyett 20%-ra feltornászni

fotó forrása: http://mek.oszk.hu

Kitelepítettek (iii)
– 67 év távlatából

BudAKAlászi HírMoNdó

a felmentettek számát. (...)
(...) Végül is kb. 200 ember felsóhajthatott másnap, mert indokai
alapján mentesült a kitelepítés alól. Hogy mennyire volt igazságos a
bizottság eljárása, azt ne firtassuk. Ez olyan, mint amikor 10 gyanúsítottról kiderül, hogy 8 ártatlan, de csak kettőt lehet szabadlábra
helyezni.
Február 18-án tehát újabb lista került közszemlére.
Időközben kijelölték a napot is a bevagonírozásra, 1946. február
22-ét.
Tehát 1000 ember sorsa véglegesen eldőlt, és megkezdődött a kitelepítés lebonyolítása.
német nemzetiségi egyesület német nemzetiségi Önkormányzat
megHÍVÓ

Tisztelettel meghívjuk a
Kitelepítés 68. évfordulóján
megtartandó csendes megemlékezésre
2014. február 23-án, vasárnap 15 órára
a Kalászi templomba, ahol közösen imádkozunk az
élő és elhunyt kitelepített Kalásziakért, utána
közös megemlékezést tartunk
a kitelepítési emlékműnél.
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BudAKAlászi HírMoNdó

Óvodai hírek / Diákhírek

n TElEPi óVodA

n NYiTNiKÉK óVodA

Arról, hogy milyennek látszik a világ innen
a csoportszobából!
Nagyon vártuk már... A napok számlálásába is belezavarodtunk – ki tudja, mennyi
ideje várjuk. Arra gondoltunk, talán nem is
lesz, el is marad. Volt szó arról, hogy az egész
udvarunkat elfoglalja, aztán hogy a felét. És még vitába is keveredtünk, mire jó ez az
egész, hisz úgy is majd csak megborzongunk tőle...
És akkor... Elkezdett hullani! Elfoglalt mindent! Senkinek nem volt más vágya,
mint belefeküdni. Mindenki borzongott egy kicsit: valakinek a keze fagyott el a hógolyótól, ami másnak a nyakában ragadt, a többiek meg a szánkó sebességétől remegtek.
Azt hiszem, ez olyan jó borzongatás, amolyan csiklandozós!
Elkezdtük fújni az összes megtanult, és magunk szőtte versünket. Ujjongtunk, hogy
megújulunk, felfrissít bennünket ez a tél. Pirosló arccal fel-fel a székre! Ott állhat a kikiáltó! Jöttek sorban így: „Jó napot, esik a hó!; meg úgy: „most már jöhet a rigó az etetőre”. A harmadik az ablakra nézett: „Ajjaj, itt a Didergő király! Odakint vágják a fákat,
kaszabolják a tujákat!”
De nem úgy, srácok! Jönnek majd markolók, nagyok, meg darus kocsik a gerendákkal, és lesz bobcat is (amitől a sétán, nem tudunk továbbmenni, mert a szemetek
ott ragad). No, és az új udvar, vadonatúj játékokkal?! Igen hogyne, bölcsőde lesz! Az
is új! „Oh, az jó, mert én szeretem a piciket!” Hehe!
Itt a farsang, és áll az összes most készített dísz az asztalon, mert oda állítottuk ki,
mielőtt a helyére kerül. Gyönyörű a kiállítás! Nekem az a nagy hasú, piros lampion
tetszik, ami úgy hasonlít a Téglamátyáskirályra, meg a Téglaburkuskirályra, amikkel
mostanában bábozunk. Én meg a Juhász vagyok (valami olyat kell mondjak, ami igaz
is, meg jól is hangzik, hogy a fejemet ne vegyék). De hát e mesével, és a szép munkákkal, meg azzal a jó sok tánccal csak jó mulatság születhet. Ahol a szülők keze, lába is
játszik...! Tyű!
Álljunk csak meg! Mi lesz a másik mesével?! Ki tudja talán már a címét is kitalálta
valaki a találgatós plakáton. Folyton mennek, karddal mennek. Majd rókáról beszélgetnek, meg varázslóról. Bárcsak minden beleférne! Én szeretném, ha lenne benne:
huszár, tigris, liliom, meg persze kincs is, aztán matróz, kalóz, markoló, meg a pókember; és táncoljanak, attól jó az egész...

Tavaly szeptembertől újra indult a német nemzetiségi
nevelés a Szalonka utcában.
A Harkály csoportban immár két, nemzetiségi
szakképzettséggel is rendelkező óvónéni foglalkozik a
gyermekekkel, ami kifejezetten ideális helyzetet teremt
a gyermekek nyelvi fejlődéséhez. Célunk elsősorban
az, hogy a kicsiket életkoruknak megfelelő módszerek
alkalmazásával, játékos módon ismertessük meg a
német nyelvvel, pozitív viszonyulást alakítsunk ki irányába és felkeltsük érdeklődésüket, kíváncsiságukat.
A kis „Harkályok” óvodába lépésüktől kezdve a testápolási, étkezési, öltözködési helyzetekben, sőt a játék
során is napi rendszerességgel találkoznak a német
nyelvvel, bizonyos szavakkal, állandóan visszatérő szófordulatokkal. A nemzetiségi nevelés ezen részét legalább olyan fontosnak tartjuk, mint a kisebbségi
kultúrkincsből vett népi játékokkal, mondókákkal, dalokkal, zenével való ismerkedést. Büszkén mondhatjuk, hogy gyermekeink nagy örömmel és érdeklődéssel
vesznek részt a német nyelvű tevékenységekben,
igénylik a számukra kedves mondókák, dalok játékos
ismételgetését, szívesen hallgatnak német gyermekdalokat, zenét, és az is előfordul, hogy kíváncsian kérdeznek rá egy-egy szóra: „Óvónéni, ezt hogy is hívják
németül?”
Természetesnek tartjuk, hogy nem minden óvodásunk adja jelét német nyelvű „tudományának”, hiszen
minden gyermek más: van, aki örömmel büszkélkedik
akár szüleinek is, míg mások szinte meg sem szólalnak.
Bárhogy is legyen, abban biztosak vagyunk, hogy ezeknek a gyermekeknek jelentősen könnyebb lesz majd az
iskolában akár több idegen nyelvet is elsajátítania.

Téli furcsaságok

Játékosan, örömmel, németül

Bakos Gergely óvópedagógus, Cica csoport

n szENTisTVáNTElEPi isKolA

A Szentistvántelepi Iskola 2007 és 2010
után 2013-ban újra megpályázta az Ökoiskola cím elnyerését.
Mit jelent az hogy egy iskola Ökoiskola?
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet az alábbiak szerint foglalja össze ennek lényegét:
„Egy ökoiskola abban
különbözik egy átlagos iskolától, hogy nem csak a
tanításban érvényesülnek
a környezeti nevelés, a fenntarthatóság
pedagógiájának elvei, hanem az iskolai élet
minden területén; az iskola működtetése
terén éppúgy, mint a gyerekek étkeztetése
vagy a táborok szervezése során.
Az iskolai munkához több szálon kapcsolódik a helyi közösség. A helyi környezeti értékek és gondok részét képezik az iskola
pedagógiai munkájának, a helyi pedagógiai
programba beágyazottan.”
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Iskolánk 2014. január 25-én immár
harmadjára teljesítette az Ökoiskola cím
elnyerésének kritériumait, ezzel Örökös
Ökoiskola lett. Köszönjük a pedagógusok, a
szülők és a gyerekek együttműködését,
hiszen a cím elnyerése közös munkánk
gyümölcse.
Kovács Kristóf Áron
igazgató

„Kalandozás az iskolában”
leendő elsőseinknek

Az iskolaválasztás és az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése érdekében a Szentistvántelepi Iskola leendő első osztályos
gyermekek és szüleik számára számos programot szervez, melyek közül a soron következő 2014. február 15-én, szombaton 9
és 12 óra között lesz. A „Kalandozás az iskolában” egy valóban kalandos, játékos délelőtt, melynek során az óvodás gyermekek,

Elsholtz Ildikó és Sitkovics Eszter,
a Harkály csoport óvónői

szüleik, és akár testvéreik is megismerkedhetnek az iskola dolgozóival és az épület
minden zeg-zugával. Kérjük a résztvevőket,
hogy legkésőbb 10:00 óráig érkezzenek meg
az iskolába!

Az internethasználat veszélyei

a Szentistvántelepi Iskola a köztévében
Iskolánkban járt fekete Csilla,
a gyermekmentő alapítvány munkatársa
és a 4.b osztályos tanulóink számára tartott
interaktív foglalkozást. a foglalkozás során a
gyermekek meglévő ismereteire építve felhívta
a figyelmet arra, hogy az internet használata
során milyen veszélyek leselkednek ránk
és mit tehetnek a gyerekek ezek ellen.
a foglalkozást a köztévé m2 csatornáján
február 11-én, illetve 14-én 19:50-kor
láthatják a Hetedhét gyerekhíradó
című műsorban.

Diákhírek

n zENEisKolA

BudAKAlászi HírMoNdó
n KAlász suli

A Vii. országos Népzenei Verseny válogatója Újévi koncert
Iskolánk idén is megrendezte a már hagyományosnak mondható
ismét Budakalászon

újévi koncertjét, melyen a zeneiskolai tagintézményünkben tanuló növendékeink mutatták meg tudásukat.
A több, mint két órás műsor közönsége meghallgathatta tanulóink
színvonalas és változatos előadását, amelyből kiderült, hogy a tehetség, a kitartás és persze zenetanáraik áldozatos munkája, milyen értéket képes teremteni.
Reméljük, a következő évkezdésre még többen szeretnének majd
zenét tanulni és részt venni az új évet köszöntő koncertünkön.

Német háziverseny 2013/14

Iskolánkban idén is megrendeztük a hagyományos német háziversenyt. A kétfordulós verseny levelező rendszerben került megrendezésre, novemberben és decemberben. Idén a 3-6. évfolyam diákjai
nevezhettek, tudásukat évfolyamonként mérték össze.

Tamburazenekarunk egy korábbi népzenei versenyen

Az Oktatási Hivatal által kiírt, háromévenként megrendezett tanulmányi verseny az alapfokú művészeti iskolákban tanuló növendékek számára nyújt lehetőséget, hogy elismert szakmai zsűri előtt
megmutathassák tehetségüket, tudásukat arról, hogyan őrzik a zenei
anyanyelv hagyományait, értékeit. A versenyzők négy korcsoportban
– 8-9 éves kortól 22 éves korig – és öt különböző – szólóének, szólóhangszer, énekegyüttes, hangszeres együttes és hangszeres-énekes
együttes - kategóriában indulhatnak. A verseny anyaga csak autentikus magyar népzene lehet illetve más népek zenéje autentikus hangszereken, így a tanulók népzenei feldolgozásokkal nem indulhatnak.
Február második felében országszerte 8 területi válogató zajlik, melyekből az összesített pontszámok alapján kb. 90 produkció kerülhet
be a Gödöllőn áprilisban megrendezendő országos döntőbe.
A budakalászi zeneiskola az V. és a VI. országos válogató megrendezése után ismét felkérést kapott az Oktatási Hivataltól, hogy 2014.
február 20-án, csütörtökön 9 órától fogadja a Pest- és Nógrád megyei
művészeti iskolák diákjait a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár
szép épületében. A környékbeli művészeti iskolák - Budakalász, Üröm,
Pomáz, Szentendre, Göd - nagy számban képviseltetik magukat, de
sokan érkeznek Gödöllőről, Veresegyházáról, Salgótarjánból, Biatorbágyról és Szigetszentmiklósról is. Emellett bemutatkoznak még a
dömsödi, budakeszi, kazári, örkényi, dunakeszi, piliscsabai és pásztói
népzenészek is. A budakalászi növendékek legnagyobb serege a népi
énekesek közül került ki, akik szólóének és énekegyüttes kategóriában indulnak, de hangszeres-énekes együttes kategóriában is fellépnek tekerő, furulya és ütőgardon kísérettel. A gyerekek szorgalmasan,
sikerekben bízva készülnek Papp Ágnes tanárnő, Németh András és
Sáringer Kálmán tanár úr irányítása alatt.
Az előzetes nevezések azt mutatják, hogy a budakalászi válogatóra
nagy örömünkre 201 növendék 104 műsorszámmal jelentkezett 9 órányi tiszta műsoridővel. Ennyi műsorszámot sajnos nem tud a zsűri egy
nap alatt meghallgatni és értékelni, ezért néhány produkciót át kellett
irányítani a székesfehérvári illetve a budapesti helyszínekre. Idén a
versenybizottság elnöke Vavrinecz András népzenekutató, tagjai pedig
Széles András és Bárdosi Ildikó népzenetanárok.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk erre a jó hangulatú, rangos
eseményre!
Hermeszné Uracs Mónika
mb. tagintézmény-vezető

Az eredményhirdetésre január 16-án került sor, ahol a dobogós
helyen végzettek az egész iskola előtt, az igazgatóúrtól vehették át oklevelüket és jutalmukat. A résztvevők nagy száma, valamint a verseny
szoros kimenetele jól mutatja a megmérettetés komolyságát.

Német vers- és prózamondó verseny 2014

Az osztály-szavalóversenyek győztesei január 22-én délután izgatottan gyülekeztek. Összesen 45 gyerek jutott be az iskolai fordulóba,

s nem volt könnyű a sok színvonalas produkció közül kiválasztani azokat, akik a területi versenyen képviselhetik iskolánkat. A visegrádi területi versenyre 18 tanulónk jutott tovább. A nyertesek, díjazottak
névsorát a weboldalunkon olvashatják.
Az elmúlt évben iskolánk alapítványa
az 1% felajánlásokból 533.630 Ft-tal gazdagodott!
amennyiben adója 1 %-át idén is a Kalászi Iskoláért alapítványnak
kívánja felajánlani, úgy a következő adatokat kell feltüntetnie
a rendelkező nyilatkozaton:
a kedvezményezett neve: Kalászi Iskoláért alapítvány
adószám: 19179100-1-13
Köszönjük a segítségét!
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Emberekről, nem számokról szól
ÉlETBE lÉPETT Az ÚJ HElYi ÉPíTÉsi szABálYzAT

Januári lapszámunkban már olvashattak a Budakalász teljes közigazgatási területére érvényes Helyi Építési szabályzat
elfogadásáról és fő irányelveiről. Turi Attila Ybl-díjas építésszel, a város főépítészével arról beszélgettünk, hogy az új dokumentum milyen tiltásokat és milyen lehetőségeket rejt Budakalász számára.

n Mennyire különbözik egymástól a régi és az új szabályozás?
Az a szerencse, hogy nincs nagy különbség a két HÉSZ között. Apró változtatások vannak, ez adódik abból, hogy az
előző és a mostani testület gondolkodásmódja között különbség van. Kevésbé
intenzív belterületbe vonási tervet tartalmaz, illetve nem titok, hogy jelentkeztek olyan befektetők és fejlesztők,
akiknek az előző terv keretei szűkek voltak. Velük egy településfejlesztési szerződés keretében megegyeztünk, hogy mi
az, amit még az ő területükön el tudunk
képzelni.

n Mennyi idő alatt készült el a
Helyi Építési Szabályzat?
Az előző testület kezdte el készítését
még 2009-ben Massányi Katalin főépítész vezetésével. Remek munkát végeztek, de a testület kétségei miatt nem
fogadta el. Lehetőségünk volt arra, hogy
folytassuk ezt a munkát, így kevesebb
mint fél év alatt be tudtuk fejezni a szabályozást Liszkay Krisztina urbanista
vezetésével. A területeket újra megnézték, hiszen nagyon sok lakossági észrevétel is volt. A jogszabályokat nem lehet
asztal mellől meghozni, egy ilyen szabályozási terv emberekről szól és nem számokról.
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n Az országos szabályozás mellett
a helyi rendeleteket is figyelembe
kellett venni a HÉSZ készítésekor.
Össze kellett hangolni a kettőt, hiszen
az országos főépítésznek el kellett fogadnia a dokumentumot. Ő gyakorolja a
jogi és műszaki felügyeletet, így végignézte nagyon tüzetesen és kiváló javaslatokkal segítette a munkánkat. A
rendezési terv egy lehetőség, egy keret,
amelyet ki lehet tölteni sokkal életszerűbben is, ha van gazdája, egy főépítésze
a településeknek. A főépítész felelősségteljesen el tudja dönteni - szakértők bevonásával- hogy barátságos, odaillő-e
valami, vagy sem. Lehet, hogy ez nagyon
romantikusan hangzik, hogy barátságos-e egy ház, de valljuk be őszintén, ez
az egyetlen dolog, ami civilként érdekel
minket.

n A HÉSZ részletesen leírja, hogy
a város mely területén mit szabad
és mit nem.
A rendezési terv taktikai jellegű megfontolásokat tartalmaz. Alapvető dolgokat kell egy ilyen dokumentumban
eldönteni. Több mint 15 éves budakalászi főépítészi tevékenységem során elértem, hogy piros cserép van a házakon.
Nem azért, mert a többi fedés nem tetszik, de itt a szokás szerint a házak 80
százalékán ilyen cserép volt. Ismerjük
azt a hangulatot, amikor leesik a hó és

minden olyan szép egységes lesz. Rendet
kell tartani, ez Budakalászon azt jelenti,
hogy nem lehet ostoba színű a ház és
égetett cseréptető kell, hogy legyen rajta.
Most olyan szabályokat hoztunk az új
beépítésű területekre, amik szintén a
rendre törekednek. Egy új utcában például nem lehet hét méternél szélesebb
homlokzat és oromzattal kell az utcára
néznie a háznak.
Minden városnak az a problémája,
hogy „kirohad” a közepe. Régi épületek
vannak és idős lakók – mert ma inkább
kertes házra vágyunk. Ezért lecsökkentettük a teleknégyzetmétert az „ófaluban” és könnyítettünk a szabályokon,
hogy ne hagyják el ezeket a házakat,
hanem értékelődjenek fel.

n Ami a szabályzásban újdonság,
az az északi bányaterületek és a
cégek székhelyére vonatkozó terv.
Milyen lehetőségeket képzeltek
el?
Az egyik terület, ami miatt az új szabályzás megszületett, az az északi bányaterület. Az alapvető probléma, hogy
nem alakult ki egységes területfejlesztési
koncepció, ezért parciális érdekek figyelembe vételével tudunk gondolkodni.
Ide valami rekreációs tevékenységet
képzelünk el, legyen ez sport vagy akár
közösségi cél. Kérdésként vetődik fel,
hogy lehet-e a vízre építkezni. Mert
miért ne lehetne? Ilyen lehetőség a térségben nincsen, hiszen a Dunára nem
lehet építkezni. Nyáron egy ilyen nagy
hűtőfelület feletti létesítmény kellemes
lehet. Ugyanígy gondolkodtunk az
Omszk-tóról is. Bizonyos területeket kijelöltünk rajta. A századfordulón a
Dunán olyan fürdők voltak, amelyeknek
lyukas volt az alja, és átfolyt rajta a
Duna. Tulajdonképpen egy kosár volt,
amiből nem vitte ki az embert a sodrás.
Miért ne tehetnénk meg ezt egy tavon?
Akkor kiegészíthetnénk ezt napozófelületekkel és egy olyan különlegesség
lenne, amit egy budapesti, vagy az agglomerációban élő máshol nem talál meg!
hd
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VenDégünK: Külüs László Ákos, Barcsay-díjas festőművész

itt született, itt él, itt alkot

Hosszú keresgélés után találta meg útját, a sikertelen felvételik sem szegték kedvét. Tehetségét és szorgalmát Barcsaydíjjal ismerték el 2013-ban. Külüs lászló ákos életrajzi festőnek tartja magát, aki azt festi, ami éppen történik vele és
foglalkoztatja.

fotó: Tokodi gábor

umba. Ott érettségiztem, de rajztanítás
nem nagyon volt, így rajzszakkörre jártam
Paizs Péter szentendrei festőművészhez.
Negyedikben felvételiztem a Képzőművészeti Egyetem festő szakára. Elsőre nagyon keveseknek sikerül, így voltam ezzel
én is. Nem volt ezzel gond, mert számítottunk rá, így beiratkoztam egy rendszerinformatikus suliba, hogy szakmát
szerezzek. Két évig ezt tanultam, de közben rajzolni és a képzőművészeti egyetem
előkészítőjére jártam fejleszteni magam.

Szentistvántelepen laktam a szüleimmel születésem óta, azért mondom múlt
időben, mert azóta elköltöztünk, de így is
Budakalászon maradtunk. Szeretem a
csendes környéket, ahol mindenki ismer
mindenkit. Ha este kimegyek sétálni és
szembe jön valaki, akkor biztos ismerem.

n Bölcsődébe, óvodába és általános iskolába is Budakalászra jártál. Hová?
Bölcsőde akkor még csak egy volt
(most épül az új a Mályva utcában),
onnan a Telepi Óvodába mentem, ahol
egyébként anyukám is dolgozott. Azóta
már nyugdíjas, de ő volt ott az első óvónő.
Mindig kínosan figyelt arra, hogy ne az ő
csoportjába kerüljek, hogy megmaradjon
az az egészséges viszony, hogy ő oda dolgozni jár, én meg óvodába. Ennek ellenére voltak érdekes történetek, amikor
azon nevetett az anyukám a csoportból kinézve az ablakon, hogy az ő gyerekét kergeti az óvónéni, mert nem akar lefeküdni
a gyerek. Aztán a Szentistvántelepi Általános Iskolába jártam, ott is mindenki
szeretett. Ekkor már rajzszakkörös voltam, mert már az óvodában is mindig rajzoltam. Mondták, hogy milyen jó gyerek
ez a Lacika, leül az asztalhoz és rajzol. Az
iskolában pedig jók voltak a rajztanárok,
észrevették, hogy jól teljesítek.
n Budakalászról elkerülve hol végezted a középiskolát?
A III. kerületbe jártam a Kossuth Zsuzsa Humán Szakközépiskola és Gimnázi-

n Mikor döntöttél úgy, hogy a festészet lesz a te utad?
Nyolcadikban én már nagyon szerettem volna festő lenni, és ez gimnáziumban sem változott. Más egyetemre nem is
felvételiztem, oda viszont háromszor. Tízszeres túljelentkezés van, és itt a mesterek
választják a tanítványokat. Szeretik tudni,
hogy mennyit fejlődnek az emberek. Azt
látom, hogy sok munkát és energiát kell
ebbe a pályába fektetni. Ha valaki egy sikertelen felvételi után feladja, akkor lehet,
hogy nem is neki való szakma ez. Három
fordulós a felvételi és az első két évben
mappaleadás után eltanácsoltak. Harmadszorra már az utolsó fordulóba is bejutottam, ahol egy rázós elbeszélgetés van.
Tizenöt mester ül az ember körül és faggatnak arról, hogy miért gondolom, hogy
jó festő leszek. Stresszteszt is egyben a
dolog, de én mosolyogva mentem be, nevetve jöttem ki, és a felügyelőtanárok szerint, akik kint vártak, olyan még nem volt,
hogy valaki ilyen jókedvvel jöjjön ki a felvételi beszélgetésről.

n Kik voltak a mestereid?
Először Tölg-Molnár Zoltán vett föl az
osztályába, az ő tanársegédje volt Kiss
Tóth Ferenc. Két év múlva mestert váltottam, Nagy Gáborhoz, egy nagyon jó hangulatú osztályba kerültem. De az egyetem
mellett jártam még Szentgyörgyi József
festőművészhez a békásmegyeri Képzőművész Körbe. Jóka pedig jó barátja Nagy
Gábornak, így leadták a drótot egymásnak,éppen hol vagyok. Így még lógni sem
tudtam az egyetemről.

n Mikor találtad meg az egyéni stílusod?
Amikor felvettek az egyetemre, akkor
még nem volt elképzelésem, hogy milyen
stílusban, irányban kellene haladnom. Az
első évben tanulmányokat készítettem,
csendéleteket festettem, témákat dolgoztam fel naturalista stílusban. Több évig
tartott az útkeresés, harmadikban találtam rá arra, amit most is festek.

n A tavalyi esztendő fontos év volt
számodra, hiszen Barcsay-díjat
kaptál. Mennyire változtatta meg
az életedet?
Ez egy nagyon jelentős elismerés volt,
mert nem számítottam rá. Úgy gondoltam, hogy diplomaév után kötelességem
minden pályázaton elindulni. Megcsináltam és beküldtem a portfóliómat, de
mivel több mint 50 pályázat érkezett, nem
bíztam benne. Aztán egyik reggel csörgött
a telefonom, Nagy Gábor hívott, hogy
„Szia Lacikám, csak azért hívlak, hogy jól
induljon a napod.” Mondom, miért mester, mi történt? „Idén te kapod a Barcsaydíjat!” Tényleg jól indult a napom.
Nagyon sokat számított és a mai napig is
úgy érzem, amellett, hogy ez egy nekem
sokat jelentő szakmai elismerés, el is indította a pályámat.

n Az a típusú művész vagy, aki
szorgalmasan, rendszeresen minden nap fest, vagy csak akkor, ha
jön az ihlet?
Szeretném azt mondani, hogy rendszeresen bemegyek a műterembe. Ami
igaz is, hiszen a hálószobámból kilépve
ide érkezem, mivel műteremlakásban
élek. Én ennél rapszodikusabban festek.
Van olyan, hogy két hónapig csak vázlatokat készítek és nem is nyúlok festékhez,
aztán jön két hét aktív időszak, amikor
20-30 festményt megfestek. Addigra öszszegyűlnek a témáim, megvannak fejben
a képek, elkészülnek a vázlatok. Ilyenkor
be lehet zárkózni, hogy mindenki hagyjon
egy kicsit békén és akkor alkotói munka
folyik.
Huszár Diána
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Magyar Kultúra Napja – középpontban Budakalász
fotók: Tokodi gábor

szíNEs ProgrAMKAVAlKád A Kós KárolY MűVElődÉsi HázBAN

Bogyó és Babóca

Gyermekprogramokkal vette kezdetét
a Magyar Kultúra Napjának rendezvénysorozata a Kós Károly Művelődési
Házban. Bartos Erika történetei és a két
népszerű magyar mesehős, Bogyó és Babóca megtöltötte a báltermet. A csigafiú
és a katicalány kalandjait már a filmvásznon is láthatja a közönség, 2010 óta.
S hogy miként kapcsolódnak ezek a figurák a városhoz? Úgy, hogy itt él M.
Tóth Géza, a Bogyó és Babóca filmek
rendezője. A KEDD Animációs Műhelyben készült el eddig kétszer 13 epizód, és
a rajongóknak jó hír, hogy ősszel 13
újabb történetet láthatnak majd a magyar mozikban.
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M. Tóth Géza volt az egyik zsűritagja
a Faluház által meghirdetett rajzpályázatnak is, melynek eredményhirdetését
a vetítés után tartották. Az óvodás és kisiskolás gyerekektől olyan alkotásokat
vártak, melyeket Bogyó és Babóca történetei ihlettek. Ezeket a rajzokat is kiállították a Magyar Kultúra Napján. Három
fődíjat osztottak ki. A 3-4 évesek között
Szűcs Enikő, az 5-6 éveseknél Molnár
Edit, a kisiskolásoknál pedig Horváth
Zsófia vehette át a győztesnek járó ajándékcsomagot. Különdíjat is adott a zsűri,
ezt egy ikerpár, Szálka Jázmin és Szálka
Amire vihette haza. Valamennyi pályaművet digitalizálták, így a rajzokat a Kós
Károly Művelődési Ház közösségi oldalán is megnézhetik az érdeklődők. Búcsúzásul M. Tóth Géza arra kérte a

gyerekeket: „Rajzoljatok sokat és még
többet, és még többet!” A filmrendező
szerint ez a generáció hamarosan már
nem papírra fog rajzolni, hanem maga
is filmeket fog készíteni.
A gyermekprogramokat a Gágogó
Együttes koncertje zárta.

BudAKAlászi HírMoNdó
Budakalászi irodalmi
Beszélgetések

Új sorozat kezdődött idén januárban
a Művelődési Házban. A Budakalászi
Irodalmi Beszélgetésekre ismert írók,
költők és irodalomtörténészek látogatnak majd el. Az estek háziasszonya Czapáry Veronika budakalászi író lesz, aki
évek óta a Budakalászi Szépírók Társaságának tagja, és Budapesten már sok
ilyen estet szervezett. A Szépírók Társasága segít majd a Művelődési Háznak a

Megnyílt a Kós Károly galéria

Havi rendszerességgel eddig is láthattak kiállításokat a Művelődési Házba érkezők, de a tárgyi feltételek korlátozottak
voltak. Az elmúlt hónapokban többszázezer forintból képfüggesztő rendszert
építettek ki a kávézóban és a klubszobában is. Ide a kiállítások megnyitójához
szükséges hangtechnikát is beépítettek.
A Galéria az intézmény nevéhez igazodva
Kós Károly nevét viseli. A régi-új kiállítótér két kiállítással nyílt meg. A kávézóban és az emeleti folyosón a Budakalászi
Képzőművész Kör nyári művésztelepén
készült alkotások láthatók, Budakalászi
motívumok címmel. A kiállításhoz ISBN
számmal ellátott katalógus is készült, így
az Országos Széchenyi Könyvtár is őrzi
majd a Kós Károly Galéria megnyitójának emlékét. „A Külüs László védőszárnya alatt pallérozódó művészpalánták
alkotásai ékes bizonyítékai a kiváló műhelymunkának, és külön öröm számunkra, hogy a Képzőművész Kör tagjai
tanúbizonyságot tesznek Budakalász szeretetéről” – írja a köszöntőben Benkó Attila, a Művelődési Ház igazgatója.
A Képzőművész Kör mestere, Külüs
László Ákos kiállítása is a Magyar Kultúra Napján nyílt meg. A Barcsay-díjas
fiatal budakalászi festőművész legfrissebb alkotásait mutatja meg a klubszobában. Az újdonság illatát szinte még
érezni lehet a képek nézegetésekor. A
festmények mellett egy szitanyomat-sorozatot is megmutat a művész, melyet a
Szózat kezdő sorára írt anagramma vershez készített illusztrációként. Ez is elhangzott a tárlat megnyitóján. Herpai
András művészettörténész pedig arról
beszélt, hogy minden képnek története
van, amelyet a művész kezd, de a néző

fejez be. Herpai András három szóval
jellemezte Külüs László Ákos műveit:
színek szünet nélkül. A kiállítás egyszerre szól a fáradt elméhez és a friss,
pörgő gondolatokhoz egyaránt. Mindkét
tárlat február 22-ig látogatható.

Mobilfilm pályázat

Tavaly november végén hirdette meg
mobilfilm készítő pályázatát a Kós Károly Művelődési Ház. A versenyre olyan
1-15 perces műveket vártak, melyek a
kiírásban szereplő hat idézethez kötődnek, de nem illusztrációk. Az idézetek
között volt verses népi mondás, LGT
szám és Doktor Bubó gondolatai is.
Mégsem ezek ihlették meg a nyertest,
hanem József Attila sora: „Friss záporokkal szivárogj a földbe – Hiába fürösztöd önmagadban, Csak másban
moshatod meg arcodat.”
A legjobbnak Schmicheller Erzsébet
munkáját találta a háromtagú zsűri (M.
Tóth Géza, Külüs László Ákos, Benkó Attila). Nyereménye egy félprofi videószerkesztő szoftver.

szervezésben, ráadásul a program megvalósításához pályázati forrást is kaptak,
ami a meghívottak tiszteletdíjának nagy
részét fedezi. Első alkalommal Vámos
Miklós volt Budakalász vendége. A program előtt néhány perccel még azt
mondta, nem tudja miről fog beszélni,
mert mindig a helyzet és a hallgatóság
befolyásolja előadásában. Annyit azonban elárult, hogy saját művei közül a legutóbb megjelent novelláskötete a
kedvence, a világirodalomban pedig
Garcia Marquez az, aki most érdekes a
számára.
hd
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egészség

Vissza a gyógyításhoz

Mérnöknek készült, végül debrecenben lett orvos belőle. Hamar elcsábította a gyógyszeripar, de visszahúzta szíve az orvosláshoz. szentendrén él, de Budakalászon gyógyít. dr. Varga Margit praxisát viszi tovább január eleje óta az Egészségház új doktora. szép számmal jelentkeztek rendelésein az első hetekben, sokan a kíváncsiság miatt is. ismerjék meg most
Önök is dr. Török zsolt háziorvost.

fotó: raczko Bora

Aztán emlékszem rá, amikor harmadikos gimnazistaként félévkor odaálltam
atyám elé, hogy mégis az orvosira megyek. Ebben biztosan benne van az is,
hogy orvos családból származom, bár
sohasem presszionáltak erre.

Debrecenben születtem, ott nőttem
fel és ott jártam egyetemre is. Orvosi pályafutásom is itt indult. 1996-ban a
gyógyszeripar csábított Budapestre,
2000 óta azonban Szentendrén élünk.
2008 körül döntöttem úgy, hogy visszatérek az orvosláshoz, azon belül is háziorvos leszek. A szakvizsgákat 2012-ben
tettem le, és utána kerestem a lehetőségeket, hol vásárolhatnék praxist. Nekem
kapóra jött, hogy Dr. Varga Margit
éppen nyugdíjba vonult.
n Nem volt már teljesen ismeretlen
a budakalászi Egészségházban.
Igen, van néhány beteg, akivel már
korábban is találkoztam, ugyanis a képzéshez szükség volt praxisban eltöltött
időre, így többször voltam Gál doktornő
rendelésén.

n A gyógyszeriparban eltöltött
időszak után miért döntött úgy,
hogy visszatér a gyógyításhoz?
Nemcsak én vagyok ebben a cipőben.
Sok velem egyidős kolléga döntött akkor
úgy, hogy az egészségügy állapota és az
anyagi körülmények miatt inkább más
ágazatban kezd dolgozni. De a szívem
mindig az orvoslás felé húzott. A gyógyszerészetben is mindig inkább a terápiák
és a segítségnyújtás érdekelt.

n Diákként is orvosnak készült,
vagy volt más elképzelés is a pályaválasztáskor?
Sokáig mérnöknek készültem, abszolút a matematika és a fizika érdekelt.
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n Miért éppen a háziorvosi ágát
választotta ennek a tudománynak?
Az orvostudomány valóban nagyon
szerteágazó és sokoldalú. Annak idején a
szívsebészeten kezdtem. A kardiológia, a
kardiovaszkuláris megbetegedések most
is közelebb állnak hozzám, mint mondjuk a tüdőgyógyászat vagy a pszichiátria.
Ahogy az egészségügyi ellátást magasabbról nézzük, látni, hogy a betegirányítás egyre inkább eltolódik a
háziorvosi területre. Olyan komplex rálátással kell rendelkezni, ami csábító
volt. Nyugat-Európában több olyan ország is van, ahol a szakorvosi ellátást
csak az utolsó pillanatban veszik
igénybe. Angliában teljes egészében a háziorvos dönti el, hogy milyen irányban és
milyen szakorvoshoz küldi tovább a beteget. Nálunk gyakran a páciensek a
maguk útját járják, de végül úgyis a háziorvoshoz érkeznek vissza. Van most egy
betegem, aki egy esztendeje kínlódik a
térdével, és eddig mindenhol lerázták,
attól félt, én is ezt teszem vele. Megnyugtattam, hogy nem így van, az én dolgom, hogy segítsem őt a gyógyulásban.

n Dr. Varga Margit azt mondta
saját magáról, hogy csacsogós
orvos volt. Dr. Török Zsoltnál is
hasonlóak a rendelések? Elmagyarázza, mi miért történik?
A gyógyuláshoz két dolog kell: egyrészt, hogy az ember higgyen a gyógyulásában, másrészt, hogy elfogadja a
betegségét. Ehhez az kell, hogy mindent
tudjon róla. A munkánk szinte legfontosabb része a beteg felvilágosítása. Az,
hogy csak felírok egy gyógyszert a páciensnek és hazaküldöm, nem működik. A
bizalmi légkört ki kell alakítani a bete-

gekkel. Tudniuk kell a terápia lényegét
és mindent a betegségükről, a legroszszabbtól a legjobbig. Ebből a szempontból azt lehet mondani, hogy csacsogós
vagyok én is.

n Túl van az első Budakalászon
töltött hónapon. Hogyan érezte
magát?
A betegek pozitívan és nagy érdeklődéssel fogadtak. Az első héten sokan jöttek el, hogy megnézzék, ki ez az új figura.
Mindjárt a munka közepébe csöppentem. Itt szeretném megköszönni Varga
doktornőnek azt a 37 évet, amit Budakalászon háziorvosként töltött, egy nagyon
jól gondozott praxist hagyott rám. A betegek abszolút az up to date kezelést
kapták, végigmentek a rizikószűrésen,
így lényegesen könnyebb volt folytatni a
munkáját, mintha egy régóta be nem töltött posztot vettem volna át.

n Mit csinál, amikor éppen nem
rendelést tart? Mivel tölti szívesen
a szabadidejét?
A sport az egyik kedvenc időtöltésem,
vízilabdáztam korábban, ezért az orvoslás mellett az a másik szívem csücske.
Egy héten kétszer-háromszor, ha tehetem, lemegyek egy öregfiúk csapatba edzésre, játszani, kell a kikapcsolódás. A
családdal gyakran megyünk sétálni, kirándulni a környéken, igyekszem minél
több időt velük tölteni. Két nagy fiam
van, egy 12 és egy 17 éves gimnazista, a
feleségem pedig szintén orvos, bőrgyógyász-immunológus.
n Két orvos szülővel a gyerekek is
erre a pályára készülnek?
A kicsinél még korai erről beszélni, de
az érdeklődési köre olyan, mint az
enyém volt fiatalon. A nagyobbik fiam
most áll pályaválasztás előtt, a biológia
ott van a középpontban, szóba került az
orvosi, a gyógyszerész és az agrár pálya
is. Még az is bekövetkezhet, hogy ő is a
szülők nyomdokaiba lép.
hd
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Megalakult az Egészséges Budakalászért Egyesület

fotó: raczko Bora

Komoly mérföldkőhöz érkezett az Egészségklub tavaly decemberben. Nyolc esztendő után neve és működési formája is
megváltozott. A Magyar rákellenes liga Budakalászi Alapszervezete úgy döntött, önállósulnak és egyesületként dolgoznak tovább. Az okokról és az elképzelésekről a klub elnökét, Nagy Editet kérdeztük.

Miért vált ki az Egészségklub a
Rákellenes Ligából? Mi áll a döntés hátterében?
Az Egészségklub Budakalászon 2005
szeptemberében alakult, akkor az alapítók keresték azt a formát, amiben járva
jó úton tudnak haladni, így csatlakoztak
a Magyar Rákellenes Ligához. Ez a döntés hosszú ideig jónak is bizonyult. Tíz
fővel alakult a klub, aztán évről évre nőtt
az alapszervezet létszáma, egészen 240
tagig. Szép tagdíjakat szedtünk, amit be
kellett fizetni a rákligába. Ha szerveztünk valamit, akkor ehhez a pénzt a liga
biztosította, de fejkvótát és támogatásokat is adott. Kiadták az éves tervüket,
amit teljesítenünk kellett, emiatt nekünk
is előre kellett gondolkodni pénzügyileg
is, ami nagy adminisztratív terhet rótt a
klubvezetésre. Emellett a Liga a rákra
összpontosít, az Egészségklub azonban
minden betegség megelőzését tűzte ki
célul. Tájékoztatókat, orvosi előadásokat
tartunk, orvos-beteg találkozókat és szűréseket is szervezünk. Az életkörülményeink javítása is cél, a mozgás, a
szabadidő hasznos eltöltése – ezeket a
tevékenységeket nehéz volt összeegyeztetni a rákliga nyújtotta keretekkel. Arra
gondoltunk, megértünk az önállóságra,
megköszönve a rákligának természetesen, hogy ennyi évig mögöttünk állt és
segített minket.

Mikor tartották az egyesület alakuló közgyűlését?
2013. december 11-én alapítottuk
meg az Egészséges Budakalászért Egyesületet, de változatlanul használjuk a rövidített Egészségklub elnevezést. Ezt

komoly szervezőmunka előzte meg:
székhelyengedélyt kértünk, amit az önkormányzat megadott a Művelődési Ház
címére, és kérvényezni kellett a Budakalász név használatát is. Ezt kicsit késve,
de megkaptuk, így január elején be tudtam nyújtani a Budapest Környéki Törvényszékre
a
bejegyzés
iránti
kérelmünket. Most ezt várjuk, de dolgozunk változatlanul.

Hogyan zajlott a közgyűlés?
Egy éve folytak az előkészületek, a
klubnapokon átbeszéltük a tagokkal a lehetőségeinket. Kerestük a megoldást,
végül abban egyeztünk meg, hogy ne
csak egy laza civil szerveződés maradjunk, hanem találjunk olyan jogi formát,
hogy pályázni tudjunk, el tudjuk ismertetni magunkat Budakalászon és országosan is.

Milyen forrásokból tudnak majd
gazdálkodni önálló egyesületként?
Egyelőre a tagdíjakból tudunk majd
gazdálkodni, illetve az önkormányzat támogatására számítunk, ugyanis idáig
mindig eminens módon támogatta az
Egészségklub működését. Nagyon fontos szűrésekre kaptunk hozzájárulást.
Ahhoz, hogy közhasznú egyesület lehessünk, két esztendőt kell még várni, és ha
megfelelő lesz a gazdálkodásunk, akkor
az adók 1%-át is fogadhatjuk majd.

De nem csak szűréseket szervez a
klub, hanem előadásokat, tornákat is. Folytatódik ez a munka?
Igen, az átalakuláskor azt ígértük a
tagoknak, úgy fog minden tovább működni, hogy ők ebből semmit nem vesznek majd észre. Folytatjuk havi orvosi
előadásainkat, klubnapjainkat, heti és
kétheti rendszerességgel zajló programjainkat. Illetve, ha kreatívak a tagjaink,
és javasolnak valami mást, akkor, ha
tudjuk, betervezzük programjaink közé.

A megelőzés fontos célkitűzés a
klub előtt. Sikerül-e a fiatalabb
korosztályt is megszólítani?
A szűrőnapokra ők is eljönnek, de
nehéz aktivizálni őket. Programjaink
többségén a munkájuk, elfoglaltságaik

miatt nem tudnak részt venni, így eljönni egy kirándulásra vagy egy kiállítást
meglátogatni. De törjük a fejünket olyan
tornákon, mozgásformákon, amikbe
őket is be tudjuk vonni.

Rendszeresen szerveznek különféle órákat a klubtagoknak is.
Kezdetektől fogva igény volt az irányított mozgásra. Jelen pillanatban öt
csoport jár szárazföldi tornára, hét pedig
vízitornára. Egy héten egyszer meridián
torna is van, kéthetente rövidebb túrákat is szervezünk Budakalász környékére. Jó időben pedig szombatonként
egészségvédő sétákat tartunk.

Mit mondanak a tagok, akik rendszeresen járnak mozogni, jobban
érzik magukat a bőrükben?
Mindenképpen, ezt akkor tudjuk
meg, ha például egy hónapig nem megyünk. Akkor vesszük észre, hogy hiányzik. Az ember nem is tudja sokszor, hogy
milyen sokat nyer azáltal, hogy jár. A lelkünk is kisimul ezeken az órákon.
Huszár Diána

A könyvtár programjaiból

Tarjányi Péter és dosek rita szerzőpáros, több
nagysikerű könyv szerzői lesznek vendégeink:
2014. február 18. 18.00
Új szolgáltatást indítunk ebben az évben. diafilm
kölcsönzésre is van lehetőségük a tisztelt érdeklődőknek. jelenlegi állományunk mintegy 200 darab
film, de szeretnénk folyamatosan bővíteni a
kínálatot.
a Családi Kvíz februári fordulóját mellékelten küldjük. nagyon szeretnénk megjelentetni ezeket, hogy
mindenkihez eljusson. egész évre tervezzük, decemberben pedig egy ünnepélyes alkalommal, meglepetés vendéggel hirdetünk eredményt a legtöbb
jó megfejtést benyújtók között.
Kérjük, kísérjék figyelemmel a könyvtár facebook
oldalát is: www.facebook.com/varjutar, mert
szeretnénk sok hasznos információt, érdekességet
megosztani Önökkel.
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A zene mindenkié – a szent istván Alapítvány
újévi koncertje

a zeneiskola növendékei is felléptek

Szakított a hagyományokkal, ugyanakkor új szokást kívánt
elindítani a Szent István Alapítvány. Nem a sűrű adventi programok közé csatlakozott be, mint a korábbi években, hanem
egy újévi koncerttel indította az esztendőt. A célok azonban
nem változtak, mondta a szervezet vezetője, Pártai Lucia. Továbbra is a tehetséges, de nem tehetős diákok tanulmányait
szeretnék támogatni. Az idén 25 esztendős alapítvány éppen
25 budakalászi fiatal oktatásához járul hozzá támogatásával.
Az újévi koncert első felében a zeneiskola népzene és komolyzene szakos növendékei vállalták a fellépést, egy agapét
követően pedig két világhírű művész zenélt és énekelt a Szent
Kereszt Felmagasztalása Plébániatemplomban. Sebestyén
Márta Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas magyar népdalénekes,
és a Budakalászon élő, régizenét játszó Andrejszki Judit különleges estet varázsolt azoknak, akik úgy döntöttek, adományukkal segítik a Szent István Alapítvány célkitűzéseit.
A két zenész egy házasságkötő teremben találkozott egymással egy közös barátjuk esküvőjén, ahol mindketten meglepetés vendégek voltak. „ Egyszer csak megláttam egy helyes
kis nőcit, aki egy irdatlan nagy valamit cipelt a vállán, amiről
először azt hittem, asztal. Aztán kiderült, hogy csembaló. Beszerelte a lábait, elkezdett énekelni és kísérte magát hozzá. Elképedtem, mert pontosan ezt a tiszta hangvételt hiányoltam
addig - amíg meg nem ismertem - a régizene műfajából” – emlékszik vissza első benyomásaira Sebestyén Márta. Ám mint
mondja, Andrejszki Judit is sokat kapott a köztük szövődött
barátságtól. Korábban ugyanis nem fedezte fel a népzenében
rejlő mélységeket. Ahogy fogalmaz, még sok a pótolnivalója,
de megtanulta, hogy milyen nagy jelentősége van kultúránkat, gyökereinket őrizni és ápolni.
Első közös estjükön szerelmes és bordalokból készítettek
összeállítást, azóta rengeteg ötlettel és megvalósult koncerttel
bővült a repertoár. Szeretnek együtt zenélni, és ahogy Sebestyén Márta hangsúlyozta, különösen az ilyen estek fontosak,
ahol a zene segítségével tudják kinyitni az emberek szívét a
másokra való odafigyelésre. A Kossuth-díjas énekes szerint a
muzsika a lelki egészség kulcsa lehet. Andrejszki Juditból is
árad a zene szeretete, ez az a közös húr, ami mind a kettejükben pendül.
Míg Sebestyén Márta csak szeretne, addig Andrejszki Judit
itt is lakik Budakalászon. Amikor keresni kezdtek új otthont a
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panellakásuk helyett, éppen májusban jöttek el és néztek körül
Szentistvántelepen, és rabul ejtette őket a cseresznyevirágzás.
A művésznő négy lánya Budapesten a Kodály Zoltán Kórusiskolába jár, mindannyian két hangszeren játszanak már. Legfiatalabb gyermeke, kisfia pedig a kalászi iskolába jár. Ő
egyelőre még tiltakozik a zenetanulás ellen. Andrejszki Judit
úgy tartja, nem szabad abbahagyni a hangszeres tanulást,
sokan megbánják felnőttként, hogy nem tartottak ki a zene
mellett. „Zenélni mindenkinek kell, a léleknek, a testnek, a
szívnek és nagy összetartó erő.”
A tanévben támogatott 25 diák augusztusban kapta meg
ösztöndíjának első részletét. Most februárban mutatják be bizonyítványaikat az Alapítvány vezetésének, és ha teljesítették
az egyetlen komoly elvárást, és jól tanultak, megkapják a következő öt hónapra szóló ösztöndíjat is. Pártai Lucia hangsúlyozta, idén több jótékonysági koncertet is szeretnének még
tartani, a következőt vélhetően még a nyár kezdete előtt.
hd

Sebestyén márta énekművész

Budakalászon lakni jó!

A szENT isTVáN AlAPíTVáNY KoNCErTJÉről

Büszkék vagyunk földijeinkre, és hálásak vagyunk azoknak,
akik közül sokan kiálltak a Budakalászi Szent István Alapítvány céljai mellett. Jó érzés így tevékenykedni a közösségért.
Legnagyobb örömünkre a számos neves és névtelen adományozó volt. Nagylelkűségük példaértékű. Már a koncerten
összegyűlt összeg is meghaladta eddigi rendezvényeink sikerét, de az esemény után szervezett jótékonysági vacsora meghívottjai, a helyi vállalkozók és civilek közel még egyszer
annyit szántak ösztöndíjasaink támogatására.
Emellett sok önzetlen, külső segítséget is kaptunk a szervezés viszontagságai közt, amelyért végtelenül hálásak vagyunk.
Külön szeretnénk kiemelni újra Bodó Éva és Máté István
nevét, akik támogatása nélkül egészen biztosan nem lett volna
ilyen sikeres ez a rendezvény. Segítségük felbecsülhetetlennek
bizonyult. Plakátjaink Bors Katalin nevét dicsérik, aki immár
harmadik éve segít minket önzetlen munkájával.
Összegezvén, a 2014-es januári Jótékonysági Koncertünk
elérte célját ebben a jubileumi 25. évben: sikerült összegyűjteni a 25 támogatottunk következő félévi ösztöndíját.

BudAKAlászi HírMoNdó
Jó Budakalászon lakni. Törődünk egymással. A keményen
igyekvő ösztöndíjasok most látták, érezték ezt. Példaként álljanak itt Rehák László ösztöndíjasunk szavai, melyek a jótékonysági vacsorán hangzottak el:
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kérem, engedjék meg, hogy szóljak Önökhöz pár szót, mielőtt hozzáfognak ennek a szép délutánnak méltó lezárásául
szolgáló vacsorájukhoz!
2008-ban indult egyetemi pályafutásom. Ma, hat évvel később mesterszakos diplomám megírására, megvédésére készülök. Az, hogy idáig eljutottam, határozottan nem csak az én
érdemem. Elsősorban az Úré és családomé, de nem lennék
méltó arra, hogy budakalászinak mondjam magam, ha nem
hajtanék fejet szülőfalum és városom nagyszerű polgárai előtt.
Mára sok ember tartozik ide, köztük Önök, jelenlevők is.
Mint tudják, ha vállalkozunk, és nagy nyereséget szeretnénk, azt kellő áldozatvállalással, sokszor anyagi befektetéssel kell megelőzni. Tudták ezt azok is, akik megálmodták és
létrehozták a Szent István Alapítványt, melynek célja Buda-

Sebestyén márta dedikál

foglalkoznak a jövőjével. Én úgy gondolom, hogy akit szívvel
lélekkel támogatnak, az egy napon meghálálja mindazt, amit
érte tettek.
Szent István király fiának írt intelmeiben Pál apostolt
idézte, mert az apostol így szólt: „tanúsítsatok mindenki iránt
türelmet”, hát türelmet kérek én is az itt Jelenlevőktől, és
bízom kegyes támogatásukban. Ahogy azt már korábban említettem a jó befektetés időigényes, de valódi hasznot hoz.
Kérem Önöket, hogy az alapítvány létrehozóinak nyomán
támogassák a tehetséges, de rászoruló kalászi ifjakat, hogy ők
is bizonyíthassanak Budakalásznak!
Biztos vagyok benne, hogy sokuk meg fogja hálálni a támogatást, amint lehetőségük nyílik rá, hiszen ez a szeretet útja,
amelyet most együtt megtapasztalhattunk január 12-én.
a Budakalászi Szent István Alapítvány
Kuratóriuma

andrejszki judit, orgona-és csembalóművész

kalász közép- és felsőfokon továbbtanuló tehetséges, de rászoruló diákjainak ösztöndíj-támogatása. Azt az alapítványt,
mely eredetileg azért jött létre, hogy fejet hajtson első királyunk és szentünk, István előtt. Akkoriban a lokálpatrióta emberek, élükön Harcsa Lajossal és a katolikus egyház részéről
Horváth Sándor atyával, az Ő közös összefogásukkal és munkájukkal létrehozták a Szent István szobrot, mely előtt minden évben összegyűlünk az Újkenyér megáldására augusztus
20-án.
Mint azt tudják, ez a helyszíne és időpontja többek között
annak is, amikor felsorolják az ösztöndíjat nyert diákok neveit. Még emlékszem, amikor először mondták ki ott nevemet.
A segítség nagyon jókor érkezett. Nem fogom azt állítani, hogy
tanszerekre költöttem a pénzemet. De egy biztos, hasznos segítséget nyújtott a tanulásban és a mindennapokban egyaránt!
Évről évre igyekeztem jól tanulni, hogy amikor az alapítvány illetékesei indexem fénymásolata alapján döntést hoznak támogathatóságomról, ne kelljen mérlegelniük.
Az évek elrohantak, de amikor az alapképzés diplomáját
kellett elkészítenem, késztetést éreztem arra, hogy Budakalász
történetéről, annak tanulmányaiba vágó fejezeteiről írjak szakdolgozatot.
Tisztelt Jelenlevők!
Kérem, higgyék el, sokat jelent egy-egy kalászi lánynak és
fiúnak, hogy hogyan áll hozzá közössége, mennyire bíztatják,
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Mosolyt csalni az emberek arcára…

A Budakalászi Baráti Kör a tavalyi esztendőben is ezt a célt
tűzte maga elé, és nem lesz ez másként 2014-ben sem. A lassan harmadik ikszhez közeledő civil egyesület taglétszáma
200 fő körüli, ebből mintegy 30 tag rendszeresen részt vesz
a programok szervezésében. Így fontos feladat lesz idén, hogy
minél több budakalászit bevonjanak a munkába.
A Budakalászi Baráti Kör elnöke Tolonics István, a vezetőségben pedig Wieszt Márta, Máté István, Horváth Antal és
Kaltner Károly dolgozik. A tagdíjak mellett támogatók is segítik az egyesület programjainak létrejöttét.
A 2013-as esztendőben elsőként a várostakarításon mutatkozott meg a Kör, az Omszk-tó körül közel 40 zsák szemetet gyűjtöttek össze. Kaltner Károly alelnök szerint ez
lényegesen kisebb mennyiség, mint amennyit a korábbi évek-

Belügyminisztériumi
közlemény
Valamennyi mobiltelefon
felhasználó figyelmébe

Ön üzenetet kap a telefonjára,
melyben arra kérik, hívja vissza a
06 07 74 52 41-es számot.
Kérjük, semmi esetre se hívja fel
a megadott számot, ellenkező esetben
ugyanis telefonszámlája rendkívüli mértékben meg fog emelkedni!
A Szervezett Bűnözés Ellenes Központi Hivatal által kiadott jelen közleményt kérjük a lehető legszélesebb
körben terjeszteni!
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ben találtak a területen. Minden nyáron Juniálist is szerveznek, az árvíz miatt azonban későbbre kellett halasztani ennek
időpontját. A dunai árhullám idején többszáz budakalászi
önkéntes mellett a Baráti Kör is segített a védekezési munkákban.
A kissé később megtartott kétnapos Juniálison a gyerekprogramok mellett az országos tehetségkutató műsorból is
ismert Weisz Viktor is fellépett, de ő volt a sztárvendége a
szeptemberi hagyományos szüreti felvonulásnak is. A színes
menet lovasokkal tarkítva ismét bejárta Budakalászt, hirdetve, hogy ez a vidék egykor szőlőültetvényekkel volt teli.
Idén először ezzel a rendezvénnyel csatlakozott a Baráti Kör
a Magyarország szeretlek! programsorozathoz. Emiatt kétnapossá bővült a rendezvény, a szombati felvonulás után vasárnap az Omszk-parkban Szent Mihály napi tűzgyújtásra,
közös éneklésre várták a budakalásziakat.
Az ősz folyamán részt vett a Baráti Kör az idősek világnapjának szervezésében, de finom falatokat is főztek a
szépkorúaknak. Decemberben pedig a karitatív munka került előtérbe, a Minden gyereknek legyen karácsonya rendezvénynek ugyanis a Fidesz helyi szervezete mellett a
Budakalászi Baráti Kör a másik motorja. A gyűjtőmunka
eredményeként közel 200 rászoruló kisgyermeknek tették
szebbé az ünnepet.
Arról, hogy 2014-ben milyen programok lesznek, később
dönt a Kör vezetése, egy biztos, a hagyományos rendezvényeiket idén is megtartják. Kaltner Károly azonban hangsúlyozta, mindig várják az új javaslatokat. Garai Sándor ötlete
nyomán valósult meg például 2013-ban a Juniálison a Fából
vaskarikát verseny, aminek keretében saját készítésű vízi járművek versenye zajlott a tavon.
hd

Az utóbbi időkben szélhámosok kifejlesztettek egy rendszert, mellyel képessé
váltak a mobiltelefonok csalással történő
használatára. Először a felhasználót felhívják a mobilján és úgy mutatkoznak be,
mintha a szolgáltatójától, az Orange-tól,
az SFR-től vagy a Bouygues-tól hívnák.
Majd mobiltelefonja megfelelő működésének ellenőrzésére hivatkozva arra
kérik, hogy tárcsázza a 09# -es kódot.
KÉRJÜK, SEMMIKÉPP NE TÁRCSÁZZA A MEGADOTT SZÁMOT, A
VONALAT AZONNAL SZAKÍTSA MEG!
A szélhámosok megfelelő eszközökkel
rendelkeznek hozzá, hogy a fenti kód beütését követően olvasni tudják a SIM
kártyát. Ezt követően már csak egy új
kártyát kell létrehozniuk.
A fentebb leírt módszert széles körben alkalmazzák, ezért fontos, hogy a
hirdetményt mihamarabb továbbküldje
a környezetében élő lehető legtöbb embernek, magánszemélyeknek, vállalatoknak és így tovább.

FIGYELEM! SÜRGŐSEN adja tovább!
Amennyiben kijelzőjén beérkező híváskor az "A C E" betűk jelennek meg,
kérjük, ne vegye fel, a hívást utasítsa el!
Ez egy olyan vírus, amely tönkreteszi a
SIM kártyát és megrongálja a mobiltelefont. Ezt az információt a Motorola, a
Sagem és a Nokia is megerősítették.
KÉRJÜK, A FENTIEKET MÁSOKNAK IS ADJA TOVÁBB!

orVosi ElőAdás

az Egészségklub szervezésében
2014. február 27-én 18 órakor
a Faluházban

előadó: dr. Bakos Beáta bőrgyógyász
Téma: gyakori bőrbetegségek és bőrtumorok a felismeréstől a kezelésig
az előadás nyilvános és ingyenes!

Anyakönyvi hírek
Budakalászi újszülöttek:
2014. januárban hónapban 4 kisfiú és 6 kislány született.
Házasságot kötött: 4 pár

Volt budakalászi lakosok:
Decemberben elhunyt:
Horváthné Császi Katalin 66 éves,
Dinyák Katalin 72 éves
Pagács Imréné szül.: Németh Anna Mária 68 éves
Januárban elhunyt:
Radics Jánosné szül.: Karacs Erzsébet 83 éves,
Pap Józsefné szül.: Karóczkay Piroska 69 éves,
Hunyadi Károlyné szül.: Stekbauer Magdolna 90 éves,
Vészits Péter 68 éves,
Takács Zoltán 61 éves,

Szépkorú:
Január 28-án Horváth Jánosné szül. Sebők Esztert 90. születésnapja alkalmából otthonában köszöntötte Ercsényi
Tiborné alpolgármester asszony. Eszter néni 1962 óta él Budakalászon, jelenleg lányával és annak családjával. Az
Alsógyárban és a Lenfonóban dolgozott, 1976 óta nyugdíjas. 55 évet élt boldog házasságban férjével. 2 gyermeke,
4 unokája és 2 dédunokája köszöntötte 90 születésnapja
alkalmából.
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in memoriam
Vészits Péter

Több mint negyvenöt éves
ismeretség áll mögöttünk.
1969-ben, mint játékostárssal
találkoztam vele, a kalászi
nyolc négyzetméteres, kopott
öltözőben. Emlékeimben kutatva nem tudom, hogy katonai
szolgálatát töltötte, vagy sérült
volt, de csak fél évvel később
lettünk játékostársak, állt csatasorba és tette a dolgát a Kurdics
mester
irányította
csapatban. Péter – mint beállós
– jó játékos volt. Helyezkedése,
ügyessége, helyzetfelismerő képessége és a ziccerek értékesítése volt a fő erénye. Nem volt kemény, nem volt durva, így a
védekezést nem szerette. Játékos pályafutásának fénykora a
hetvenes évek eleje, hiszen a csapat ekkor nyert bajnokságot és
került fel az NB/B –be. Nagy szerepe volt az elért eredményekben, a sikerekben, a felkerülésben. Ám a sportolói évek
az élet csak egy szeletét jelentik. Neki fontos volt a család, a
tanulás, az egyetem elvégzése, a tisztességes polgári élet. A
sportolóból családapa lett, aki tisztelte, szerette szüleit, feleségét, gyermekeit, barátait. Kapcsolatunkban egy hosszabb
szünet után, néhány éve csörgött a telefon. Budakalász kézilabdát szerető polgárait, volt játékosokat, edzőket hívtak egy
találkozóra. Az ötletgazda, a főszervező Péter barátunk volt.
Megtöltöttük a faluházat, jókat beszélgettünk. Nosztalgiáztunk
és terveztük, hogy ezentúl sűrűbben összejövünk, hiszen minket összeköt a múlt, az értékes múlt. S néhány napja csörgött
a telefon. A hívó jelezte, hogy váratlanul nagy baj van. Éles a
fájdalom, hogy ez a remek ember, kiváló férj, családapa, nagyapa, őszinte jó barát nincs többé. Hitére, erejére, tapasztalatára, megfontoltságára nagy szükség lenne most is. Szinte
markoló a döbbenet, hogy miként oly sok jó barátra, immár rá
is csak emlékezni tudunk tisztelettel és szeretettel.

Útépítések kezdődnek Békásmegyeren

Budakalásznak az Ország úton, valamint a 11-es úton keresztül van fővárosi kapcsolata, előbbit a Pünkösdfürdő utca - Ország út csomópontjában tervezett átépítés, utóbbit a 11-es út Hadriánus út csomópontban tervezett átépítés érintheti majd-áll a BKK
közleményében. A kapott tájékoztatás szerint a bontási és építési munkálatok alkalmas
időjárás esetén már február közepén elindulhatnak, de március 15-étől a legtöbb helyen megkezdődnek az átalakítások. Határidejük 2014. júliusának utolsó napja. Azokban az utcákban, hol a burkolatalap megfelelő, kétrétegű aszfaltszerkezet csere lesz, a
többi szakaszon teljes pályaszerkezet cserére van szükség. A munklatok idején félpályás lezárások várhatóak, de biztosan lesz olyan útszakasz, amelyet rövidebb-hosszabb
időre teljesen le kell zárni az útépítési technológia valamint a balesetveszély miatt.
Az útlezárásokkal kapcsolatos friss információk a város honlapján (www.budakalasz.hu) lesznek olvashatók.

Sporttársaid és barátaid nevében:
Hajdu Gábor
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„BMsE gárda senkitől se fél!”

Mint azt előző írásomban jeleztem, felnőtt csapatunk részt
vesz egy téli felkészülési tornán. Remekül szerepelnek a srácok, hisz harmadik mérkőzésüket is magabiztosan nyerték
meg. Jelenleg a csoport élén állnak, és jó esélyünk van az első
hely megszerzésére. Dermesztő hidegben űzik a labdát, nagyszerű játékkal, ügyes támadásokkal fektetik két vállra az ellenfeleket. Sok fiatal játékost és újonnan érkezett focistákat
próbál beépíteni a csapatba Pintér Sándor mesteredző.
Közben elkezdődöttek a U21-es korosztály edzései is. Ők
is több edzőmérkőzést fognak játszani a bajnokság kezdéséig. Mindent elkövet a vezetőség, hogy megfelelő körülmények, meleg öltöző, forró tea várja edzés után
sportolóinkat.

Amikor a sporit akasztják…

Több olyan szakma van, ahol mindennapos a szitkozódás,
de kevés olyan, ahol ezt alkalmi süketséggel illik viselni. A futballbíróké egészen biztosan ezek közé tartozik. A hivatalos játékvezetői megnevezés a pályára lépve jó esetben sporira
változik, rosszabb esetben olyan kifejezésekké, melyet a televízióban folyamatosan kisípolnának. A játék hevében sok minden „kipottyan” a szurkolók száján. Január elején abból
kaphattunk ízelítőt Szentendrén és Budakalászon, hogy milyen, amikor bíró irányítja a bírók meccsét, miközben bírók
szurkolnak a lelátón.

Az eseménynek természetesen neve is van, ez pedig a Sípmester Fesztivál, melyet idén már kilencedik alkalommal rendezett meg a Magyar Labdarúgó Szövetség. Egy évben egyszer
a játékvezetők alakítanak csapatokat és mérik össze ügyességüket. Az idei vetélkedést a Pest Megyei Igazgatóság szervezte,
így esett a választás a két dunakanyari településre, Szentendrére és Budakalászra.
A Budakalászi Sportcsarnokban Rogán László polgármester köszöntőjével kezdődött az esemény, majd sorra követték
egymást a selejtező mérkőzések. Húsz csapat küzdött az elsőségért. A döntőben végül a Pest megyei csapat és a budapestiek csaptak össze. Az utolsó percekben dőlt el, kié lesz a
dicsőség. Végül a házigazdák örülhettek a kupának.
A kétnapos eseményen gálatornát is rendeztek, ahol a Parlament-válogatott mellett a volt NB I-es játékosokból álló Pest
Megyei Grundfocisták és a Pest Megyei Polgármesterek Válogatottja is pályára lépett.
hd
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A kisebb korosztály is különböző tornákon vesz részt, legutóbb az U11-es csapatunk minden ellenfelét jól elpáholta, így
az első lett a viadalon. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy remek
munka folyik Budakalászon. Mind focistáink, mind kézilabdázóink mindent elkövetnek, hogy méltóan képviseljék városunkat. Nagyon sok a tennivalónk. Karban kell tartani értékeinket,
folyamatosan pályázni kell, ha van lehetőség. Sok segítséget
kapunk az önkormányzattól. A tárgyalások folyamán pozitív
hozzáállást tapasztaltunk, és ígéretet kaptunk támogatásukról.
Bár korai kívánság, nagyon várjuk a jó időt. Várjuk a bajnokságot és a remek kalászi közönséget. Jó hír, hogy lemezre veszszük Budakalász örökös indulóját, amit még elődeink is
büszkén énekeltek.

Budakalászi
bajnok tőröző

A dobogó tetejére állt Nikodém Gábor, a Budakalász
Fénylakk Vívó Sport Egyesület férfi tőrvívó csapatának tagja december 21-én.
A Budapesten megrendezett veterán országos bajnokságon, a negyven év
felettiek versenyén maga
mögé utasította Kunfalvi
Ákost (Gyula) és dr. Szalay
Károlyt (VESC). A Budakalászra igazolt, hr-kontrollerként dolgozó sportoló 32
éve vív, tízéves korában

Nagy tisztelettel:
Sárosi Tibor elnök

kezdte az edzést. A hatvan
év feletti párbajtőrözők és a
tőrözők között Vadász
László építészmérnök egyaránt harmadik helyet ért el.
December 15-én a Westend-Felnőtt Magyar Bajnokságon a budakalászi
tőrvívó csapat hatodik lett,
olyan nagy csapatok, mint
az Építők 1, a Törekvés, az
UTE 1, az MTK, és a BHSE
között. A három éve alakult
Budakalász Fénylakk Vívó
Sport Egyesület tagjai az
MTK Rákospatak-Csömöri
úti telepén edzenek Szelei
István olimpiai ezüstérmes
vezetésével.

Újévi totó

Legutóbbi játékunk kitöltőinek köszönjük a megfejtéseket!

a szentendrei gepetto pizzeria ajándékát Lóczy erzsébet nyerte.
olvasónk az átvételre jogosító kupont
a Szentendrei médiaközpontban kaphatja meg.
(2000 Szentendre, Kovács László u. 18/B)

BudAKAlászi HírMoNdó
BudAKAlászi
HírMoNdó
Közérdekű tájékoztató
időszaki kiadvány
Megjelenik havonta
3800 példányban
Kiadja a Kaláz Kft.,
2011 Budakalász,
szentendrei út 24.

Felelős kiadó:
dr. udvarhelyi istván,
06 (30) 514 4807
Főszerkesztő: Koczka Tibor
A szerkesztőség elérhetősége:
hirmondo.budakalasz@gmail.com;
Telefon: 06 (26) 303 287
lapbejegyzés száma:
163/0480/1/2007
Nyomtatás:
Bullseye Kft.
Felelős vezető: szűcs Péter
Telefon: +36 (30) 991-9018

A Budakalászi Hírmondó
legközelebbi
számának lapzártája:
2014. február 28.

gyógyszertári ügyelet
2014. február

Viktória gyógyszertár
2014. feb. 2. vasárnap 16-20 óráig
Budakalász, Kőbányai út 3.
Telefon: (26) 340-232

Apróhirdetések
ElAdó 3.5 m3 (TÖLgy-BüKK)
HaSÍToTT TűzIfa,
SzÁLLÍTÁSSaL együTT
48 e ft.
06 30/932-9095
Megvételre keresek simson
s 50- 51, ETz 250-251-es típusokat, papír nem számít, ezekhez
gyári új ddr-es alkatrészeket.
1950 előtti kerékpárokat, ezekhez
alkatrészeket, leírásokat,
megegyezés szerinti áron!
régi zománctáblákat (hirdetési és
utcatáblák), régi olajokat (castrol,
arol, Shell stb.) régi magyar
lemezárugyár által készített
gyerekjátékokat.
e-mail: csekabau@invitel.hu
06309509383
BudAKAlász, Ciklámen
utcában felújított, 133 m2-es,
ötszobás,
kertes, garázsos sorház csendes parkosított környezetben
eladó. Irányár: 37,8 m ft.
06-1-438-3827, 06-309-773588

Szeretettel váruk minden budakalászit

2014. február 28-án,
pénteken este 19:00 órakor

Télbúcsúztató ünnepségére!
az omszk parkban, a homokpályán az Önkormányzat

a későn érkező telet szeretnénk
egy máglyarakással elűzni városból,
hogy hó és fagy helyett
márciusban már a tavaszt,
a virágokat és rügyeket ünnepeljük!
Lesz vendéglátás, zenélés, közös éneklés!
jöjjenek el, beszélgessünk,
érezzük jól magunkat,
mert egy közösséghez tartozunk!

Budakalász Város Önkormányzata:
Rogán László polgármester és a képviselők

Vörösmarty gyógyszertár
2014. feb. 09. vasárnap 16-20 óráig
pomáz, Vörösmarty út 18-20.
Telefon: (26) 326-402

istván Király gyógyszertár
2014. feb. 16. vasárnap 16-20 óráig
pomáz, Kossuth L. u. 21/a
Telefon: (26) 325-462

Kőhegy gyógyszertár
2014. feb. 23. vasárnap 16-20 óráig
pomáz, jankovics gy. u. 2.
Telefon: (26) 326-240

A változtatás jogát fenntartjuk!
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síFElszErElÉsEK

ElAdás – KÖlCsÖNzÉs – szErViz

Használt és új sífelszerelések kedvező áron!
Cím: Budakalász, Táncsics M. u. 16.
Tel: 06 20 4 850 740, info@pingvinsport.hu

Sílécek, sícipők, síbotok.
Sapkák, zoknik.
Síszerszámok, vaxok, korcsolyák.
Bukósisakok, szemüvegek.
Síbox bérelhető.
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nyitva tartás:
H-p: 17-20-ig
Sz: 9-14-ig
(egyéb időpontban telefonos
egyeztetés
alapján.)

