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Prevencióra nyert a SZEI
Végre nem csak ellátjuk a betegeket, a megelőzésre is több lehető-

ségünk lesz! A SZEI főigazgatója örömmel beszélt arról, hogy a szak-
minisztérium pályázatán törekvésük eredményesnek bizonyult. A 
projekt lényege, hogy a járásban létrejöjjenek a folyamatos egészség-
fejlesztési tevékenység intézményi és szervezési bázisai. Segítséget 
adjon a helytelen életmódból adódó betegségek megelőzéséhez, a la-
kosság egészségi állapotának javításához. A kialakítandó Egészségfej-
lesztési Iroda feladata lesz az egészségre nevelő és szemléletformáló 
életmódprogramok megvalósítása, melyek hozzájárulnak majd a la-
kosság egészségtudatosságának növeléséhez is. A pályázatban vállalt 
prevenciós fejlesztéseket 12 járási település vezetése is szívesen támo-
gatta. Bővebben a 6. oldalon olvashat a témáról.

A festő is vászonra kerül
Egy olyan városban, ahol az 

1920-as évektől kimagaslóan so-
kan dolgoztak, ill. éltek/élnek 
festők, illik őket arcképeikről is, 
s nemcsak nevük és műveik alap-
ján ismerni. A műalkotásokba 
kódolt várostörténeti sorozat ősz-
szel folytatódó – A festő is vászon-
ra kerül című előadása azokra a 
művekre összpontosít, amelyek-
nek központi szereplője maga a 
művész. Voltak akik nem, vagy 
csak alig festettek önarcképet, 
míg másoknál az életműben az 
önportrék jelentős helyet foglal-
nak el. Egyik mesterről tanítványa az életművet gazdagító önarcképek 
sokaságára utalva mondta, hogy „Soha senki magyar festők közül nem 
nézett annyit tükörbe, mint ő.” Hogy ki volt ez a festő? A megfejtést a 
2. oldalon találja.

Tour de Kalász

Ismét megrendezi Budakalász a Tour de Kalász családi kerékpár-
versenyt. Szeptember 16-án, a Kós Károly Művelődési Ház (Budaka-
lász, Szentendrei út 1.) hátsó udvarán reggel 9 órakor kezdődő neve-
zést követően, 10 órától rajtolnak a versenyzők a művelődési ház elöl. 
Választható kategóriák lesznek: a Mini Tour de Kalász (gyereknek 8 
éves korig) családi (csak szülői felügyelettel!) 6,5km; Családi (csak szü-
lői felügyelettel!)14km; Gyermek (6-12 év) � ú, leány 14km; Serdülő 
(13-18 év) � ú, leány 14km; Felnőtt (19-54 év) fér� , női 14km; Senior 
(55 év felett) fér� , női 14km.

Bajnokok a strandkézisek!

A Magyar Strandkézilabda Bajnokság döntőjében az LV Sport 
Multichem Szentendrei Női Kézilabda Egylet csapata Balatonboglá-
ron aratott zajos sikert.

A lányok nem találtak legyőzőre a három nap folyamán, és szettet 
sem veszítve hódították el a magyar bajnoki címet. A csapat ezzel a 
győzelemmel feltette a koronát idei teljesítményére, hiszen június 
legelején az EBT Masters döntőn diadalmaskodott vereség nélkül, 
majd a Magyar Kupát szerezte meg, szintén júniusban. Júliusban a 
Lupa Cupon is nyerni tudtak, egyetlen vereségüket idén a Salgó kupa 
döntőjében a holland csapattól szenvedték el egy felkészülési tornán. 
Az idei szenzációs sorozat után a csapat természetesen részt vesz ok-
tóber végén Szicíliában, a Strandkézilabda Bajnokok kupáján.

Azt, hogy addig se maradjunk strandkézilabda nélkül, ugyancsak 
a csapat lányainak, és egy szinte teljesen szentendrei nevelésű i� úsági 
válogatott csapatnak köszönhetik a szurkolók október elején, az i� ú-
sági olimpián.

Bánovszky M.: Barátok (Paizs Gobel 
és Barcsay Jenő)

Apad a Duna!

A Duna alacsony vízállása egyre több problémát okoz a Dunaka-
nyarban is.  A hetvenes években még szinte mindennapos volt, hogy 
kánikulában locsolási tilalmat rendeltek el a községi és városi hatósá-
gok . Ekkor épült, de még nem volt készen az a regionális rendszer, 
amely később már zavartalanul biztosította a vízellátást. Az idei nyár 
azonban próbára tette a majd negyven éves rendszert. Nem csak a 
hosszan tartó, rendkívüli meleg miatt, amikor sokkal nagyobb a víz-
fogyasztás, de gondot okozott a Duna alacsony vízállása is. Erről 
szóló cikkünket a 3. oldalon keresheti.

Új rendelő Pócsmegyeren
Pócsmegyer egy korszerű orvosi rendelőt épít. Az új épület maga-

sabb minőségű egészségügyi szolgáltatást, egészségesebb, emberibb, 
komfortosabb környezetet teremt majd mind a betegek, mind pedig 
az egészségügyi ellátásban dolgozók számára. Az egészségügyi szol-
gáltatások minőségének fejlesztése hozzájárul a dinamikusan növek-
vő népesség kielégítéséhez, az életminőség javításához is. Tájékoztató 
a 3. oldalon.
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Az értelmező szótár szerint a híd 
jelentése: összekötő építmény, amely 
két közel azonos szintű részt köt 
össze egy mélység felett. Hiszünk 
ugyan a szigorú meghatározásnak, 
ám annak, hogy mi(ke)t vagy ki(ke)
t, mi felett (alatt, mellett…), s mi 
módon kötnek össze a Monostori 
Művésztelep betonszobrász táborá-
ban készülő alkotások, mégis úgy 
éreztük, érdemes utánajárni. Lévén, 
hogy a különleges anyagból születő 
művek fő témája éppen: a híd…

A Monostori Művésztelepet Ve-
res Balázs szobrászmű-
vész és Kovács Attila, a 
Szigetmonostor Faluház 
vezetője hívták életre 2016 
nyarán. A cél főként az 
volt, hogy lehetőséget 
nyújtsanak � atal képző-
művészeknek a betonnal, 
mint szobrászati anyaggal 
való kísérletezésre. A kö-
zös alkotás élményén túl a 
kéthetes esemény a kultú-
rára fogékony Szigetmo-
nostor művészeti életét is 
felpezsdíti, immár harmadik éve.

A visszatérő táborozók
Nagy Zsó� a, Tollas Erik és 

Varga Tibor minden alkalommal 
részt vesz a táborban. Örömmel és 
tervekkel érkezik a csapat, hiszen az 
elképzelés, mint mondják, 
nem ebben a két hétben 
születik meg. Az alkotói 
folyamat már jóval koráb-
ban kezdődik, közösen 
formálják, alakítják a gon-
dolatot, s a maketteket. 
Idén különleges mobil 
szerkezetet készítenek, ele-
meiből különféle csillag-
szerkezeteket lehet kirak-
ni. A térplasztikán belülre 
kerülő kristályos anyag az 

alkotók szerint kőzetszerűvé teszi a 
látványt, amely így a hidak szerke-
zetéhez hasonló. Minthogy a szobor 
mobil, mindenki kirakhatja belőle 
saját elképzelt hídját, hídmozaikját.

A levegőt építed meg!
Ahogyan a hármasfogat, Várbí-

ró Kinga iparművész sem hagyja ki 

soha a monostori tábort. A kerami-
kus gyakran készít plasztikákat és 
szobrokat is. A tábor vezetői első 
pillanattól biztatták, ne ijedjen meg 
a betontól, hiszen kísérletező kedvű 
alkotóként örömét lelheti ebben az 
anyagban, akár magukban a mun-

kafolyamatokban is. A sablon készí-
tése, kiöntése, a „játék” a negatív-
pozitív formákkal, vagy ahogyan 
Kinga mondja: a levegő megépítése 
csakugyan izgalmas kihívás. Az al-
kotó mostani műve gerincszerű 
vázra felfűzhető, forgatható elemek-
ből áll majd. Jelképezi az önma-
gunk, vagy a külvilág felé vezető 

hidat is, az alapgondolat 
ugyanis az, hogy legyünk 
büszkék magunkra! Az 
iparművész úgy látja, na-
gyon sokan elégedetlenek 
magukkal, holott nem 
mindig hiányosságainkat 
kellene számon tarta-
nunk, hanem bármiben 
megnyilvánuló képessége-
inket, tehetségünket. Mű-
vét így akár az önelfoga-
dás hengereinek is nevez-
hetjük.

Nincs két egyforma hiba
Többnyire kővel dolgozik, ám a 

beton sem idegen Kuti László 
szobrász számára. A Pécsen élő al-
kotó most először látogatott Sziget-
monostorra, hogy saját világát eb-

ben a különleges anyag-
ban formázza meg. Be-
tonnal dolgozni igenis 
művészet, vallja a szob-
rász, aki a híd témát rend-
kívül szabadon értelmezi 
majd művében. Mint 
mondja, szereti a véletlent 
alkalmazni a tárgyak lét-
rehozásakor, amelyek 
egyéniségüket sokszor 
éppen a hibáktól nyerik. 
Nincs két egyforma hiba, 

ahogyan nincs két egyforma kő, 
vagy műalkotás sem! Dürer Melan-
kólia című rézmetszetén van egy 
különös tárgy, amiről 
nem tudni mi célt szolgál, 
mégis sokakat foglalkoz-
tat értelmezése. Kuti 
László úgy döntött, e tár-
gyat készíti el betonból az 
alkotótáborban.

Ahelyett, hogy fát 
ültetnénk!

Egy rideg anyagból 
geometriai formát létre-
hozni, rajta, vele pedig 
természetes anyagokkal 
lágyabb harmóniát teremteni, ez a 
Pécsen egyetemre járó K. Nagy 
Beatrix Tímea célja. Az alkotótá-
borban készülő, s a terv szerint leve-
gőben lógó művében mint a híd 
tartópillérei jelennek meg a beton-
alakzatok, a természeti anyagok 
pedig mint az út, vezetik a szemet 

és a gondolatot. A � atal hallgatót a 
különféle anyagok közötti átjárha-
tóság, az ember és természet közöt-

ti összefüggések is régóta foglalkoz-
tatják. Fa és beton kapcsolatával 
már korábban is foglalkozott, s al-
kotásaiban erős hangsúlyt kap a 
környezetvédelem is, mert azt vallja: 
az ember saját tereit betonnal pró-
bálja lefedni, ahelyett hogy fákat 
ültetne!

Örökbe fogadott szobrok
Ahány alkotó, annyi gondolat 

tehát a betonról, a művészetről, a híd 
szerepről… Ám éppen ez a sokszí-
nűség adja a Monostori Alkotótábor 
vonzerejét. No és persze maguk a 
művek, amelyeket idén kilencen ál-
modtak meg. Minthogy azonban 

mindenki több szobrot 
készít, a vendégfogadó te-
lepülésen élők is örülnek. 
Egy-egy műalkotást 
ugyanis mindenkitől 
„örökbe fogadhat” Sziget-
monostor. A táborban 
készülő köztéri plasztiká-
kat idén is vándorkiállítás 
mutatja be majd az érdek-
lődőknek. A szervezők fő 
szponzoruknak, a Fővá-
rosi Vízműveknek is fel-
ajánlották, hogy központi 

telephelyére viszik a tárlatot, de Pé-
csen is újra várják az alkotásokat. A 
tábor vezetői bíznak abban, hogy a 
fővárosban is nő majd az érdeklődés 
a műfaj iránt, ám Szentendrén is 
nagyon szívesen bemutatnák a be-
tonból fogant különleges műveket.

dp/cd

Betonba álmodott művészet
Megköt és összeköt - a híd témát járta körbe a művésztelep

Leányfalun – személyesen és online is!

Akarsz-e játszani?
„A játék. Az különös. Gömbölyű és 

gyönyörű, csodaszép és csodajó, nyit-
ható és csukható, gomb és gömb és 
gyöngy, gyűrű. Bűvös kulcs és gyertya 
lángja, színes árnyék, ördöglámpa…”

Ki más, mint Kosztolányi találta 
meg azokat a szavakat, amelyekkel 
igazán leírható, mit is jelent szá-
munkra a játék? Ám a varázslatból 
Leányfalun, a Pingvin Játékbolt-
ban is sejtenek valamit! Vezetői már 
három évtizede élnek ebben a bűvös 
világban, és segítenek hozzá másokat 
is, hogy benne barangolhassanak. 
Korábban Budapesten működött az 
üzlet, ám 24 esztendő után Török 
Krisztina tulajdonos felszámolta 
fővárosi érdekeltségeiket, hogy első-
sorban lakóhelyükre, Leányfalura, s 
annak játékos kedvű polgáraira össz-
pontosítsanak. Hat éve már, hogy a 
bolt – a Dunakanyarban egészen 
egyedülálló módon – teljesíti a beté-
rők kívánságait, akik a hagyomá-
nyos gyerekjátékokon túl közel 
ezer féle társasjáték között is válo-
gathatnak. Utóbbiak egy éve már 
online is rendelhetők!

Sokan őriznek emlékeket még 
nagy karácsonyi Ki nevet a végén? 
vagy Gazdálkodj okosan! partikról, 
vérre menő Scrabble meccsekről is, 
ám a társasjátékok világa azóta óri-

ásit fejlődött. Asszociációs, logikai, 
stratégiai, fejlesztő, szórakoztató… 
felsorolhatatlanul sokfélék a mai 
társasok, s bizony eligazodni köztük, 
de választani közülük sem könnyű. 
Melyik volna igazán jó a kicsinek 
vagy a nagy� únak, melyikkel játsza-
na vajon az egész család legszíveseb-
ben? Szerencsére a Pingvinbe látoga-
tó minden kérdésére választ kaphat. 
Az itt dolgozók ugyanis a személyes 
kapcsolatot, a szolgálatkészséget, a 
jóízű beszélgetés során nyújtott ta-
nácsadást nagyon sokra tartják, 
akár a boltba látogatnak el az érdek-
lődők, akár az online felületen kere-
sik fel őket.

Érdemes tudni, hogy a hihetetlen 
játékválaszték mellett már különféle 
party kellékek is vásárolhatók, így 
ha itt veszünk ajándékot, egyúttal az 
ünnepléshez is beszerezhetünk min-
den fontosat (az előre online kivá-
lasztható héliumos lu� któl, a szüle-
tésnapi gyertyákig).

A Pingvinben dolgozók tanfolya-
mokat végeznek, képzik is magukat, 
hogy kicsik és nagyok mindig elége-
detten távozhassanak. Mert a játék 
kortalan, vagy ha úgy tetszik, min-
den korosztálynak fontos.

Ez a Pingvin Játékbolt évente 
tartott Játéknapján, a Faluházban 

is remekül látszik. Itt aztán az apró-
ságoktól a nagyszülőkig mindenki 
örömmel veti bele magát a szórako-
zásba. A bolt dolgozói idén is csinál-
nak majd egy kis „házibüfét” sütivel, 
szörppel, nehogy a résztvevőket 
korgó gyomruk kergesse haza.

A Játéknapon ez év novemberé-
ben is megjelennek majd a legizgal-
masabb társasok, s velük a legna-
gyobb játékforgalmazó cégek képvi-
selői is. Ez a találkozó ugyanis arra 
is alkalmas, hogy a leginkább hoz-
záértők mutassák be a játékokat. 
Érdemes kipróbálni, aztán ajándék-
ba akár haza is vinni őket, mert ezek 
a játékok nem pusztán szórakoztat-
nak, fejlesztenek, de életre szóló csa-
ládi, baráti emlékek kötődhetnek 
majd hozzájuk. No és persze érde-
mes ismernünk a témáról Georg 
Bernard Show gondolatát is, aki azt 
vallotta: „Nem azért felejtünk el ját-
szani, mert megöregszünk, hanem 
attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk 
játszani.”

(x)

Pingvin Játékbolt
Leányfalu,

Móricz Zsigmond u. 167.
Telefon: 06-30/932-1076

www.pingvinjatek.hu
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A festő is vászonra kerül
Az augusz-

tusi előadás 
fenti címe 
alapján elsőre 

azt gondolhatnánk, nem sok vá-
rostörténeti tartalommal bír. A 
megállapítás csak részben igaz. 
Az év első felében már voltak, és 
ezután is lesznek olyan témák, 
amelyekben Szentendre XX. szá-
zadi történetének jellegzetessége-
it és egyediségét egy minden más 
forrástól eltérő megközelítésből 
ismerhetjük meg. Olyannak, ami-
lyennek a festők látták és ábrázol-
ták.

A festő is vászonra kerül című elő-
adás azokra a művekre összpontosít, 
amelyeknek központi szereplője 
maga a művész. Egy olyan városban, 
ahol az 1920-as évek-
től kimagaslóan so-
kan dolgoztak, illet-
ve éltek/élnek festők, 
illik őket arcképeik-
ről is, s nemcsak ne-
vük és műveik alap-
ján ismerni. Ez az 
egyik szempont, ami 
indokolja a témavá-
lasztást. A másik még 
ennél is fontosabb. 
Az egymásról vagy 
önmagukról készített portrék és 
önportrék a művész személyiségé-
nek mélyebb megismerését szolgáló, 
kulcsfontosságú művek. Felismerve 
a téma jelentőségét és elhanyagolt-
ságát, a Ferenczy Múzeum 2005-
ben Szemtől szemben – XX. századi 
önarcképek, művészportrék és kettős 
arcképek a Szentendréhez kötődő fes-
tészetben címmel önálló kiállítást 
szentelt e rendkívül izgalmas és szer-
teágazó festészeti műfaj szentendrei 
vonatkozásainak áttekintésére.

A téma bemutatásánál a saját 
tapasztalatokon és anyaggyűjtésen 
kívül a 2005-ös kiállítás eredményei 
az irányadóak. Az áttekintett idő-
szak nagyjából az a négy évtized, 

ami a szentendrei plein air festészet 
korszakát öleli fel az 1920-as évektől 
az 1960-as évek végéig. Ez idő alatt 
száznál több olyan festő dolgozott, 
lakott vagy fordult meg Szentend-
rén, akiknek a város-
hoz köthető kapcso-
latát műtárgyak iga-
zolják. Voltak közöt-
tük, akik nem, vagy 
csak alig festettek 
önarcképet, ilyen volt 
pl. Barcsay Jenő, 
míg másoknál (pl. 
Ámos Imre, Anna 
Margit, Vajda Lajos, 
Kmetty János, Paizs 
Goebel Jenő, Ilosvai Varga István, 
Pirk János, Bánovszky Miklós) az 
életműben vagy tételszámuk, vagy 

mondaniva lójuk 
alapján az önportrék, 
illetve a művésztársa-
kat megjelenítő alko-
tások jelentős helyet 
foglalnak el. Kmetty 
János több évtizedes 
pályáját két téma kí-
séri végig: a csendélet 
és az önarckép. A 
mester egyik tanítvá-
nya az életművet gaz-
dagító önarcképek 

sokaságára utalva mondta, hogy 
„Soha senki magyar festők közül 
nem nézett annyit tükörbe, mint ő.”

A vászonra kerülő festő ábrázo-
lásának számos té-
macsoportját ismer-
jük. A teljesség igé-
nye nélkül néhány 
példa. A leggyako-
ribb a semleges vagy 
„üres” háttér előtt 
készült önportré, 
szemben a gondosan 
összeválogatott, a 
művészre jellemző, 
mögöttes tartalma-
kat hordozó környe-
zetben, enteriőrben, 

gyakran tükör előtt készült önarc-
képpel. A kétszereplős, úgynevezett 
barátság képek és a házaspár képek 
alkotják a kettős portrék csoportját. 
Mindkét képtípus készülhet külső 

személy által, mint 
pl. Bánovszky Mik-
lós emblematikus 
barátságképe Barcsay 
Jenőről és Paizs 
Goebel Jenőről. A há-
zaspár képek egyedi 
kollekcióját Ámos 
Imre festette önma-
gáról és festőművész 
feleségéről, Anna 
Margitról. Bo rom-

isza Tibor és Jeges Ernő nagyobb 
társaságban, barátok között, elraga-
dó szentendrei táji környezetben 
festette meg önmagát. Mindközül 
talán a legizgalmasabb és legválto-
zatosabb a szimbolikus önportrék 
csoportja, „melyeknek tematikája 
rendkívül gazdag a szentendrei mű-
vészet körében. A festői attribútu-
mok jelképiségétől a keresztény 
ikonográ� ai témákon át a maszkkal 
vagy egyenesen maszkként szereplő 
önportrékig ível e művek különle-
ges sorozata. A szimbolikus önkép-
mások legsajátosabb típusai azok az 
alkotások, amelyeken önarcképeket 
kísérő angyali társak, álombeli lé-
nyek a földi és transzcendentális 
szféra kapcsolatára utalva a művész 
számára megnyíló, evilági és túlvi-

lági relációkba en-
gednek betekintést” 
– Schenk Lea megál-
lapítása szerint.

Török Katalin

A következő elő-
adás szeptember 
24-én hétfőn, 18 
órakor lesz P’Art 
Moziban. Címe: A 
hétköznapok elle-
sett jelenetei. 
 Belépés ingyenes.

Nagy Zsó�  és Tollas Erik a visszatérőúk

Kuti László szobrász és Várbíró Kinga keramikusművész

K. Nagy Beatrix Tímea első alkalommal a művésztáborban
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Kmetty János : Kék önarc-
kép, 1913

Ámos Imre: Önarckép átsu-
hanó angyallal, 1942

Vajda Lajos: Kalapos 
önarckep, 1925
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Háziorvosi rendelő épül Pócsmegyeren

2019. év őszétől új orvosi rendelő várja majd a 
pócsmegyeri lakosokat. Pócsmegyer Község Ön-
kormányzata a PM_EUALAPELLATAS_2017/19 
kódszámú „Önkormányzati tulajdonú egészség-
ügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésé-
nek támogatása Pest megyében” elnevezésű pályá-
zat keretében, Pócsme-
gyer Kossuth L. u. 27. 
szám alatt, egy korszerű, 
új orvosi rendelőt épít. A 
támogatott tevékenység 
elszámolható összköltsé-
ge 181,49 millió forint, 
melynek 95 százaléka 
(172,42 millió forint) 
vissza nem térítendő tá-
mogatás.

A projekt támogatója a 
Nemzetgazdasági Minisz-
térium, a támogatás forrása a Pest megye Területfej-
lesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Terü-
letfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához 
nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a 
Pest megyei fejlesztések előirányzata.

Az épület kivitelezésének költsége bruttó 220,06 
millió forint, melyből a támogatás összege 154,60 
millió forint. A támogatás összegén felüli részt 65,48 
millió forintot Pócsmegyer Község Önkormányza-
ta hitelfelvételből, illetve további céltámogatásból 
kívánja fedezni. Az Önkormányzat a tervezett fej-
lesztéssel a háziorvosi, a fogorvos és a védőnői ren-
delőknek kíván az eddiginél tágasabb és komforto-
sabb teret biztosítani. Az új, 484,5 m2 nagyságú 
épület felépítésére a Kossuth L. u. 27. szám alatt, egy 

önkormányzati tulajdonú ingatlanon kerül sor. A 
rendelők külön-külön független megközelítésű, 
nagyméretű várókkal lesznek kialakítva. Lehetőség 
nyílik az egészséges, a fertőző betegek és a várandós 
kismamák elkülönítésére is. Az épület és környe-
zete teljes mértékben akadálymentesített lesz. A 
projekt keretében új eszközök beszerzésére is sor 
kerül: fogorvosi röntgen, fogászati kezelőegység, 
CGT, védőnői vizsgálóágy, digitális csecsemőmér-
leg, vizeletanalizáló, vérvételi szék, infúziós állvány, 

CRP vizsgáló. Az új 
épület magasabb minő-
ségű egészségügyi szol-
gáltatást, egészségesebb, 
emberibb, komforto-
sabb környezetet teremt 
majd mind a betegek, 
mind pedig az egészség-
ügyi ellátásban dolgo-
zók számára. Az egész-
ségügyi szolgáltatások 
minőségének fejlesztése 
hozzájárul a dinamiku-

san növekvő népesség kielégítéséhez, az életminő-
ség javításához.

A beruházáshoz szükséges közbeszerzési eljárások 
lezajlottak. A nyertes kivitelező a pócsmegyeri szék-
hellyel rendelkező TOM-ÁSZOK97 KFT. Az épí-
tési munkák 2018. július elején kezdődtek, és a 
tervek szerint 2019. év nyarán fejeződnek be.

További információ kérhető:
beruházó:  Pócsmegyer Község Önkormányzata
Tel: 26/814-850,
e-mail: onkormanyzat@pocsmegyer.hu
projektmenedzser: Pro Pócsmegyer Kft.
Tel: 30/844-4439,
e-mail: promegyer@pocsmegyer.hu

Modernizált rendelők Bogdányban

Kevés pénzből nagy előrelépés
Pályázaton nyert támogatást orvosi rendelőjének 

Dunabogdány. A településen a védőnői szolgálat, a 
fogorvosi, háziorvosi és gyermekorvosi rendelő tar-
tozik egy központba. A védőnői részleg felújítása már 
az előző polgármester kezdeményezésére megkezdő-
dött, ami Schuszter Gergely vezetésével fejeződött 
be. A település első embere elmondta, következő 
lépésük a fogorvosi rendelő modernizálása volt. A 
közel négymilliós átalakításban a külső felújításra, 
csempézésre és nyílászárócserékre volt lehetőség. A 
vizesblokkokra már nem volt pénz, de a villanyve-
zeték és a fűtés korszerűsítésére is a mostani nyertes 
pályázat ad lehetőséget.

Akárcsak a gyermekorvosi rendelő megújítására. 
Itt a higiénikus, frissen festett, csempézett terek már 
kialakultak, új ajtók és ablakok kerültek az elavultak 
helyére, kész a vizesblokk, s hamarosan a székeket is 
kicserélik a váróban. Jól szigetelt, korszerű rendelő 
lesz ez is, amely a többihez hasonlóan kizárólag a 

helyi vállalkozók munkáját dicséri majd. A fűtés 
korszerűsítésével energiatakarékosabbak, így költ-
séghatékonyabbak is lesznek a helyiségek, akárcsak 
a háziorvosi rendelők. Ez a legnagyobb munka, 
de már itt is látszanak az eredmények. Jelenleg ép-
pen a váró szépül, ezzel egy időben készül a moz-
gáskorlátozottak számára a külön mosdó is. A 
tervek szerint egy új infúziós szobát is kialakíta-
nak.

Az egészségügyi központban dolgozók maguk 
is hozzájárulnak a korszerűsítéshez! A fogászati ren-
delőt a szakorvos alakította át, míg a háziorvosok 
segítségével kerülhet a rendelőik várójának falára a 
hívószámokat is mutató modern tv. A település pol-
gármestere úgy véli, a pályázaton elnyert 26,4 mil-
lió forinttal, amelyhez tíz százalékos önrésszel járult 
hozzá az önkormányzat, ugyancsak nagyot sikerült 
előrelépnie a településnek.

(Forrás: Danubia Televízió)

Sikeres pályázatok – eredményes fejlesztések Szigetmonostoron
Legyen korszerűbb és kényelmesebb. E cél ve-

zette Szigetmonostor önkormányzatát, amikor a 
településen több épületnél is megkezdődhettek a 
pályázati támogatás segítségével megvalósuló 
beruházások.

Elsőként az óvodai konyha újult meg. A nyílás-
zárók cseréje után kiépült a légtechnika, majd új főző- 
és sütőberendezések is kerültek a helyiségbe. A ked-
vező változásokat augusztus 20-a után tapasztalhat-
ták először az itt élők. Ugyancsak nagy változások 
történtek az orvosi rendelőben is. A munkálatok során 
változtak a belső terek. Nagyobb lesz a gyerekváró, 
másik burkolatot, friss színeket kaptak a rendelők is. 
A közeljövőben a padokat is komfortosabbakra sze-
retné cserélni az Önkormányzat. Átalakul az alagsor, 
a fűtéskorszerűsítésnek köszönhetően ugyanis az 
eddig pinceként szolgáló helyiségből kikerül a régi 
kazán. Így tágas, sokoldalú közösségi tér jöhet létre, 
amely gyógytorna foglalkozásoknak, pszichiátriai, 
illetve egyéb szakrendelésnek is helyet adhat. A bete-
gek érdekében kiépül a parkoló is. Az új rendelő szep-
tember elején nyitotta meg kapuit.

Augusztus hónapban készült el – vis-maior pályá-
zat segítségével- négy útszakasz felújítása, víztelení-
tése. A tervek között szerepel még az új óvóda építé-
se is a Bölcsődével szembeni telken. Az új intézmény-
nyel, melyhez az állam 240 140 612 forinttal járult 
hozzá, a jelenlegi négy csoport helyett hat csoport 
kezdheti meg az új évet 2019 őszén, három a régi, 

három az új helyen. A munkálatok várhatóan idén 
ősszel el is kezdődnek.

Beruházás a biztonságért
Szigetmonostoron gyakran jelent gondot az esős 

időszakokban lehulló nagy mennyiségű csapadék. 
A szakminisztérium pályázatán elnyert több mint 
62 millió forintból most a két legveszélyeztetettebb 
útszakasz, a Bajcsy-Zsilinszky és a Táncsics utca 
vízelvezetését kívánja megoldani a település önkor-
mányzata. Igaz, hogy a teljes vízgyűjtő területről 
származó csapadékvíz a Bajcsy-Zsilinszky utca vé-
gén, az önkormányzat tulajdonában lévő Madárba-
rát park mély fekvésű területére jut és ott többnyire 
elszikkad, az elfolyó víz azonban szabályozatlanul, 
veszélyeztetve a környező házak pincéjét és az utcai 
közlekedést, nagy esőzéskor a hordalékot is magával 
sodorva jut a befogadóba. A helyzet orvoslására ter-
vezett elvezető az út két szélén épül meg. A Bajcsy-
Zsilinszky utcához csatlakozó utcákra rácsos folyó-
kák kerülnek úgy, hogy ne veszélyeztessék a gyalo-
gosok vagy a kerékpárosok biztonságát. A Bajcsy-
Zsilinszky és Táncsics utcák kereszteződésétől beton 
csatorna vezeti majd le a csapadékvizet a Madách 
téri mély területre. A beruházás idén ősszel valósul 
meg. A kivitelezés ideje alatt ugyan forgalomkorlá-
tozásra lehet számítani, de a faluvezetés gondoskodik 
róla, hogy az ott élők zavartalanul juthassanak el 
otthonaikba.

Új életre kel a Klein-villa is?
Tizenkét évvel ezelőtt került Leányfalu önkormány-

zatának birtokába a stílusos régi épület, amelyhez ha-
talmas telek is tartozik. Egykor gyereküdülőként mű-
ködött, ám a rendszerváltás óta semmiféle renoválásra 
nem jutott lehetőség, így a 
patinás épület mind romo-
sabbá vált. Megfelelő ösz-
szeg, illetve támogatás hí-
ján a testület is tehetetlen 
volt. 2016-ban óvoda léte-
sítésére nyújtottak be pá-
lyázatot, ám erre a mai 
napig nem érkezett válasz. 
Igaz, a településen mostan-
ra annyit csökkent a gyer-
mekek száma, hogy ez már 
nem is volna a legszerencsésebb megoldás.

Elindult egy közös gondolkodás a Klein-villa más 
jellegű hasznosítása felé, mely például lehetne a vendég-
látás is. A terv szerint rendbehozatják az épület teljes 
tetőszerkezetét, és létesül egy új vasbeton födém is, 
mellyel egy hatalmas, szerkezetkész épületet vehetnek 
bérbe az érdeklődők. Az óriási belmagasságnak köszön-
hetően a villa emeletén apartmanok is kialakíthatók, 
nagy pincéje, levegős terei révén étteremnek is otthont 
adhat. Az 1600 négyzetméteres telken sportpályák, 
sátortábor, a Duna közelsége miatt kikötők is létesíthe-
tők. Loszmann János polgármester úgy véli, ha a tetőt 

sikerül szeptemberre megújítani, a hasznosítás iránt ér-
deklődőkre sem kell sokáig várni. Elképzelése szerint a 
testület legalább harminc évre adná bérbe az ingatlant, 
így a sikeres szerződéskötés hosszú távú, kiszámítható 

bevételt jelenthet a település-
nek. A pályázatot október-
ben írják ki, ám a siker érde-
kében nem pusztán a hivatal 
honlapján, országos fórumo-
kon is megtalálható lesz.

Egy impozáns épület 
„másodvirágzására” van már 
jó példa Leányfalun. Az 
1938-ban, koloniál stílusban 
épült Sorg-villa ugyanis 
egyre népszerűbb. Az ön-

kormányzat is tart kulturális rendezvényeket a helyszínen, 
de a � atal párok is országszerte egymásnak adják a kilin-
cset. Ezen a nyáron nem volt hétvége villabeli esküvő 
nélkül. Még világsztárok tetszését is elnyerte az épület, 
amely időről-időre � lmforgatásoknak ad helyet. Leg-
utóbb éppen Antonio Banderas forgatott itt Picasso éle-
téről szóló � lmjéhez.

Mindez jól példázza, hogy friss gazdasági szemlélettel, 
oda� gyeléssel, némi szükséges átalakítással komoly be-
vételt hozhatnak ezek az ingatlanok egy-egy kistelepülés 
számára.

dp/CD

Civilszervezet restaurálja a visegrádi kápolnát
A Keresztelő Szent János Visegrád Alapítvány 

2008-ban jött létre. A civil szervezet – amely nevét 
helyi plébániatemplom védőszentjéről kapta – gondoz-
za a város egyházi fenntartású műemlékeit, de igyekszik 
elősegíteni felújításukat, 
karbantartásukat is. Az 
elmúlt években a katolikus 
templom külső és belső 
felújítása, az orgona javítá-
sa, hangolása, valamint a 
régi oltárkép restaurálása is 
munkájuknak köszönhe-
tő. Az alapítvány tagjai 
minden karácsonykor jó-
tékony célú vásárt rendez-
nek a piactéren, s a befolyt 
összeget valamelyik fontos programjukra fordítják. Úgy 
fest, most legalább három vásár bevétele szükséges majd 
a visegrádi kálvárián lévő kápolna felújításához. A cél 
érdekében több önkormányzati képviselő is felajánlot-
ta tiszteletdíját.

A kápolna egy sziklához épült, így egyre vizesedik, 
a penész is megjelent a falakon. Felújítását már 2015 

óta szeretné elvégeztetni az alapítvány, s most mód nyílik 
erre. A tervek szerint a kápolna burkolatát lélegző vako-
latra cserélik, a jelenleginél jobb szellőzést alakítanak ki, 
illetve lemeszelik az épületet, amelyet vízszigetelővel is 

bevonnak, hogy a vizesedést 
hosszú távon csökkenteni 
lehessen. A munkát nehezíti, 
hogy a hegy tetején sem 
áram, sem víz nincs, és gép-
kocsival is csak egy bizonyos 
pontig lehet megközelíteni a 
kálváriát. Ahhoz, hogy a 
műemléket renoválni lehes-
sen, az építészeti tervdoku-
mentáció mellett művészet-
történeti kutatást is kellett 

végeztetni. Amint mindez megtörtént, már csak az Örök-
ségvédelmi Hivatal engedélyét kell megvárni, s kezdődhet a 
felújítás, mondta el Vaik Dóra. A Keresztelő Szent János 
Visegrád Alapítvány kuratóriumának elnöke úgy véli, 
ősz végére, de legkésőbb jövő év tavaszára elkészülhet a 
munka, s megszépülhet a kápolna.

(Danubia TV)

A Duna alacsony vízállása egyre több problémát okoz 
a Dunakanyarban is!

A hetvenes években még szinte mindennapos 
volt, hogy kánikulában locsolási tilalmat rendeltek 
el a községi és városi hatóságok a Dunakanyarban. 
Ekkor épült, de még nem volt készen az a regionális 
rendszer, amely később már zavartalanul biztosí-
totta a vízellátást.

Az idei nyár azonban 
próbára tette a majd negy-
ven éves rendszert. Nem 
csak a hosszan tartó, rend-
kívüli meleg miatt, amikor 
sokkal nagyobb a vízfo-
gyasztás, de gondot oko-
zott a Duna alacsony víz-
állása is. Manapság az 
iható, tiszta vizet már 
úgynevezett csápos kutak-
ból kapjuk, amelyek a fo-
lyó alatti kavicságyba nyújtott csápjaikkal akár hetven 
méterről is felszippantják földünk egyik legdrágább 
kincsét. De mert ilyenkor az átemelő és medencetöltő 
szivattyúk teljesítőképességük határát súrolva dolgoz-
nak, könnyebben megtörténik a baj. Csőtörés, szivaty-
tyú-leállás, vagy egyéb műszaki hiba is előfordulhat. 
Így augusztus második felében Leányfalun, Szentend-
rén, Pilisszentlászlón és másutt is egy-egy napra újra meg 
kellett tanulnunk, mit is jelent a vízkorlátozás. Ilyenkor 
a vízművek arra kéri a felhasználókat, hogy a locsolást, 
autómosást, úszómedence-feltöltést a kánikula idejére szü-
neteltessék, illetve állítsák le a kommunális ivóvízrend-
szerre kapcsolt automata locsolókat.

Amikor az ember telket vásárol, házat épít, legtöbb-
ször a panoráma, a közlekedés fontos, no meg a jó le-
vegő és a nyugalmas környezet. Az a legritkábban jut 
eszébe, hogy a hegytetőn, vagy a magasan fekvő he-

lyeken ilyen időben a vízellátással is gond lehet. Szent-
endrén a pismányiak most szembesülhettek ezzel a 
problémával is. Ilyenkor válik érthetővé azok aggódása, 
akik felemelik szavukat, hogy a három éve indult „la-
kásépítési bumm” miatt Szentendre túlzott beépítése 
gondokat is jelenthet a jövőben. Amennyiben nem előzi 

meg, de legalább nem kíséri 
párhuzamosan az ivóvíz 
rendszer korszerűsítése, tá-
roló és átemelő kapacitások 
bővítése, mint ahogy ez a 
csatorna- és közlekedési há-
lózatnál stb. is szükséges.

A rendkívül alacsony 
dunai vízállás másutt is 
okozott gondokat. Mint 
ahogyan a Magyar Belvízi 
Fuvarozók Szövetségének 

elnöke augusztus közepén nyilatkozta: „A Duna extrém 
alacsony vízállása hátráltatja a hajózást, az árufuvarozók 
kapacitásuk egyharmadát tudják csak kihasználni, a sze-
mélyszállító hajók forgalmát korlátozták, a kikötők kihasz-
náltsága is csökken.” Bencsik Attila szerint „katasztrofá-
lis a Duna mostani vízszintje a vízi áruszállítással foglal-
kozó vállalkozások számára”. Ám nem csak az áruszállí-
tóknak voltak veszteségeik. A Mahart PassNave Kft. 
is kénytelen volt a hajóforgalmat korlátozni. A Kis-Du-
na ágban a járatok Szentendrénél tovább nem tudtak 
közlekedni, és egyes kikötőket, például a tahitótfaluit és 
a leányfaluit sem tudták kezelni. A szállodahajók egy 
része sem tudott Komáromnál délebbre jönni. A menet-
rendi nehézségeket a hajójáratok átszervezésével próbál-
ták ugyan áthidalni, de a kiesés így is 100 milliós nagy-
ságrendű.

(B.Gy)
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Az épülő egészségház látványterve

Készül a villa tetőszerkezete

Szentendrén a stég a partra került
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Endrei Judit és a Nőegylet
Endrei Judittal, az Első 

Szentendrei Női Szalon 
Egyesületről való beszélge-
tésre készülve keresgéltem 
az interneten – nőegylet 
címszó alatt – és ezt a mon-
datot dobta a gép a képer-
nyőmre: „ A nőegylet, mely 
fáradhatatlan buzgalmú és 
példás lelkességű elnöknője 
nemtőként véd kor má nya 

alatt évről évre hatályosban érezteti jótékonyságát, idén ezer meg ezer 
szegénynek szolgált ismét táplálóangyalul.”

A cikk anno a Honderű című lapban volt olvasható. De érdek-
lődésemet nem csak az írás százötven éves, ma kissé furának ható 
nyelvezete keltette fel, hanem az az eltökéltség is, hogy mily lelkes 
odaadással próbálta orvosolni korának szociális gondjait az éppen 
csak éledező civil nőmozgalom. Ekkortájt, amikor a politikai, 
gazdasági, érdekvédelmi szervezetek mellett megszámlálhatatlan 
kaszinó, társaskör, társulat, egylet alakult, közöttük sajátos cso-
portot alkottak a nők által létrehozott egyletek. S bár hajlamosak 
vagyunk időnként azt hinni, hogy minden velünk kezdődött, de 
már a 19. században a civil társadalom önszerveződésének kezde-
tén megszülettek azok a tradíciók, amelyek évtizedeket átívelően 
ma is fontos missziót látnak el, olyan létező társadalmi gondok 
orvoslásában, mint a szegénység. Voltak persze ellendrukkerek 
akkor is, akik lekicsinylően vélekedtek „az egyleti, jótékonykodó 
hölgyekről”, az emancipáltság mosolyt fakasztó jeleként értékelték 
buzgólkodásukat a pénzgyűjtő bálokon, tombolákon, sorsjátéko-
kon, vagy kategorikusan azt hirdették: hogy a közélet területén 
szerepet vállaló nő eleve nem lehet jó háziasszony, gondos anya, 
szerető feleség.

S bár Juditéknak ma már talán nem kell megküzdeniük ezek-
kel az ódivatú nézetekkel, ám ha a társadalmi gyakorlatot vizsgál-
juk, a meghirdetett szép elvek ellenére ma is csak egy női minisz-
tere van a magyar kormánynak, és sem a közéletben, sem a gaz-
daságban nem jut a hölgyek számára társadalmi szerepüket meg-
illető számban vezetői hely. Bár minden nőszervezet létével is 
felvet politikai kérdéseket, napi életük legtöbbször ennél sokkal 
színesebb és vidámabb, tevékenységük pedig gazdagabb, mint e 
tények. Judit meséli, hogy benne akkor fogalmazódott meg, hogy 
belevágjon egy szentendrei női egyesület szervezésébe, amikor az 
ezredfordulón tévés munkája véget ért.

– Ekkor döntöttünk úgy Erikával (Endrei Judit húga), mert 
ő is éppen hasonló cipőben járt, s éppen munkahelyet váltott 
akárcsak én, hogy alakítunk egy női szervezetet. Kezdetben 
nagy volt az érdeklődés. Egy-egy összejövetelen időnként szá-
zan is ültek a székeken. Aztán a mindennapok kevésbé látvá-
nyos munkájában kialakult az a két tucat főből álló társaság, 
akik az egyesületet alkotják ma is.

– Nem gondolt arra, hogy a nagyobb egylet több támogatási le-
hetőséget jelent és a presztízse is nagyobb?

– Bár a kezdeti nagy érdeklődés jól esett, nem akartunk 
monstre szervezetté válni. Olyanná, amelynek működéséhez 
már � zetett alkalmazott kell, amelyben a szervező és admi-
nisztrációs feladatokat nem tudjuk magunk ellátni. De így is 
voltak olyan akcióink – például a nagy borsodi árvízkor, ami-
kor a kárt szenvedett családok segítésére összegyűlt két teher-
autónyi ruhát, bútort, eszközt, edényt, még hűtőszekrényt is 
átmenetileg raktároznunk kellett, és eljuttatni a kárt szenve-
detteknek – hogy mindezt nem volt könnyű megoldani.

Juditék százötven éve létező hagyományt folytatnak, hiszen 
minden karácsony előtt gyűjtést szerveznek, amelyből 12-14 sze-
gény sorsú szentendrei családot és idős embert ajándékoznak meg 
az ünnepen.

– Ez az egyik fontos, és évenként visszatérő karácsonyi 
jótékonysági akciónk. De rendszeresen járunk együtt színház-
ba, és kirándulunk is időnként. Sikeres volt pécsi utunk, ame-
lyen barátságok is szövődtek. Ekkor lettek néhányan közülünk 
a Pécsi Borrend tagjai. Máskor tematikus beszélgetéseket 
tartunk, amelyekre egy-egy ismert vendéget hívunk. Ilyen volt 
például, amikor Szentendre festészete volt a témánk. Prog-
ramjainkat leggyakrabban a Templomdombi Iskola roman-
tikus tetőterében tartjuk, de van, hogy egy szentendrei ven-
déglőben, vagy cukrászdában találkozunk. Van közöttünk 
tanár, ügyvéd, vállalkozó és hivatásos nagymama is.

– Ez a női egyesület mára baráti társaság?
Összeszokott kis közösség vagyunk, ismerjük egymást. Így 

aztán akkor is akad valaki, akit fel lehet hívni, ha valamelyi-
künknek jó szóra, vagy arra van szüksége, hogy legyen, aki 
türelmesen végighallgatja, mert magánélete pillanatnyi gö-
dörbe került, családi tragédia, vagy felhőkbe repítő öröm érte.

Szentendrén mintha napjainkra megritkult volna az egyletek 
száma. Legalább is a Facebookot és a helyi lapot nézegetve az én 
látómezőmben jószerivel csak az új jövevények civil szervezetei 
látszanak. De néhány régebbi még az ősidőkből, úgy látszik 
túlélte az új időket is, és írmagnak megmaradt. Ilyen Juditék női 
egyesülete is. Így hát azt kívánom, csak tovább, még hosszú 
évekig!

(Benko)

Krizbainé Szabó Éva és a Pro Urbe díj

A munka és kultúr-bolondság évtizedei
Még nem volt rá példa, hogy a leg-

nagyobb közösségi oldalon megjelenő 
poszt legyen egy cikkünk nyitánya, de 
most bizony indokolt a döntés. Aho-
gyan látják, a fenti sorok Krizbainé 
Szabó Éva � ától, Krizbai Gergelytől 
származnak, s a szerkesztőség szerint 
önmagában felérnek egy kitüntetéssel. 
Évát, akinek írásaival lapunkban rend-
szeresen találkozhatnak, most mi is 
szeretnénk kicsit bemutatni Olvasóink-
nak.

– Fővárosi lányként hogyan kerültél 
Szentendrére, s hogyan találtad meg azt 
a hivatást, amelyet sokáig folytattál?

A gimnázium után nem tudtam 
eldönteni, hogy mivel akarok foglalkoz-
ni, ezért egy „öszvér”-szakot, a népmű-
velést választottam, mert a kiírás szerint 
ott voltak művelődés- és művészettör-
ténet, néprajz- és egyéb társadalomtu-
dományi kurzusok. Sokan óvtak attól, 
hogy a „nemzet napszámosa” legyek, 
mégis Szombathelyre, a Tanárképző 
Főiskolára jelentkeztem, másik szakom 
a magyar nyelv- és irodalom volt. Har-
mad- és negyedéves koromban elvégez-
tem a Savaria Múzeum fakultatív mu-
zeológia – múzeumi népművelő kurzu-
sát is, akkor már azzal a szándékkal, 
hogy közgyűjteményben helyezkedhes-
sek el. Szentendrére a Skanzen akkori 
igazgatója, Kurucz Albert révén kerül-
tem, aki egy bakonyi sváb településről 
írt művelődésszociológiai dolgozatom 
bírálata után meghívott munkatársnak. 
Amikor azonban jelentkeztem nála, 
nem volt státusz, de ajánlásával meg-
kaptam a Ferenczy Múzeum éppen 
szabad népművelő-muzeológus állását. 
Ez a szakma akkor még nagyon új volt, 
a mai értelemben vett múzeumi köz-
művelődést ez a csapat, – az „ősbölé-

nyek” – alapozták meg. Később lett 
volna lehetőségem átmenni a Skanzen-
be, de akkor már világossá vált szá-
momra, hogy nekem a kultúraközvetí-
tés a hivatásom. Negyven év után, 
2016. decemberében a Ferenczy Múze-
umból mentem nyugdíjba. Elmondha-
tom, hogy gyönyörű munkám és bol-
dogságos életem volt: ahhoz, hogy hi-
telesen beszélhessek gyerekeknek és 
felnőtt csoportoknak, nekem magam-
nak is folyamatosan és rengeteget kel-
lett olvasni, tanulni!

– Az olvasókat bizonyára érdekelné, 
milyen családi háttérrel tudtál ilyen elkö-
telezetten dolgozni?

Családi segítséggel 1980-ban vet-
tem egy némiképp romos házat Szent-
endrén a Szamárhegyen. Javában folyt 
az átépítés, amikor találkoztam a pá-
rommal, Krizbai Sándor festőművész-
szel. Őt éppen vissza akarták toloncol-
ni Erdélybe, s a múzeumban – történe-
tesen az én crossbar telefonnal ellátott 
irodámban – folyt a „mentsük meg 
Alexet” akció. 1987-ben volt az eskü-
vőnk, 1988-ban megszületett Gergely 
(Krizbo), 1991-ben Terka, 1993-ban 
Domokos – ez is nagy boldogság volt. 
A gyerekek pályaválasztását semmilyen 
formában nem befolyásoltuk. Gergely 
a vizuális művészetek iránt érdeklődik, 
Terka lányom racionálisabb gondolko-
dású, ő idegenforgalom-vendéglátás 

szakra jelentkezett, most pedig egész-
ségügyi szervező szakon végez. Ennek 
örülök, kell egy családba legalább egy 
ember, aki a talpán áll! Domokos 
ugyanis, aki szociológus, jelenleg Ant-
ropomorf néven – egyszemélyes zene-
karként zenél.

– A munka mellett mivel töltöd szí-
vesen az idődet, hogyan kapcsolódsz ki?

Bár a Ferenczy Múzeum megyei 
igazgatóság volt (2013-ig), a kezdetek-
től automatikusan, magánemberként 
is „betagozódtam” Szentendre közmű-
velődési életébe. Nehéz is lett volna 
szétválasztani az örömmel végzett 
munkát a privát „kultúr-bolondságtól” 
… Pályázatírással is foglalkozom, több 
mint 10 évig én gondoztam a VLS 
pályázatait, öt éve a Barcsay Alapít-
ványnak, két éve a P’Art Mozinak 

dolgozom. A megalapítása óta részt 
veszek Szentendre Nemzetközi Kap-
csolatainak Egyesülete munkájában, 
ami nem csak feladatot, de gyakran 
utazást is jelent, ez az egyik szenvedé-
lyem! Tagja vagyok az önkormányzat 
Kulturális és Turisztikai Bizottságá-
nak. És ha mindezek mellett valóban 
van szabad időm? Olvasok, és végre 
barkácsolok! Nyugdíjas életem egyik 
fontos célkitűzése, hogy apránként 
felújítom az utóbbi években lepuk-
kant, 2017-ben újévkor még egy kisebb 
tűzzel is sújtott házunkat.

– Mivel lapunkat te is erősíted írása-
iddal, megteszed, hogy „hazabeszélsz” 
kicsit, számodra miért érdekes, fontos ez 
a munka?

Az írás szeretete valószínűleg a soha 
nem gyakorolt magyar szakomból kö-
vetkezik. A Pilis-Dunakanyari Hír-
mondó felkérése, hogy legyek állandó 
munkatárs, nagyon megtisztelő volt 
számomra. Bár a lapzárta-határidőket 
nem igazán kedvelem, a cikkírást még-
is élvezem, mert rengeteg érdekes, ki-
váló embert ismerhetek meg általa, 
nemcsak Szentendrén, de a kistérségből 
is. Vannak, akikkel az interjú után sem 
szakad meg a kapcsolat!

– Milyen élmény volt megkapni a 
Pro-Urbe díjat?

Most valóban nem számítottam rá, 
hiszen sok-sok ember van még Szent-
endrén – és nem csak kulturális terüle-
ten – akik rengeteget dolgoztak a vá-
rosért, s még nem kaptak ezért díjat! 
Valahogy úgy képzelem, hogy mi – idő-
sebbek – olyanok vagyunk, mint egy 
kényelmes, öreg fotel, ami régóta szol-
gál, s amit már annyira megszoktak, 
hogy nem a léte, hanem majd csak a 
hiánya tűnik fel. Boldog vagyok, főként 
a díj miatt, de azért is, mert az átvétele 
óta rengetegen fejezték ki örömüket, 
egyetértésüket!

Dallos N. Kriszta

„Mértéktelen lelkesedéssel szeretnék elbüszkélkedni azzal, hogy tegnap 
édesanyám, Krizbainé Szabó Éva megkapta Szentendre város Pro Urbe ki-
tüntetését. Az elismerést olyanok kapják, akik kiemelkedő munkájukkal 
segítették a város fejlődését. Anyukám több mint 40 éven átívelő munkás-
sága nyomán – mint népművelő, muzeológus, művészet-pártoló, senkihez 
sem hasonlítható kultúr-harcos és tudás-bástya – úgy érzem méltán vehette 
át tegnap a díjat. Nem tudok nagyobb eredményt felmutatni, mint hogy én 
lehetek a � ad. Gratulálok!”

A szentendrei Szabadtéri Népraj-
zi Múzeum „Élő történelem” játéka 
immár második éve gazdagítja a 
Skanzen programkínálatát. A 20. 
század eleji mezővárosba érkező szí-
nésznő története után bemutatjuk 
azt is, hogyan hatott az I. világhábo-
rú egy falu közösségének életére.

A Skanzen Bakony, Balaton-felvi-
dék tájegységében előadott történet 
drá ma ibb és intimebb világot dolgoz 
fel. A látogatók bevonásával itt nem a 
szórakoztatásra épített a múzeum, ha-
nem arra, hogy minél átélhetőbbek le-
gyenek a karakterek, minél inkább át-
érezzük sorsukat és motivációikat. 
Néhány évvel az első világháború után 
egy kitalált faluban, Kedmöcén járunk. 
A megelevenített település közösségé-
nek történetein keresztül arra kereshe-
tik a látogatók a választ, hogy mit jelen-
tett egy falu életében az I. világháború.  
Hogyan éltek, akik otthon maradtak, 

mi történt azokkal, akiket elvittek ka-
tonának, és testileg-lelkileg rokkantan 
tértek haza? Min mentek keresztül, 
akiknek haza sem érkezett a szerelmük, 
férjük, � uk a háborúból? A karakterek 
és történetek megformálásában a � kció 
és a valóság keveredik, s ehhez különö-
sen fontos forrást jelentenek 
a múzeum által bemutatott 
házak egykori lakóinak élet-
történetei, a múzeumban 
végzett kutatások. A Skan-
zen kádártai lakóházának 
utolsó tulajdonosa, Kántás 
Sándor például valóban 
megjárta az első világhábo-
rút, megsérült a lába, és ami-
kor hazatért, a sebesülése 
miatt tra� kjogot kapott. A 

másik két szereplő is bármelyik valósá-
gos faluban élhetett volna a Nagy Há-
ború idején. Hajagos Terézia még min-
dig várja haza kedvesét a frontról. 
György, a postás pedig a bevonulás alól 
„untauglich”-nak minősítve a falu hír-
vivőjévé vált. A Skanzenben megjelenő, 

külföldön „living history” néven ismert 
műfaj népszerű formája a múzeumi 
oktatásnak, ismeretadásnak. Érthető, 
hiszen szórakoztatva, élményközpon-
túan idézi meg a múzeumban felépített 
tájegységek házainak múltját, lakóinak 
életét. A paraszti életforma, az épületek, 
az egykori lakosok történetének hátterét 
a Skanzen muzeológusai, néprajzosai 
adták, a jeleneteket viszont színházi 
dramaturg ágyazta be átfogó kerettör-

ténetbe, és apró jelenetekkel 
formálta élővé az egyes sze-
replőket.

A nagy háború utáni idő-
szakot feldolgozó élő történe-
lemjáték az idei szezonban 
– az augusztus 20-i ünnepi 
hétvégét kivéve – október 
28-ig minden hétvégén lát-
ható a Skanzen Bakony, Ba-
laton-felvidék tájegységében.

Angeli Adrienn

Élő történelem-játék a Skanzenben

Háború és béke…

A Pest Megyei Könyvtár és előd-
intézményei: a Pest Megyei Tanács 
VB Megyei Könyvtára, majd a Pest 
Megyei Művelődési Központ és 
Könyvtár – fennállásának hosszú 
évtizedei alatt számos könyv kiadá-
sára vállalkozott, önállóan, vagy 
társintézményeivel közösen. Utób-
biak sorában gyakran szerepel a Pest 
Megyei Levéltár, a Pest Megyei Mú-
zeumok Igazgatósága, Szentendre 
Város Tanácsa illetve Polgármesteri 

Hivatala, a Haza� as Népfront Vá-
rosi Bizottsága, a TIT Pest Megyei 
Szervezete, valamint egyes települé-
sek múzeumai, tanácsa, önkor-
mányzata (pl. Aszód, Cegléd, Da-
bas, Leányfalu, Ráckeve, Vác), to-
vábbá alapítványok, civil szervezetek 

(pl. Erdei Iskola Alapítvány, Móricz 
Zsigmond Társaság), iskolák (pl. 
AGY Tanoda, Templomdombi Ok-
tatóközpont, Móricz Zsigmond 
Gimnázium), de vannak köztük 
hivatásos kiadók is (pl. Hét Krajcár 
Kiadó, Pont Kiadó).

A könyvek, amelyekből a Pest Me-
gyei Könyvtárban láthatnak válogatást 
a betérők, 1958–2017 –ig elsősorban 
helyismereti témákról szólnak, de 
akadnak képzőművészeti, szépirodal-
mi, néprajzi, történettudományi, kör-
nyezetvédelmi, illetve könyvtármód-
szertani tárgyúak is. Feldolgozásmód-
jukat, tartalmukat tekintve ezek a 
művek tükrözik keletkezési idejüket, 
körülményeiket: az 1950-es, ’60-as, 
’70-es, ’80-as évek magyar kulturális 
intézményeinek szemléletét. Ez azon-
ban a legtöbb esetben nem von le szak-
mai értékükből, bár némelyikük fenn-
tartásokkal olvasandó.

Időutazásra hívjuk tehát olvasóin-
kat. Karinthyval szólva: „Így írtunk 
mi” (ilyen könyveket adtunk ki) – tíz, 
húsz, harminc, negyven, ötven, sőt 
hatvan évvel ezelőtt. Reméljük, kiállí-
tásunk felkeltette érdeklődésüket. A 
kiállított könyvek kedvezményes áron 
megvásárolhatók a kölcsönző pultnál. 
Kérjük, vásárlási szándékukat jelezzék 
a könyvtárosoknak.

Hamvas Béla PMK, Szentendre

Időutazás
100 könyv a PMK kiadásában

Az érdekes személyiségeket bemu-
tató szentendrei sorozat, a Csevej, iga-
zán egyedi helyszínen várja legközelebb 
közönségét. Szeptember 12-én, 18 
órától vendéglátónk a Ferenczy Múze-
umi Centrum, azon belül a Barcsay 
Udvar lesz, új színt adva a különleges 
esthez. Beszélgetőpartneremet úgy vé-
lem, senkinek sem kell bemutatnom 
Szentendrén és a régiónkban, hisz emb-

lematikus alakja kikerülhetetlen, ha 
helytörténetünkről, kultúrtörténetünk-
ről, múzeumainkról, vagy réges-régen 
elfeledett szentendrei emberekről és 
történetekről esik szó. No meg, ha au-
tentikus, ősi, helyi étkeket kell elkészí-
teni. A szabad ég alatt ezúttal 
Benkovits Györggyel fogok beszélget-
ni, s a szellemi és lelki táplálék mellett 
némi kulináris élvezet is vár a közön-
ségre Gyuri bácsi jóvoltából. A program 
ezúttal is ingyenes, de regisztrációhoz 
kötött.

Csevej a csillagok alatt

Dolgozzon otthonról! Ajándéktárgyak 
csomagolása, egyebek

érd.: 06-90-60-36-07 (audiopress.iwk.hu 635 Ft/min, 06-12228397)
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Búcsú Szőnyi Zsuzsától
Díszpolgár posztumusz címmel tüntette ki 

az idén tragikus hirtelenséggel elhunyt Szőnyi 
Zsuzsanna fafaragó, restaurátort Tahitótfalu 
képviselő-testülete. A díjat férje, Wegroszta 
Gyula festőművész vette át Sajtos Sándor pol-
gármestertől az augusztus 20-i ünnepségen.

Sajnos sokszor előfordul, hogy búcsúznunk kell. 
S még ha tudjuk is, hogy ez életünkhöz tartozik, amikor bekövetkezik, 
fájdalmas. Még fájóbb, ha tragikus hirtelenséggel jön, és olyan embert 
veszítünk el, aki életünk, emlékeink és történetünk része. Ilyen ember 
volt Szőnyi Zsuzsanna, akinek kedves lényét könnyen a szívünkbe 
zártuk. Kiskunmajsán született, 1959. április 10-én. 1978-ban felvételt 
nyert a Magyar Képzőművészeti Főiskola faszobrász – restaurátor 
szakára, ahol 1983-ban diplomá-
zott. Diplomamunkája és dolgozata 
az esztergomi Keresztény Múzeum 
gyűjteményében található, Szt. 
Afrát ábrázoló középkori szárnyas 
oltár egy darabjával foglalkozott. A 
főiskola befejezése után felvételt 
nyert a Magyar Képzőművészeti 
Alaphoz, majd jogutódjának a 
MAOE-nek, és a Magyar Restaurá-
torok Egyesületének is tagja volt. A 
tanulóévek után önálló restaurátor-
ként, majd 1986-1987-ben az Or-
szágos Műemlékvédelmi Felügye-
lőség szakrestaurátoraként dolgo-
zott. 1988 óta ismét önálló restau-
rátorként tevékenykedett. 1991-ben a Szent Ferenc Sebei templomban 
végzett restaurátori munkájáért Paskai László bíboros, prímás, eszter-
gomi érsektől elismerő okiratot és aranyérmet kapott. A fertődi Esz-
terházy Kastély-kápolna restaurálása 2001-ben Európa Nostra-díjban 
részesült, itt Szőnyi Zsuzsanna az oltár restaurálását végezte. A 
fertőszentmiklósi Szent Miklós templom restaurálása 2015-ben 
ICOMOS-díjat kapott, Zsuzsanna ekkor a templom főoltárát, mel-
lékoltárát és szószékét szépítette meg. Neki köszönhető, hogy 1983-tól 
számos templomi, fából készült berendezési tárgy újult meg, többek 
között a szigetmonostori katolikus templom szószéke, a pócsmegyeri re-
formátus templom szószéke és Mózes-padja. Számtalan helytörténeti 
kiállítás rendezésében vállalt aktív szerepet. Kép- és hanganyagok 
őrzik a beszélgetéseket, amelyeket a ’90-es években településünkön 
élő idős emberekkel folytatott a falu múltjáról.

A településért végzett munkájáért az önkormányzat Szőnyi Zsu-
zsannát 2006-ban Tahitótfaluért Emlékéremmel tüntette ki.

Azt mondják, akire sokat gondolnak, akit nem felejtenek el, az nem 
hal meg, csak � zikai valójában nincs többé itt. Szőnyi Zsuzsanna 
szívünkben és emlékeinkben mindig velünk marad.

 Gaál Sándorné, képviselő

Udvarok, ízek, dallamok

Hamarosan kezdődik az V. PirosLábos fesztivál
„Besokalltál a tömegrendezvé-

nyektől? Egy fesztiválban a nyugal-
mat, a családias hangulatot és a 
szívből jövő vendéglátást keresed? 
Akkor itt a helyed, itt a helyetek ve-
lünk a PirosLábos fesztiválon!”

A rendezvény közvetlen hangú 
hívogatójából azonnal érezhető, ez 
a program valóban családias ren-
dezvény, ahol az érkező egy napra 
Szigetmonostor lakóinak, művé-
szeinek, éttermeinek vendége le-
het. A kulturális és kulináris fesz-
tivál célja, hogy örömünneppé 
emelkedjen a szigetmonostori élet. 
A település macskaköves Fő utcája 
ad otthont a rendezvénynek, ahol 
elfeledett receptek kelnek életre, 
porták ősrégi kapui tárulnak szé-
lesre, hogy a kedves vendég átél-
hesse, milyen is lehetett régen, és 
milyen most, az illatos, fűszeres 
falusi élet. Régi és új, de minden-

képp helyi élmények színes kaval-
kádja várja szeretettel a látogató-
kat.

Az ötödik alkalommal életre 
hívott össz mű vé-
sze ti fesztivál 
szeptember 29-
én lesz. Kicsik és 
nagyok kóstolót 
kaphatnak a helyi 
konyha és művé-
szet remekeiből. 
Várja látogatóit a 
Beugró, a Bolhapi-
ac, a Helyi termék 
és a Játszani-lát-
szani udvar, a 
Kertbarátok udva-
ra, a Levendula 
udvar, az Ínyencségek udvara, a 
Menyegzői és a Meseudvar, a Nagy-
szülők udvara, az Öreg Ház Ízei 
tanyácska, a Régimódi-, a Sport-, és 

a Texti lo ló gus udvar, a Plébánia, a 
Református és a Katolikus temp-
lom. Lesz bölcsész divatbemutató, 
mesekuckó, teaház, kreatív írás, 

kiutat mutató labi-
rintus, pó ni lo vag-
lás, parasztolim-
pia, és még ezerfé-
le játék – ez 
ugyanis az idei 
rendezvény fő-
motívuma, amely 
fe l-fe lbuk kan, 
vissza-visszatér a 
nap folyamán.

A látogatók 
kézműves � nom-
ságokat és hagyo-
mányos ízeket 

kóstolhatnak, egy helyi öko tu da-
tos gazdaság fortélyait leshetik el, 
illetve meseszép portékák közül 
válogathatnak a vásári forgatag-

ban. A zenei paletta ugyancsak 
színesnek ígérkezik: lesz népzene 
régi stílusban és új köntösben, de 
klasszikus, country, jazz és rock 
éppúgy. Fellépnek a Zuboly, Ora-
vecz György és barátai, helyi ze-
nészek és helyi zenészek barátai…

Jó tudni, hogy a fesztiválra va-
ló belépés ingyenes, regisztráció 
nem szükséges. Szigetmonostor 
egy bájos falu Budapesttől 25 km-
re, a Szentendrei-szigeten. GPS 
koordinátákkal leírható, műhold-
képen fellelhető, de csakis ide be-
toppanva válik személyessé és na-
gyon szerethetővé a látogató szá-
mára. A rendezvény megközelít-
hető Szentendre és Dunakeszi felől 
autós komppal, Szentendre belvá-
rosából gyalog, komppal és elekt-
romos busszal, valamint a Tahi 
hídon keresztül közúton. Aki to-
vábbi részletekre kíváncsi, a www.
piroslabosfesztival.hu oldalon, 
vagy a 06/70 940 0821-es telefon-
számon is kérhet felvilágosítást.

Orbán Eszter

Az idei esztendő Szent Mihály 
havának (szeptember) 23. napján a 
Tahi hídfő melletti vásártér minden 
négyzetméternyi füves területének 
megtöltésére, minden cseppnyi fo-
lyó bor elfogyasztására, minden 
üres kosár megtöltésére kérjük fel a 
nagyérdemű vásárló közönséget!

Eme őszi vásárunkon sem lesz 
hiány minőségi kézműves porté-
kákból, jóféle házi termékekből s 
reményeink szerint lábasjószágból 
sem. Hozzák el önök is feleslegessé 
vált gidáikat, bárányaikat, tyúkja-
ikat, nyulaikat, a Vasárnapi Vásár-
napon gazdára talál minden ha-
szonállat. A programokról, népi 
muzsikáról, cifraszűrös vásári ki-
kiáltóról s hírverésről a vásár gazdái 
gondoskodnak.  A forgatag 8 órától 
veszi kezdetét. A nap folyamán az 
aprónép kipróbálhatja a poronty-
fuvarozó öreg traktort s a Kis pász-
tor játszóházát, hogy a legkisebbek 
is megismerkedjenek a háztáji gaz-

dálkodással. Szalmaugráló, szüreti 
játékok, népi arcfestés, hajfonoda 
asszonyoknak-lányoknak, dunai 
kavicsfestés, tutajkészítés, és még 
számos egyéb családi program vár-
ja a látogatókat. Tíz órakor meg-
kezdjük a vásártéren a magyar lo-
vak fajtabemutatóját, amelynek 
különlegessége, hogy kizárólag a 
Szentendrei-szigeten élő lovakat 
láthatunk nyereg alatt, vagy kocsi-
ban. Ezt követően gyermek lovasok 
bemutatóját csodálhatja a nagyér-
demű közönség. Fél tizenegykor 
baranta, azaz magyar harcművé-
szeti bemutató lesz. Azon vállalko-
zó kedvű legények, akik érdeklőd-
nek a harci kultúra iránt, próbára 
is tehetik ügyességüket. A versen-
géseket megszakítva, erőnk össze-
gyűjtésére, a gyermekek elkápráz-
tatására tizenegy  órakor a Szárnyas 

Sárkányok – Csipás a Csodacsődör 
című gólyalábas  előadását élvez-
hetjük.  Ezután Lengyel Szabolcs 
néptánc koreográfus mozgatja meg 
elzsibbadt testrészeinket, s kerekít 
kedvet a havi néptáncokon való 

részvételhez. Testünk-lelkünk 
megtáncoltatását követően a csalá-
dok közös tudásának összegyűjté-
sére lesz szükség, hogy a vetélke-
dőkben részvevő édesanyák, édes-
apák és gyermekeik bizonyíthassák 
legjobb tudásukat. Lesz még tek-
nőhúzás, lovas vásár� a gyűjtögető 
kvíz, és sok egyéb mulatság a csa-

lád minden tagjának. 
Napunk zárásaként négy 
órakor a meggyulladnak 
a Szent Mihály napi tü-
zek és a Tahi hídon át 
behajtják a jószágokat.

Jöjjenek hát muzsiká-
ra, szép magyar vásárra, 
Szent Mihály havának 
huszonharmadik napjá-
ra!

(S akinek ennyi jó ke-
vés, további részletekért 
hívja a 06-30/337-5527-
es vagy a 06-70/598- 
4345-ös telefonszámokat!)

Vasárnapi Vásárnap

FALUHÁZ és Ravasz László Könyvtár
Leányfalu, Móricz Zsigmond út 124.

Szeptember 7. Gyulai Pál emléktúra. Találkozó a leányfalui 
könyvesbolt előtt 10.00 órakor. Szeptember 8. 9.00 Selyem 
mandala festés Fehér Csilla vezetésével. További információ és 
bejelentkezés: fecsi01@gmail.com; telefon: 06-30/252-4444. 
Szendrey Júlia Családi levelek – 
Szendrey Júlia élete, pályája és levelezése 
Szendrey Máriával című, a Szépmíves 
Kiadó gondozásában megjelent könyvet a 
Faluházban a szerző, Ratzky Rita iroda-
lomtörténész, Szendrey Júlia-kutató mu-
tatja be szeptember 8-án, 16.00 órától. 
Közreműködik: Havas Judit előadómű-
vész. (A könyv a helyszínen megvásárolható). 
Szendrey Júlia édesapja, Szendrey Ignácz 
Leányfalun két házat birtokolt. Egyet ve-
je, Gyulai Pál kritikus, irodalomtörténész 
részére építtetett Ybl Miklós tervei alapján a mai Gyulai Pál utcá-
ban, míg a korábbi a Mátyás király út és a Panoráma utca sarkán 
áll. Szeptember 15. 18.30 Aba-Novák Galéria – Kecseti Gabri-
ella „Keresztszálak” című kiállítása. Megnyitja: Gyimóthy Gábor, 
közreműködnek: Abonyi Zsó� a és Rajczi – Juhász Miklós. Szept-
ember 16. 17.00 Lanner Kvartett Zenés Vendégsége. Klasszikus 
zene könnyedén. A részvétel regisztrációhoz kötött! Regisztráció : 
https://www.lannerkvartett.hu). Szeptember 22. 18.00 Kányádi 
Sándor Kossuth-díjas költőre emlékezünk – Balázs László Gábor 
és Gáspár Sándor előadóestje. Szeptember 29. 19.00 VIGAD 
EGYÜTTES koncertje – a tradicionális horvát és szerb népdalok 
Eredics Vince, Csőke Dávid, Zetelaki Dániel és Zetelaki Gáspár tol-
mácsolásában szólalnak meg. A szentendrei-leányfalui � atalokból 
álló együttes immár a harmadik generáció a Vujicsics és a Söndörgő 
együttes után, amely tovább viszi a hagyományt. A zenekar számos 
kiemelt helyen is fellépett már, többek között a Művészetek Palo-
tájában, a Pesti Vigadóban. Idén tavasszal megnyerték a Szentend-
rén megrendezett Könnyűzenei Tehetségkutató versenyt. Szept-
ember 30. 17.00 Könyvbemutató: Szász István Tas : HITEL 
Nemzetpolitikai Szemle – egy szolgáló nemzedék üzenetei napjaink 
olvasatában című könyvének bemutatója. A kötet az 1935 és 1944 
között Kolozsváron, az író szülői házában és szülei segítségével 
kiadott HITEL című nemzetpolitikai szemle 10 évfolyamát teljes 
egészében feldolgozó és a mai magyar értelmiségi olvasó számára 
aktualizáló magyarázatokkal ellátott mű. A kiadvány gra� kai ter-
vezője Vertel Beatrix, Ferenczy Noémi-díjas gra� kus művész. 
(NKA)

Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár
Budakalász, Szentendrei út 9.

PROGRAMOK: Simon Gyula festőművész kiállítása – Meg-
nyitó: szeptember 7. 17.00. Szeptember 7. 17.30 Hangfonó 
sorozat – Hoppál Mihály Band. Várjuk azokat a zenekedvelőket, 
akiktől nem idegen az egyedi hangzásvilággal és kreatív zenei 
megoldásokkal párosuló igényes szövegvilág, a megzenésített 
versek és a latin dallamok. A koncert előtt Simon Gyula festő-
művész legújabb alkotásaiból nyílik kiállítás a művelődési ház 
Kávézójában (17.00). Szeptember 7. 18.30 II. Budakalászi 
Sörfesztivál – Fellép a Die Bergländer Baum, Schiller Gimná-
zium tánccsoportja és Teddy Harpo szájharmónika művész. 
Szeptember 8. 10.30-22.00 X. Budakalászi Városnap (prog-
ramot lásd a 8.oldalon). Szeptember 12. 18.00-19.00 (haladó) 
és 19.00-20.00 (kezdő) Harmónia Táncklub Jöjjön el szerdán-
ként egy órára párral vagy anélkül, és tanuljon sztenderd és latin-
amerikai táncokat a cha-cha-chától a rock’n’rollon át a bécsi 
keringőig! www.harmoniatancklub.hu. Szeptember 13. 18.00 
Örömzene sorozat – Zenés vendégség a Lanner Kvartettel. Az 
ingyenes koncertre regisztrálni a Lanner Kvartett honlapján 
lehet. Szeptember 14. 17.00 Aprók tánca. Szeptember 14. 
18.00-22.00 Folk kocsma: Kubai kerti mulatság salsa okta-
tással. Szeptember 15. 8.00-12.00 Láda� a garázsvásár – Asz-
taljegy és fogasjegy: megvásárolható a művelődési ház irodájában. 
Szeptember 15. 14.30-22.00 Szüreti felvonulás – sok zenével, 
tánccal, � nom falatokkal és konty alá valókkal! A felvonulás 
közreműködői: traktorok, tűzoltó autók, lovasok, lovas szekér, 
lovas hintó a borkirálynővel és a falubíróval. Útvonal: Szentend-
rei út – Budai út – Pető�  tér – Budai út – Sport utca – Gól Büfé 
parkoló. Szeptember 22. 16.00 Örömzene sorozat – Harmóni-
um koncert – a már június óta megtekinthető Harmónium 
kiállítás hangszerei a Bálteremben fognak felcsendülni, néhány 
hangszerrel kiegészülve… Szeptember 24-29. Kutatók éjsza-
kája programja: Kiállítás Éder Iván asztrofotós „csillagporpos 
univerzum” fotói. Szeptember 27. 18.00 A mese szerepe az ér-
zelmi intelligencia fejlesztésében – Kádár Annamária mesepszi-
chológus előadása. Szeptember 27. 14.00-20.00 Utazó Plane-
tárium – Ismerd meg a csillagos égbolt titkait! Szeptember 27. 
19.00 Mayer Márton NONstop Oroszország című előadása. 
Szeptember 28. 17.00 Írástörténeti sorozat – Történelmi írások 
íróinak tudományos személyiségelemzése a pszichológia és az 
írásanalitika módszereivel. Előadó: Szidnai László. Szeptember 
29. 10.00 Családi matiné – Badár Tamás bűvész műsora.

Keresztszálak az Aba Novák Galériában
Több mint egy évtizede rendezi 

meg az Ars Sacra Alapítvány a 
Szakrális Művészetek Hete feszti-
vált. A kezdeményezés-
hez évek óta csatlako-
zik az Aba-Novák Ga-
léria is. Programjaik-
ban eddig Aba-Novák 
Vilmos és Schwartz Re-
zső festőművészek, 
Kontur András szob-
rász, és Keresztes Dóra 
gra� kus alkotásait lát-
hatta a közönség.

Idén Kecseti Gab-
riella személyében textilművész 
érkezik munkáival. Kiállítása a 
„Keresztszálak” címet kapta. 
Kecseti Gabriella új nemezelési 
technika meghonosítója, munkáit 
változatos anyaghasználat jellemzi. 
Témái az általános emberi kérdések 
világába vezetnek, szakrális mun-

káin is ez foglalkoztatja. Pályafutá-
sát gra� kákkal, gobelinekkel kezd-
te, díszleteket is tervezett. Magyar-

országon először ru-
hákkal mutatkozott 
be. Színkeverése utá-
nozhatatlan. Mi ni-
textil jeit talált tárgyak-
kal, üvegdarabokkal, 
kavicsokkal hozza lét-
re. Utóbb nemezeléssel 
és gyakran fűből készí-
ti tárgyait.

Az Aba-Novák Ga-
léria Ke cseti-ki ál lí tá sá-

nak megnyitóját Gyimóthy Gábor 
tartja majd, aki művészetterapeu-
taként, alkotóként, az ikonográ� a 
és a vallásos ábrázolások szakértő-
jeként is felkészült előadó. A tárlat 
szeptember 15-én, este fél hétkor 
nyílik, és szeptember 29-ig láto-
gatható a Galériában.

Gepárd Leányfaluban
Folytatódik a blues évad az 

Aba-Novák Galéria szervezésé-
ben. Legközelebb ismét a Gepárd 
Retardieu lép fel, ezúttal a sza-
badban. A szervezők szeptember 
10-én 18 órakor – ha nem esik 
az eső – a Faluház mögött tartják 
a klubestet. Gepárd-
ék immár stabilan 
négyen tolják a blues 
szekerét, több kon-
certet is adtak Szent-
endrén. Ígéretük 
szerint mostani kon-
certjükön lesznek 
újdonságok, miköz-

ben a műsor gerince továbbra is 
klasszikus blues szá mok ra épül. 
Muddy Waters, Eric Clapton, 
B.B. King számait hallhatja a kö-
zönség Borbély Péter, Cselei Ta-
más, Malomsoky Szabolcs és Mun-
kácsy Béla előadásában.
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Népszerű a szentendrei szeniorképzés

A résztvevők igényei bővítik 
a tematikát

Hat év, pontosabban tizenkét félév telt el azóta, hogy Szentendrén elindult a szeni-
orképzés, ami évről évre új kurzusokkal, tartalmakkal és jelentkezőkkel bővül. Az eddi-
gi eredményekről és a jövő terveiről Jászberényi József kultúr-történész – geronto-
andragógiai kutató, a Zsigmond Király Egyetem tanára, a program elindítója adott 
lapunknak tájékoztatást.

A képzéseket még az előző polgármester idején, 2013-ban indítottuk el, s az 
együttműködés a város új vezetésével is zökkenőmentesen folytatódik. Az önkor-
mányzat ingyen bocsátja rendelkezésünkre a tantermeket, amelyekben a képzés folyik, 
illetve van egy irodánk is (Fehér házban, Duna korzó 18.) ahol órákat is tarthatunk.

Szeptembertől a 13. félévet kezdjük meg, s a kezdetektől folyamatosan nőtt a 
résztvevők, az 50 pluszosok létszáma. Kétágú képzésről kell beszélnünk. Az egyikben 
a Városháza Dísztermében vannak előadásaink, amelyeken az ország ismert szakem-
berei tartanak – teljesen különböző témákban – előadásokat gerontológiai kérdések-

ről. Itt már kialakult egy 
20-25 fős mag, akik rend-
szeresen jönnek. Emellett 
vannak kis létszámú tan-
folyamaink: nyelvórák, 
informatikai képzés, van 
geopolitikai kurzusunk és 
művészettörténet is az 50 
felettieknek. Az előző, a 
12. félévben több mint 
150 hallgatónk volt, de 
vannak olyanok, akik 2-3 

kurzuson is részt vesznek, tehát ez összesen mintegy 120 embert jelent, ami igen szép 
eredmény itt Szentendrén. Ez a szenior-képzés egy országos hálózat része, 2009-ben 
a Zsigmond Király Egyetemen az én vezetésemmel indult el az 50 pluszos képzés, 
ami mára 40 helyszínen, több, mint 5500 embert érint.

Szentendre az egyik legfontosabb képzőhelyünk, két okból is. Egyrészt itt lakom, 
s minden új dolgot, amit kitalálunk, itt csinálunk meg először. Például itt indítottunk 
elsőként Novák Marcsival időskorúaknak tréninget, amit azóta más helyen is tart, és 
geopolitikai kurzusom is először Szentendrén volt.

Kialakult körülöttünk egy 60 fős mag, mindannyian a város véleményformálói 
közé tartoznak, magasan kvali� kált emberek, akik úgy döntöttek, nem hagyják 
abba a tanulást. Ők szinte már követelik az újabb és újabb témáinkat. Az előző 
félévben jelentős változások történtek, a kurzusaink, amelyek eddig mind a Fehér 
házban voltak, új helyszínekre költöztek: a mozgás órák a DMH-ban kaptak helyet, 
ahol a tornaterem sokkal jobb, mint ami előzőleg volt. A II. Rákóczi Ferenc Általá-
nos Iskola helyet adott a nyelvóráinknak, s a régi helyen is volt néhány kurzusunk. 
A következő félévben valószínűleg ugyanezek a helyszínek maradnak, már dátum 
szerint tudom, hogy a DMH-ban szeptember 21-én, reggel 9-kor indul a szenior-
torna, amit Fodor Éva tart. A nyelvóráink igen széles palettán mozognak: csak 
Szentendrén vannak spanyol kurzusaink, most is lesz olasz tanfolyamunk, az 
angol és a német tanfolyamaink pedig tömegesen folynak. A tanfolyamok ára 
egységesen 10 000 Ft, ami felett semmilyen bújtatott költség nincs, s ez messze a 
piaci ár alatt van, mert nekünk nem az a célunk, hogy pro� tot termeljünk ezekkel 
a képzésekkel, hanem hogy az 50 pluszosok minél szélesebb körben bekapcsolód-
janak a tanulásba.

– Az idősek egy része azért nem mer elmenni egy tanfolyamra, mert attól fél, hogy 
már nehezebben tanul, jegyzi meg a hallottakat. Miben tér el az idősebb emberek taní-
tása a gyerekekétől?

Az idős emberek képzésének saját módszertana van, az andragógián (felnőttkép-
zésen) belül is. Egyrészt az idősek rengeteg gáttal kezdik el a tanulást, ezt megfelelő 
technikával le kell győzni bennük. A másik a motiváció kérdése, hogy mi készteti 
arra, hogy eljöjjön; ezt a motivációt fenn kell tartani. A harmadik a nagyon konkrét 
célt jelenti, hogy ő személy szerint mit akar elérni a tanulással. A kurzusok vezetői 
megfelelően felkészültek arra, hogy valamennyi cél elérésében segítséget adjanak a 
jelentkezőknek.

K.É.

Tanulni sosem késő!

Ősztől ingyenes felnőttképzések a Petzeltben
A Petzelt József 

Szakgimnázium és 
Szakközépiskola 

2018/19 évi programjáról, a felnőtt 
szakképzésről Lukácsné Németh Klára 
szakmai igazgatóhelyettessel beszélget-
tünk.

Lesznek-e változások az iskolában a 
következő tanévben?

– Igazából nagy változások nem lesz-
nek, bár a számítógép-szerelő képzés, amit 
tavaly indítottunk és csak esti tagozaton 
folyt, idén már nappali tagozaton is elvé-
gezhető lesz. Egyébként ugyanazok a 
szakok indulnak, mint tavaly.

– Mi volt az oka, hogy a számítógép-
szerelő képzés átkerült a nappali tagozatra? 
Ennyire népszerű ez a szak?

Más okai vannak. Eddig két műszaki 
szakmát hirdettünk meg a nappali tago-
zaton, az egyik évben villanyszerelő kép-
zést indítottunk, a következőben pedig 
karosszérialakatos szakot. Erre van igény 
itt a környéken, ahonnan a gyerekek hoz-
zánk jelentkeznek. De az előző évek ta-
pasztalatai azt mutatják, hogy a villany-
szerelő képzésre – bármennyire is hiány-
szakmáról van is szó – mégsem jelentkez-
nek, s akik beiratkoznak, azok is lemor-
zsolódnak, tehát jelenleg nincs villany-
szerelő tanulónk. Ezért döntött úgy az 
iskolavezetés, hogy váltani kell, de ma-
radjon meg a műszaki szakma. Az infor-
matikai terület pedig most nagyon felfu-
tóban van.

– A villanyszerelő képzés ezek szerint 
átkerült esti tagozatra?

Nem, nincs jelenleg ilyen képzésünk 
sajnos, pedig nagyon nagy szükség lenne 
villanyszerelőkre! Ráadásul ebben a kép-
zésben a diákok emelt ösztöndíjat kaptak, 
tehát ha csak az anyagi oldalát nézzük, 
akkor is érdemes lenne egy ilyen jó szak-
mát tanulni.

Népszerű a 
felnőttképzésünk
A nappali tagozatunk mel-

lett arra is büszkék lehetünk, 
hogy a felnőttoktatásban sok-
féle, népszerű képzésünk van. 
A felnőttek szívesen jelentkez-
nek és járnak hozzánk. Bár 
természetesen van némi le-
morzsolódás, de a legtöbben 
elvégzik a képzést. Ez nekünk 
azért is jó, mert nem csak reklámra, de a 
jó hírünk szájhagyomány útján való ter-
jedésére is szükségünk van!

– Melyek a legnépszerűbb szakok?
Ezt az iskola pro� lja határozza meg: 

szakács, cukrász, pincér. A felnőttek is 
ezekre a képzésekre jelentkeznek legszí-
vesebben. Ezeket a szakokat már több éve 
beindítottuk. Tavaly indult, és a top há-
romban van a pedagógiai- és családsegítő 
asszisztens szak, amelyre idén is sokan 
jelentkeztek. Nagyon keresett a turiszti-
kai szervező, értékesítő szak is, valamint 
a kis- és középvállalkozások ügyvezető 
képzése, ami egy központi programban 
indult – nagy hírveréssel – két évvel ez-
előtt.

– Van kimutatás arról, hogy mely kor-

osztályok jelentkeznek leginkább a képzé-
sekre?

Konkrét statisztikáink nincsenek, de 
elég jól átlátjuk a tanulói összetételt: a 
felnőttoktatásban sokan vannak, akik a 
nappali tagozatot bármilyen okból nem 

végezték el, majd egy-két év múlva visz-
szajönnek. Vannak családos felnőttek, és 
két évvel ezelőtt végzett egy 65 éves ta-
nulónk is! Nyilván a tanulás 50 éves kor 
fölött már nem jellemző, de minden 
csoportban akad egy-két idősebb jelent-
kező, és talán ők a legmotiváltabbak, 
mert ezt már „öröm tanulásként” élik 
meg. Nagyon nagy előnye a felnőttkép-
zésnek, hogy – mivel iskolai rendszerben 
folyik a tanítás – az első és második szak-
ma megszerzése is teljesen ingyenes!

– Meddig lehet jelentkezni?
Az a tapasztalatunk, hogy augusztus 

második felében, szeptember elején in-
dulnak meg a jelentkezők, felnőttoktatás-
ba pedig még később jönnek, mert ná-
lunk nem szeptember elsején, hanem két 

héttel később indul a tanév. Nem szok-
tunk határidőt adni, de októberben már 
nyilván nehéz becsatlakozni egy-egy 
képzésbe, a gyakorlati órákat pedig nov-
ember elejétől már nem lehet bepótolni.

– Mely szakmák elsajátításának lehe-
tőségére hívná fel az olvasók � -
gyelmét?

Nehéz választani, mert 
nekünk mindegyik szak ked-
ves, de az alap szakok, a sza-
kács, cukrász, pincér mellett 
sokan végzik el a diétás sza-
kács kiegészítő szakot, főleg, 
ha a munkájuk megköveteli. 
De ugyanezekre az alapkép-
zésekre épül a vendéglátó 
üzemvezető szak, amivel már 
el lehet érni egy középvezetői 

szintet is. Aki mindössze egy év ráfordí-
tással ezt elvégzi, már egy éttermet el tud 
vezetni, vagy el tud indítani egy vállal-
kozást. Nagyon ajánljuk a szakmával 
érettségi programot is, ez egy néhány éve 
indult, nagyszerű központi kezdeménye-
zés. Ebben a programban mindazok, akik 
három év alatt egy szakmát már megsze-
reztek, további két éves képzés után az 
érettségit is le tudják tenni magyar nyelv- 
és irodalomból, történelemből, matema-
tikából és egy idegen nyelvből; s az ötö-
dik, választható tárgy a már elvégzett 
szakma lesz. Ez a képzésünk eredetileg 
felnőttképzésként indult, de annyira nép-
szerű, hogy már nappali tagozaton is el 
tudtuk indítani!

-kszeva-

Értékesítői és raktárosi munkatársat keresünk 
épületgépészeti cég szentendrei telephelyére

Feladatok:
Áruátvétel/árukiadás,bizonylatok ellenőrzése, belső 

anyagmozgatás, raktári rendtartás, csomagolás
Amit kínálunk:

Hosszú távú munkalehetőség, biztonság, barátságos 
légkör, kifejezetten jó hangulat, versenyképes jövede-

lem, kiegészítő juttatásokkal
Jelentkezés: fényképes önéletrajzzal, fizetési igény 

megjelölésével: allas@ventil.hu
Kérjük, az email tárgyában tüntesse fel a pozíciót: 

„Értékesítő” „Raktáros”

Javulhat a lakosság egészségi és mentális állapota!

Járási prevenciós fejlesztésre nyert a SZEI
Végre nem 

csak ellátjuk a be-
tegeket, a megelő-

zésre is több lehetőségünk lesz! Dr. Páz-
mány Annamária a SZEI főigazgatója 
örömmel beszélt arról, hogy a szakmi-
nisztérium pályázatán (Széchenyi prog-
ram), amelyen elsősorban járási szakor-
vosi rendelők, kórházak remélhettek si-
kert, Szentendre Egészségügyi Intézmé-
nye eredményesnek bizonyult. A SZEI 
87,56 millió Ft támogatást nyert el a 
projekt megvalósítására, mely 2018 ok-
tóbertől 2020 szeptemberéig tart, s ami-
nek fejlesztési jövőképe a járásban, hogy 
létrejöjjenek a folyamatos egészségfejlesz-
tési tevékenység intézményi és szervezési 
bázisai. A projekt járuljon hozzá a hely-
telen életmódból adódó betegségek meg-
előzéséhez, a lakosság egészségi állapotá-
nak javításához.

Pályázatukat, és az abban vállalt pre-
venciós fejlesztéseket a járás 12 települése, 
(Visegrád nem csatlakozott) azok vezeté-
se is szívesen támogatta. Első lépésben, a 
SZEI részeként, létrejön egy Egészségfej-
lesztési Iroda (EFI), melynek feladatai 
közé tartozik az egészségre nevelő és szem-
léletformáló életmódprogramok megva-
lósítása, melyek hozzájárulnak a lakosság 
egészségtudatosságának növeléséhez. Az 
EFI törekvése lesz, az egészséges élet fel-
tételeihez való hozzáférés lehetőségének 
megteremtése a hátrányos helyzetű lakos-
ság számára is. A délelőtt 10-től 18 óráig 
nyitva tartó szentendrei járási központban 
rendelő, csoportfoglalkoztató, s tanácsadó 
helyiség is lesz. A cél ugyanis az, hogy 
bármikor belátogathassanak az emberek.

Bárki igénybe veheti a szakmai tanács-
adás lehetőségét, akár mentális gondjai 
vannak, akár a vérnyomását szeretné meg-

méretni, akár az egészséges életmódhoz 
lenne szüksége segítségre. A vezető szerint 
a személyre szabott tanácsadásra volna 
igény, s így ez most lehetővé is válik! Az 
iroda hatásköre azonban ennél jóval sok-
rétűbb. A legfontosabb célok közé tartozik 
a járás településein a különféle prevenciós 
programok szervezése, számuk növelése, 
de az események összehangolása is. A te-
lepüléseken egy-egy koordinátor segíti 
majd a szentendrei központ munkáját, a 
tőlük kapott információk segítségével 
tudják majd az iroda munkatársai ponto-
san, hogy hol, mikor, milyen programra 
lenne legnagyobb szükség. Így a különfé-
le egészségnapok, önsegítő klubok, cso-
portok munkája is hatékonyabbá válhat, 
de az állapotfelmérések érdekében tartott 
találkozók, sportrendezvények is eredmé-
nyesebben szervezhetők lesznek.

Ugyancsak az iroda feladata lesz ösz-

tönözni az embereket, vegyenek minél 
többen részt a különféle szűréseken, egész-
ségügyi felvilágosító programokon. Szer-
veznek majd iskolai egészségnapokat, 
egy-egy különösen fontos témát pedig 
roadshow keretében utaztatnak a telepü-
léseken. Az ő feladatuk lesz felhívni a � -
gyelmet a mentális egészségvédelemre, a 
stresszkezelés fontosságára, vagy éppen a 
drogfogyasztás veszélyeire. Az egészség-
üggyel kapcsolatos világnapokról is többet 
megtudhatnak az érdeklődők, de számos 
ismeretterjesztő kiadvánnyal is segíteni 
fogják az emberek tájékozottságát.

A szentendrei központ a háziorvosok-
kal is kapcsolatban fog állni, így a preven-
ciós munkában kölcsönösen támogatni 
tudják egymást. A pályázatban foglalt 
célok eléréséhez az Országos Egészségfej-
lesztési Iroda ad szakmai iránymutatást.

pilis-dunapress info

www.bobozas.hu

Pályabérlés cégrendezvényekhez

Sopron,
a 84-es út melle� 
20/433-3505, 
99/334-266

BOBPÁLYÁK

Nyitva az év
minden napján

Visegrád-Nagyvillám,
a 11 főútról
20/924-5961,
26/397-397

A Naplementés pad története
Ez a látvány fogadja azokat, akik 

Dunabogdányban a nemrég átadott 
Naplementés padon foglalnak helyet. 
Felállításának ötlete Farkas Máriától, 
a falu egyik � atal lakójától származik, aki 
nemrég költözött a településre. Fodrász-
ként dolgozik, így mester-
sége révén próbált segíte-
ni. Szervezett Bog dány-
ban egy „hajfonó napot”, 
amelyen a jelentkezők 
szépséges hajfonataikért 
annyit � zettek, amennyit 
adni tudtak. A befolyt 
összeget Mária a pad elké-
szítésére és felállítására 
ajánlotta fel.

Schuszter Gergely pol-
gármester elmondta, Mária kezdeménye-
zése az önkormányzatnak is szívügye, 
mivel a testület tagjai régóta foglalkoztak 
a Duna-parti padok elhelyezésének gon-
dolatával. A település vezetőinek gondja 
volt arra is, hogy egységes, az iskolaud-
varra tervezett utcabútorokhoz hasonló 
padok kerüljenek ki. Az ülőalkalmatos-
ságokat egy helybeli asztalosmester készí-
tette el.

További elintéznivaló is akadt, a pad 
körüli területet is rendbe kellett tenni, 
egyeztetve a Közép-Duna-völgyi Vízügyi 
Igazgatósággal. Aztán az élet tovább ala-
kította a Duna-parti padok történetét, 
mivel újabb felajánlás érkezett. A ballagó 

nyolcadik osztályosok egy újabb vásár-
lására kívánták fordítani megmaradt 
osztálypénzüket, így hamarosan kikerül 
a második, szintén felajánlásból � nanszí-
rozott pad. A tervek szerint továbbiakat 
is elhelyeznek majd a dunabogdányi Du-
na-parton. Költségüket az önkormányzat 
állja, ám az a cél, hogy minden padnak 
legyen majd civil gazdája – mondta el a 
polgármester. (Forrás: Danubia TV)

REMÉNY
FÉLMARATON 2018

Jótékonysági futás
a beteg gyerekekért,
egyéniben, váltóban.

Dunabogdány, Rendezvénytér
Rajt: 2018.09.08. 10 óra

Versenykiírás: www.bogdanymozdul.hu
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Nem megúszni, úszni kell!

KÓPÉ nyár
Tizennegyedik nyarunkat töltöttük idén, s a bázis ezúttal is a megújult 

Termálfürdő volt Leányfalun. A módszer is a jól bevált: úszásoktatás négy-
éves-, vízilabda nyolcéves kortól. Az edzők, oktatók is ismerős arcok. A nyár 
eleje a legkisebbeké, majd sorra jöttek az idősebbek. Ilyenkor lehet – és kell 
is – fejlődni! Nincs iskola, különóra, nem kell sietni, a gyerekek sincsenek 
leterhelve. Az edzők tudnak követelni. Szépen, olajozottan telnek a napok, 
hetek. Egy, a táborban eltöltött hét sokkal többet ér öt napnál!

De nem csak Leányfalun tevékenykedünk. Július elején ismét részt vettünk 
Voloskoban a Krunoslav Brguljan emléktornán. A rangos eseményt délszláv 
és magyar csapatok számára szokták megrendezni, az U13-as korosztály 
számára. Idén a Rijeka, az Opatija, az Eger mögött negyedikek lettünk. 
Mögöttünk végzett a szerb Óbecse és Vojvodina, a szlovén Kamen, az olasz 
Modena és a bosnyák Banja Luka. A torna és az elért jó eredmény meghozta 
a kedvet az alapozáshoz.

A 2004-eseink Mezőtúron voltak az I. Túri Fullánk Nemzetközi 
Vizilabda Fesztiválon. Az ötnapos esemény igazi városi ünneppé nőtte ki 
magát, rangos csapatokkal, vízilabdás szakemberek – Cseh Sándor, Kásás 
Zoltán, Kósz Zoltán – előadásaival, fellépőkkel. Huszonhat csapat versengett 
két korosztályban. Csoportunk a 2004/05 korcsoportban a második helyet 
szerezte meg Sopron mögött.

A 2002/03-as korosztálynak pedig mi szerveztünk egy kupát a Lupa 
Beachen. A kétna-
pos eseményen a 
Fehérvári Vízilabda 
SE, az A-Híd OSC- 
Újbuda, a kistarcsai 
Vidám Vízilovak, a 
KÓPÉ Dunakanyar 
és a Cegléd csapatai 
vettek részt. A meg-
újult Lupa tavon 
felállított pályán 
számos érdeklődő 
előtt lejátszott meccsek izgalmas szórakozást nyújtottak. A csapatok élvezték 
a nyarat, a kiváló körülményeket és az összecsapásokat. Nagyszerű felkészü-
lést jelentett számukra a közelgő bajnoki szezonra. A tornát végül a Fehérvá-
ri Vízilabda SE nyerte, a KÓPÉ Dunakanyar a negyedik lett.

Szeptembertől továbbra is nagy szeretettel várunk minden kicsit és nagyot 
Szentendrén és Leányfalun egyaránt. Leányfalun a téli szezont már új sátor-
fedés alatt töltjük!

Vízilabdázni nyolc éves kortól jöhetnek a � úk és lányok, de oktatá-
sunk is megújul! A Szentendrén már ismert élményúszást Leányfalun 
is bevezetjük. Érdeklődni a www.kope.hu és a www.elmenyuszas.hu 
oldalon lehet.

Mindenkinek kellemes és hosszú indián nyarat kívánunk! Reméljük 
sokatokkal találkozunk majd foglalkozásainkon!

Kósz Zoltán/KÓPÉ

Leányfalu, Móricz Zs. u. 142.
Tel.: 06-26-383-370
www.leanyfurdo.hu

Nyitva minden nap 6–19 óráig.
Péntek és szombat esténként 
zenés éjszakai fürdőzés 20–24 óráig.

   Marathon-Foods Kft.
Gyorsfagyasztott termékeket gyártó cég
(húskészítmények, péksütemények, tészták)

MUNKATÁRSAKAT KERES
–  Betanított mu   nkást (csomagolás, előkészítés)
–  Hűtőraktárost (készlet kezelése, targoncázás, 

anyagmozgatás)
–  Gépkezelőt (gépek kezelése, működetése, 

előny:élelmiszeripari tapasztalat)
–  Takarítót (üzem teljeskörű takarítása)

Jelentkezés: Telefonon: +36 26/315-445
Személyesen: Marathon-Foods Kft.
2000 Szentendre, Kőzúzó köz 6.
E-mailben: office@marathonfoods.hu

Indul az élet a visegrádi sípályán!
Tudta Ön, hogy a Nagy-Villám-hegy É-i lejtőin, a hóágyúknak köszönhetően, az 
elmúlt szezonban is 2 hónapot tudtunk üzemelni, és Visegrádon, egy helyi kezde-
ményezésnek köszönhetően, az önkormányzat anyagi támogatásával, minden 
polgárnak jelképes árú, szezonjegye volt a sípályára? 10 éve fut már, kedvezményes, 

őszi, oktatási programunk, így sok család tudott élni ezzel a lehetőséggel. Ezt a szerződést szeretnénk, a Duna-
kanyar többi településén is megkötni, ezzel is oszlatva azt a tévhitet, hogy a síelés egy drága sport. A téli moz-
gásra ugyanúgy szüksége van szervezetünknek, mint nyáron, érdemes tehát fontolóra venni ezt a lehetőséget.

Szeptember 22-23-án nyílt nap lesz a műanyagpályás 
síiskolában, ahol délután, még a kuriózumnak számító 
gyepsíelést is ki lehet próbálni. Aztán egy hétre rá már 
indulnak kezdő és haladó csoportjaink, ahol decemberre, 
már biztos sítudás birtokában lehet meghódítani, a be-
havazott lejtőket is.

Várunk mindenkit szeretettel!
Gutbrod Rezső síoktató, üzemeltető

További információ: www.visegradsipalya.hu
Tel: +36-20/959-0213
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Első „zöld randevú” Leányfalun
A hobbikertészek és 

akik saját konyhakertet 
szeretnének, hamarosan 
élményeket, tapasztalato-
kat cserélhetnek, és szá-
mos új információhoz 
juthatnak Leányfalun. 
Októberben tartják meg 
ugyanis a településen az első Dunaka-
nyari Hobbikertész Találkozót a Falu-
házban a Leányfalusi Hobbikertész 
Facebook csoport szervezésében.

A látogatók három kerekasztal be-
szélgetésen vehetnek részt a nap folya-
mán. Elsőként a meghívott szakértők 
arról szólnak majd, mit tehetnek a 
hobbikertészek, hogy elkerüljük az öko-
lógiai válságot, mi a permakultúra, 
milyen szemlélettel teremthetünk har-
móniát ember és természet között. A 
második beszélgetés témája maga a 
kertépítés: hogyan tudjuk a legtöbbet 
kihozni a rendelkezésre álló területből 

és a környezeti adottsá-
gokból építészeti, kert-
építészeti eszközökkel. A 
harmadik találkozó már 
a növények kiválasztásá-
ról, gondozásáról, a kár-
tevők elleni harcról, 
komposztálásról, mul-

csozásról szól. A beszélgetéseket köve-
tően a szakértők személyesen is vála-
szolnak az érdeklődők kérdéseire. A 
rendezvény ideje alatt „zöld büfé”, ki-
állítás, szakkönyvek várják a vendége-
ket.

Az esemény további részletei meg-
találhatók a az I. Dunakanyari Hobbi-
kertész Találkozó, és a Leányfalusi 
Hobbikertész Facebook csoport oldalán 
is. A szervezők sok szeretettel várnak 
minden érdeklődőt október 7-én, 9 
órától délután három óráig a Faluház-
ban!

Sólyom Eszter

Leányfalu / Faluház / 2018 / 10 / 7 / Vasárnap

D U N A K A N Y A R I

Gyulai Pál emléktúra
A Gyulai Pál pihenőhöz Leány-

falun, szeptember 7-én ismét em-
léktúrát szervez a Ravasz László 
Könyvtár! A gyülekezés délelőtt 10 
órakor a Dunakanyar Könyvesbolt 
mellett, a CBA üzlet 
előtti téren lesz, ahová 
szeretettel várják Gyu-
lai Pál tisztelőit min-
den korosztályból! 
Szendrey Ignácz, Pető-
�  és Gyulai Pál apósa, 
talán az erdélyi tájra 
emlékezve vásárolta 
meg kb. 80 holdnyi 
birtokát Leányfalun, és 
épített rá nyári lakot 
1872-ben Ybl Miklós tervei alapján. 
Ebben a házban töltött el Szendrey 
több mint 20 évet, 1895-ben bekö-
vetkezett haláláig. Hosszú évekig 
nyaralt itt Gyulai Pál író, kritikus is, 
aki Szendrey lányát, Máriát vette 
feleségül. Szendrey a hegyoldalban 
vejének építtetett egy kisebb „fa al-
kotmányt”, a „Messzelátót”. Helyén 
ma emlékoszlop áll, melyet 1920-

ban a Leányfalusi Törzs tagjai emel-
tek, és hosszú évekig minden év 
szeptember 8-án, Szendrey Júlia 
halálának évfordulóján koszorúzás-
sal egybekötött ünnepségen szavala-

tokkal, felolvasásokkal adóztak 
Gyulai emlékének. Az emlékmű 
mögötti kis völgy a Csikós tóval, 
szelídgesztenyéssel azóta is kedvelt 
kirándulóhely. Az emléktáblára a 
Leányfalván című Gyulai-vers egyik 
strófáját vésték.

Információ: Ravasz László Könyv-
tár Leányfalu, Bedő Szilvia, telefon: 
06-70/336-3837 Csak tiszta forrásból…

Több napos munkával szépítették 
meg a Kaán Károly-forrás környeze-
tét a Pilisi Parkerdő Zrt. Visegrádi 
Erdészetének munkatársai.

Évente több tízezren fordulnak meg 
a Visegrádi-hegység Apátkúti-völgyé-
ben fekvő forrásnál. A Visegrád vagy 
Pilisszentlászló felől, esetleg a Sparta-
cus-ösvényen érkező kirándulókat mos-
tantól sokkal szebb pihenőhely várja. A 
szakemberek összegyűjtötték a forrás 
környékén elhelyezett gumiszőnyegeket 
és kartonlapokat, helyükre friss mur-
vaborítás került. Így a víznyerő hely 
kényelmesen és száraz lábbal közelíthe-
tő meg, a nyáron is bővizű forrásnál 
könnyen meg lehet tölteni a kulacsokat. 
Szintén murvával töltötték fel a bekötő 
út kátyúit, megújult a forrás környéke 
is: a tűzrakó hely, kicseréltek egy meg-
rongálódott asztalt és két padot, vala-
mint a korlát egy szakaszát. A többi 

padot és asztalt, valamint a korlátot és 
a tájékoztató táblák tartóit lecsiszolták 
és lefestették, ami a párás környezetben 
nemcsak esztétikailag fontos, de a fa-
anyag hosszú távú védelmét is szolgálja.

Az Országos Erdészeti Egyesület 
tavaly emlékezett meg a névadó 
Kaán Károly erdőmérnök születésé-
nek 150. évfordulójáról. Munkássága 
teremtette meg a hazai természetvé-
delem alapjait, és indította el az első 
világháborús veszteségek után ki-
emelten fontos erdőtelepítési progra-
mokat. Kaán Károly használta először 
a „természetjárás” fogalmát, tőle ered 
a ma is használatos kifejezés. A viseg-
rádi forráson kívül a térségben a bu-
dapesti Nagy-Hárs-hegyi kilátó őrzi 
még a nevét, az Agrárminisztérium 
Kossuth téri árkádsora alatt pedig ta-
valy felállított szobra látható.

Folyami hajósok Dunabogdányban 
Az i� oncok rajtjával indult a tele-

pülésen az első Riverman triatlon-
verseny. A nevezők kétszáz méteres 

úszás után négy kilométeres tekeréssel 
folytatták a verseny. A megmérettetés 
utolsó száma a futás volt, ebből egy 
kilométert kellett teljesíteni.

A Triacto 3 lépés SE és a Dunabog-
dányi Önkormányzat közösen rendez-
te meg a versenyt, amelynek célja az 
úszás, a futás és a kerékpározás nép-
szerűsítése, illetve a már aktív sporto-

lók számára versenyzési lehetőség te-
remtése volt. A sportolóknak az úszá-
son, a kerékpározáson és a futáson 

kívül a meleggel is 
szembe kellett nézni-
ük a verseny folya-
mán.

Az egyéni küz-
delmek mellett 
egyetlen egy váltó 
csapat közösen vette 
az akadályokat, a Ki-
rály család három 
tagja közösen teljesí-
tette a kihívást. Vé-
gül két kategória női 

és fér�  versenyzői között hirdettek 
eredményt. Az újonc lányok közül 
Berényi Zoé, a � úknál pedig Lengyel 
Botond lett az első. A nyílt futam női 
mezőnyében Diószegi Fruzsina, míg 
a fér� aknál és az abszolút versenyben 
Mészáros Zoltán zárt az élen, aki így 
az első Riverman címmel is gazda-
godott.

GÁBOR 
ESZMERALDA 

becsüs
műgyűjtő

Múzeumok számára 
is, legmagasabb áron, 
készpénzért vásárol 

antik és modern 
festményeket

bútorokat 
ezüsttárgyakat 

evőeszközöket órákat
fazon aranyakat 

szobrokat 
borostyánokat 
porcelánokat 
egyebeket.

Kiszállás díjtalan!
T.: 06/1/789-1693, 
06/30/898-5720
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Szeretnél 5% kedvezményt minden játékunkból  
egy életen át? 

Regisztrálj webáruházunkba, hogy élvezhesd az 
azonnali kedvezményt és hűségprogramunk  

további előnyeit!

Miért mennél messzire? Találd meg gyermeked 

kedvenc játékait leányfalui játékboltunkban! 

Nézz be és regisztrálj webshopunkba, ahol 
88 gyártó közel 10.000 játékával várunk!

A hűségprogram további előnyei:

Ingyenes kiszállítást  
biztosítunk (előre meghirdetett 
napokon)

Promóciós 
ajándékokat 
küldünk

Kiemelt 
ügyfélkezelésben 
részesülsz

100%-os pénzvisszafizetési  
garanciát biztosítunk Neked
(részletek a weboldalon)

pingvinjatek.hu oldalon!

Látogass el a Pingvin Játék boltjába,
a Móricz Zsigmond út 167-be (CBA mellett)
vagy regisztrálj megújult webáruházunkba a  

A VSZC Petzelt József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája korszerű,
munkaerőpiaci igényeknek megfelelő képzési kínálata
2018/2019. tanévben indítandó képzések

ISKOLAI RENDSZERŰ FELNŐTTOKTATÁS – esti tagozat
(életkortól függetlenül a második szakképesítés megszerzése, és az érettségire való felkészítés is ingyenes,
a ráépülő szakképesítések nem számítanak második szakképesítésnek)

Vendéglátó-üzletvezető
35 811 02

Ráépülő szakképzés
1 évfolyam – esti munkarend
(heti 1 jelenléti nap)

Előképzettség:
szakács, cukrász, pincér, vendéglátó-
eladó, vendéglős szakképesítések

Diétás szakács
35 811 05 

Ráépülő szakképzés
0,5 év – esti munkarend
(heti 1-2 jelenléti nap)

Előképzettség:
szakács szakmai képzettség és szakmai 
területen eltöltött két év gyakorlat

Kis és középvállalkozások 
ügyvezetője I.
35 345 01

KER B 1 szintre emelő nyelvi képzés

Ráépülő szakképzés
1 évfolyam – esti munkarend
(heti 2-3 jelenléti nap)

Előképzettség:
bármilyen szintű szakképesítés, vagy 
szakmai képzettség (főiskola, egyetem)

Kis és középvállalkozások 
ügyvezetője II.
55 345 01
KER B 2 szintre emelő nyelvi képzés

Ráépülő szakképzés
1 évfolyam – esti munkarend
(heti 2-3 jelenléti nap)

Előképzettség:
bármely emelt szintű szakképesítés, vagy 
szakmai képzettség (főiskola, egyetem)

Pincér 34 811 03, Szakács 34 811 04, 
Cukrász 34 811 01 

Középfokú szakképzés
2 évfolyam – esti munkarend
(heti 2-3 jelenléti nap)

Előképzettség: alapfokú iskolai 
végzettség, tankötelezettségi koron (16. 
életév) túli jelentkezők részére

Számítógép-szerelő, karbantartó
34 523 02

Középfokú szakképzés
2 évfolyam – esti munkarend
(heti 2-3 jelenléti nap)

Előképzettség: alapfokú iskolai 
végzettség, tankötelezettségi koron (16. 
életév) túli jelentkezők részére

Turisztikai szervező, értékesítő
54 812 03

Emelt szintű szakképzés
2 évfolyam – esti munkarend
(heti 2-3 jelenléti nap)

Előképzettség: érettségi

Pénzügyi-számviteli ügyintéző
54 344 01

Emelt szintű szakképzés
2 évfolyam – esti munkarend
(heti 2-3 jelenléti nap)

Előképzettség: érettségi

Pedagógiai- és családsegítő 
munkatárs
54 140 02

Emelt szintű szakképzés
2 évfolyam – esti munkarend
(heti 2-3 jelenléti nap)

Előképzettség: érettségi

Szakmai végzettséggel rendelkezők 
érettségire történő felkészítése

2 évfolyam – esti munkarendű
képzés
(heti 3 jelenléti nap)

Előképzettség:
bármely szakmában iskolai rendszerű 
képzésben szerzett szakmai bizonyítvány

A szakmai és idegennyelvi képzéseket nemzetközi projektek, illetve az Európai Unió országaiban végezhető szakmai 
gyakorlatok is támogatják.

További felvilágosítás kérhető: telefon: +36-26-312167 e-mail: info@petzeltj.hu

Beiratkozás: folyamatosan az iskola titkárságán 8.00 – 15.30 között,
2000 szentendre Római sánc köz 1.

Várjuk Önöket képzéseinkre!
Énekes Rita

igazgató

alu-műanyag-garázs redőny,
fix-mobil-pliszé szúnyogháló, napellenző, 

vászonroló, reluxa, szalagfüggöny, sávroló, télisátor
Motorok, rádióvezérlések szél-fény érzékelők.

Email: info@peringerarnyekolas.hu
Facebook: peringerarnyekolastechnika
Telefon: 06/20/945 2115

Motorok, rádióvezérlések szél-fény érzékelők.

REDŐNYÖK

MINŐSÉG  GARANCIA

alu-műanyag-garázs redőny,

NAPELLENZŐ, PONYVACSERE

18 ÉVE
MÁR

Cserepeslemezek, trapézlemezek

Pomáz, Mártírok útja 21. • Nyitva: H–P: 8–16, Sz: 8–12

Cserepeslemez

1399 Ft + áfa/
m2-től

Tel.: 06-20/282-2144
www.stajer.hu

cserepeslemez@stajer.hu
Trapézlemez

899 Ft + áfa/
m2-től

Tetőfelújítás 
AKCIÓSAN!

Akár teljes
kivitelezéssel!

(életkortól függetlenül a második szakképesítés megszerzése, és az érettségire való felkészítés is ingyenes,


