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Kinek a hangja?
Új tárlat Móriczról
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A Szenior suli
folytatódik

A sokszínű Leányfalu

Közigazgatási függetlenségének 70. évfordulója kínált méltó
alkalmat arra, hogy a település megemlékezzen a Nemzeti Színház
és az Operaház azon művészeiről, akik a XIX-XX. század fordulóján Leányfalu sokszínű kulturális életének megalapozói voltak.
Új kiállításukon a helyi emlékeket is feldolgozva mutatják be a
településhez köthető művészek életútját, leányfalui kapcsolódásukat.
A „művészlakók” elsősorban pihenni, kikapcsolódni jártak
Leányfalura, de mindeközben kezdeményezői és szervezői is voltak a település kulturális és társadalmi életének, máig ható „üdülő – nyaraló” jellegének kialakításában. Írásunkat a 3. oldalon
találja.
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Jégpályák éjszakája
a Közösjégen

A Magyar Kultúra Napja

7

Párbeszéd
Leányfürdő jövőjéről

7

Barcsay-díjazottak

Január 4-én a MANK Galéria volt a helyszíne a Barcsay Jenő
Képzőművészeti Alapítvány által odaítélt Barcsay-díjátadó ünnepségnek. A kitüntető elismerést jelentő díjat Barcsay Erzsébet, a Mester húga alapította. Barcsay halála után biztosítva a fedezetet úgy
rendelkezett, hogy a Képzőművészeti Egyetemen tanuló diákok
közül azok a 35 évnél fiatalabb pályakezdő képzőművészek nyerhetik el a díjat, akiknek eddigi munkássága méltónak bizonyul a
Mester szellemi örökségéhez. Tavaly a díjátadásra a Városházán
került sor, ahol azonban művek bemutatására már nem volt lehetőség. Ezért idén a rendezvényt befogadó MANK Galériában a
tavalyi és az idei díjazottak együtt állítottak ki. Róluk többet a 4.
oldalon írunk.

Vajon gondolta-e Kölcsey Ferenc azon a napon, 1823. január
22-én, amikor Szatmárcsekén pontot tett legújabb verse, a
„Hymnus, a „Magyar Nép Zivataros Századaiból” végére, hogy
évszázadokra meghatározó nemzeti imádságát, a magyarság költői
szimbólumát, alkotta meg? Bizonyára sejthetett valamit, mert az
alcímmel, amit a cenzúra elaltatására szánt, már sejtette, hogy a
magyarság számára fontos mondanivaló kerekedett ki tolla alól.
Mégis évtizedek kellettek, amíg a méltó zenével együtt valóban
nemzeti himnusszá nemesedve terjedt el verse. Amikor a kormányzat 1989-ben elhatározta a Magyar Kultúra Napjának megünneplését, a legméltóbb dátumot választotta a jeles eseményhez. A Magyar Kultúra Napja valóban a mi ünnepünk, még ha nem is piros
betűs dátum, munkaszüneti nap. (Kultúra napi összeállításunkat a
2. oldalon olvashatja).

A különleges szalon

A Ferenczy Múzeum legújabb programsorozata a szépirodalom
barátainak szól, ám azzal a szándékkal, hogy a résztvevők – néhány
lépés megtételével – a képzőművészethez is eljuthassanak. A Hatlépés
szalon különböző alkalmain egy-egy aktuális kiállításhoz kapcsolódóan a művészet kevéssé ismert, de annál érdekesebb arca mutatkozik meg versek, levelek, naplók, kéziratban maradt töredékek
megidézésével. A sorozat estjein feltárul Szentendre mindeddig
kevéssé ismert, de annál izgalmasabb legendáriuma is – a szépirodalom révén. A Hatlépés szalon időpontjairól bővebb információt a 4.
oldalon talál.

HAMAROSAN NYITUNK!
Budakalászon, az
vásárlóteréből
nyíló új tarmbulin- és élménypark hamarosan megnyitja kapuit. 3800 m2-en, közel
120 trambulin és 12 fajta játék várja
a kicsiket és nagyokat egyaránt.
Élmény és szórakozás az egész családnak!

skylandparks.com
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XIV. évfolyam, január

Gondolatok a Magyar Kultúra Napjához

A Magyar Kultúra Napja, avagy

Létünk a globalizálódó nagyvilágban
Vajon gondolta-e Kölcsey Ferenc azon a napon, 1823. január 22-én, amikor Szatmárcsekén pontot tett legújabb verse, a „Hymnus, a „Magyar Nép Zivataros Századaiból” végére, hogy évszázadokra meghatározó nemzeti imádságát, a magyarság költői
szimbólumát, „logóját” alkotta meg? Bizonyára sejthetett valamit – a jó alkotó ráérez
a „nagy dobásra” –, mert az alcímmel, amit a cenzúra elaltatására szánt, már sejtette,
hogy a magyarság számára fontos mondanivaló kerekedett ki tolla alól. Mégis évtizedek
kellettek, amíg a méltó zenével együtt valóban nemzeti himnusszá nemesedve
terjedt el verse.
Amikor a kormányzat 1989-ben elhatározta a Magyar Kultúra Napjának megünneplését, a legméltóbb dátumot választotta a jeles eseményhez. A Magyar Kultúra Napja valóban a
mi ünnepünk, még ha nem is piros betűs dátum, munkaszüneti nap.
A magyar kultúra igazi ünnepe a szép és helyes fogalmazványokban, megtanult versekben, elolvasott regényekben, tisztán átlátott nemzeti hovatartozásunkban rejtezik, amit évi 365
napon át kell ápolni, őrizni, fejleszteni, támogatni és elismerni.
Szeretünk büszkélkedni, még kérkedni is a magyar kultúra
eredményeivel. A Nobel-díjasok között még azokat is magunkénak
érezzük, akik maguk nem is vallják magyar gyökereiket. Sporteredményeink egy nemzet lelkét hozzák tűzbe, amikor
felkúszik a nemzeti zászló és felhangzik a Himnusz még akkor is, ha valaki nem sportrajongó. Sajnos jóval kevesebben éreznek valódi
közügy-büszkeséget, ha arról ír az újság,
hogy van már irodalmi Nobel-díjasunk,
hogy Márait felfedezte magának a világ,
hogy irodalmi slágerekként olvasnak
magyar regényeket más országokban. Ha
magyarok nyernek zenei versenyeket, magyar szobrok díszítenek külföldi köztereket,
képzőművészeink alkotásaiért lelkesednek
külföldi galériákban, filmjeinket elismerik idegenben is. Ez persze már a kultúra sajátja, hogy
kevesebbeket érdekel a felszínességen túl, mint más,
könnyebben befogadható sikerünk.
Azt is szeretik egyesek elfelejteni, hogy a magyar kultúrát nem csupán „ősi” magyarok, de magyar szívű roma, német, szerb, horvát, szlovák, román, örmény és számos
más nemzetiséghez tartozó alkotók, római és görög katolikus, református, evangélikus,
unitárius, zsidó és ateista magyarok hozták létre – bárhogy is nem tetszik ez mindenkinek. A magyar kultúra közös alkotása ennek a nemzetnek, így büszkeségünk is közös
kell legyen. Ezért is szép ez az ünnep, mert nem szétválaszt, de egyesít, mint a hazánkon (is) átfolyó Duna.
Legyünk büszkék a magyar kultúra éltetőire, mert ha valamivel, ezzel mindenképpen jelezzük létünket, egyediségünket ebben a globalizálódó, uniformizálódó közös
nagyvilágban!
(MAmut †)

Kultúra, közművelődés, közösségek
Budakalászon
Napjainkban a közösségépítés fogalma jelentősen átalakult, a virtuális világ
ugyanis piócaként telepedett rá a hagyományos kultúraközvetítésre, a közösségi
kapcsolatok szerveződésének menetére.
Legnagyobb feladata és célkitűzése ezért
napjaink közművelődési intézményeinek
nem is lehet más, mint a tradicionális
közösségépítés. Fontos, hogy az emberi
kapcsolatok megtartó bástyájaként szilárdan és tevékenyen jelen lehessünk ebben
a folyamatosan alakuló, változó világban.
Terek, keretek, eszközök biztosításával az
emberi léptékű közösségi lét fennmaradásában kiemelt szerepet látnak el a közművelődési intézmények. A virtuális térrel
ellentétben itt személyesen találkozunk,
látjuk, halljuk, érzékeljük a másikat, beszélgetünk, közösen cselekszünk, spontán, azonnali visszajelzésekkel, reakciókkal, őszinte megnyilvánulásokkal találkozunk.
Budakalászon optimisták lehetünk,
a hagyományos kultúraközvetítés keretei
között zajló közösségépítésre, a közművelődés kínálta kulturális javakra jelentős igény és kereslet mutatkozik a lakosság körében. Az intézményben, és azon
kívül létrejövő új, és a komoly múlttal
bíró közösségek egyaránt otthonra lel-

nek a művelődési házban, legyen szó
művészeti csoportról, amatőr, civil kezdeményezésről, nemzetiségi kapcsolatokról. Úgy gondolom, hogy az egészséges társadalom meglétének fontos tartópillére a helyben jól működő közművelődés megléte, jelentőségének tudata,
elfogadása és a folyamatos támogatása.
A kultúra, a közművelődés napjainkban
megnövekedett felelőséggel, szilárd alapot és gerincet ad a mindenkori közösségépítésnek, helyi kezdeményezések
mentorálásának, a hagyományápolásnak. A felelősségünk nem csekély, feladat bőven akad, támogatás minden
szinten szükséges.
Benkó Attila

Programok a Magyar Kultúra
Napja alkalmából
Január 18. 19.00 Ferenczi György
és az 1ső Pesti Rackák: Petőfi (Hangfonó sorozat). Január 22. 10.00 Álomzug
Társulás meseszínházi előadása Benedek Elek tiszteletére (szervezett csoportoknak); 19.00 Petőfi Sándor: Útirajzok
– Csadi Zoltán előadásában (Kós Pódium). Január 23. 17.00 Képzőművész
Kör kiállításának megnyitója.
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Habár ma kétség kívül meghatározó Amikor Szentendre és a kultúra szavak egy beszélgetésben valahol elhangzanak, galmas agglomerációs kis alvóváros lenne,
a város képzőművészeti elkötelezettsége, a legtöbb embernek elsőként a képzőművészet és abból is jelesül a festészet az de mondjuk ki, aki így vélekedik, az ros�olvasgatva a régi helyi újságokat ez nem első szó ami eszébe jut, majd csak ezt követően talán a színház, zene és azután az szul választott lakóhelyet magának. Ám
volt mindig így. Az ötvenes években mint- irodalom. Mert hát e város néhány évtizede holtomiglan-holtodiglan köteléket mivel a mai képzőművészet számára a
ha a komolyzenét jobban preferálta volna kötött a képzőművészettel, amely persze nem jelenti azt, hogy lakosainak is olyan kiállító tér ma már csak afféle felszálló
a helyi értelmiség, mint a képzőművésze- fontos ez, mint az a Szentendréről a médiában kialakult képből a kívülállónak pálya és szereti a körülötte lévő teret,
gyakran a tájat, sőt az egész városszövetet
tet, de a kapcsolat a festészettel sem volt látszik.
is magáévá tenni, más műfajokkal koketmindig felhőtlen. Mert anno, amikor azt
tapasztalta az ártatlan szentendrei, hogy miközben kétműszakos oktatás volt a tálni, együttműködni, szimbiózisba kerülni, ezért a jövőben is számíthat olyan akcivárosban iskolára alig, múzeumra pedig bőven jutott, gyakran hangzott el, ókra, amelyek a kisebb „kényelmetlenséget” fognak okozni. Olyanokra, mint amikor
hogy minek ide ennyi múzeum, építsenek inkább iskolát. Márpedig úgy fonalakkal beszőtték a főteret, gyepszőnyeg került az évszázados kockakövekre, vagy
van az, ha egy kapcsolat kezdetén sebet kap valamelyik fél, az egy életen kilátó épült a Czóbel Múzeum udvarán. Jó, tudjuk, hogy a megdöbbentés, a sokkolás,
át időnként képes fájni, és igaz ez a közösségek életére is. Talán ezért a fura látásmód, a groteszk nem Szinnyei Merse Pál valamelyik pipacsos tájképe, de
van, hogy egy-egy alkalommal ma is hiányzik a helyiek kellő érdeklő- gyakran fellelhetők a ma képzőművészetében is ehhez hasonló finomságú megoldások,
dése, és ugyanazokat az arcokat látja az ember számos kiállítás megnyi- csak a nyelveztük más.
tón.
Az idei év vélhetően két újdonságot hoz a város kulturális életben. S bár a két dolog
nem azonos súlyú és hatású, de itt mégis egymás mellett említem meg. Az egyik, hogy
Látlelet napjainkban
új irodalmi szalon indul a Ferenczy Múzeumban Hatlépés címmel. Amely sorozat
Nem tudom, most hogyan áll a dolog, de az egyik, a kétezres évek estjein egy-egy kiállításhoz kapcsolódóan a képzőművészet kevéssé ismert arca fog
fordulóján készített felmérés szerint akkor az itt élő felnőttek jelentős megmutatkozni versek, levelek, naplók, kéziratban maradt töredékek megidézésével.
csoportja még soha nem járt a szentendrei múzeumok egyikében Személyes történetekbe nyerhetnek betekintést az érdeklődők színészek közreműködésem. Rendszeresen nézegetve a közösségi média oldalait, sével. Azonban az igazi nagy, a város kulturális életére és turizmusára erős hatású esemintha ez ma sem lenne másképpen, mert a kutyus mény a várhatóan május közepén megnyíló új Szerb Múzeum lesz. Amely nem csak
ügyek, vagy a közlekedés anomáliái és hasonlók ural- azért lesz mérföldkő Szentendre életében, mert a korábbi helyénél sokszorosan nagyobb
ják a közösségi teret. Ezekhez képest a képzőművé- kiállító térben lesznek láthatók a Magyarországi Szerb Ortodox Egyház kincsei, hanem
szet csak afféle bolhanyakörv szinten jelenik meg. mert ez a turista útvonalak fókuszában a volt Pest Megyei Múzeum volt épületének
De ez nem csak szentendrei jelenség, mert így van helyén a Görög utcában a főtéri Blagovesztenszka templom mellett várja majd a nagyez mindenütt, ahol olyan magas az egy főre eső közönséget. Ezzel az intézménnyel évszázados hiány pótlása történik, hiszen a Szentképzőművészek és múzeumi négyzetméterek száma, endre történetét meghatározó pravoszláv kultúra értékei válnak a helyiek és a turizmus
mint Szentendrén. Mert másképpen néz a híres számára is könnyen elérhetővé.
lovasszoborra az, aki a biciklijét naponta támasztja
Benkovits György
Piazza del Santon a Gattamelata lábazatához, mint aki
fél napot szorongott az autóbusz ülésében azért, hogy
A Magyar Kultúra Napja szentendrei megemlékezésének központi akciója
Pádovában Donatello remekművét láthassa. S ha már mi en�- ebben az évben is egy flashmob, a Himnusz közös éneklése lesz. Amelyre, miként
nyire elképzőművészesedtünk, és a hetvenes évek végére véglegesen egymáshoz ko- tavaly is, úgy idén is szeretettel várják Szentendre Főterére az ifjakat és felnőtteket
vácsolódott Szentendre és képzőművészet, megérdemelné a nagyobb helyi érdeklődést! 2019. január 22-én déli 12 órára, hogy a Himnusz közös énekével emlékezzünk
– Mert bár vannak, akik nem osztják azt a jövőképet, hogy Szentendre „Magyar- arra, hogy Kölcsey Ferenc 195 éve fejezte be nemzetformáló költeményét, nemzeti
ország képzőművészeti fővárosa” legyen és jobban örülnének annak ha ez is egy nyu- himnuszunkat.

Magányos kockák helyett közösség!
Mint a legtöbb térségbeli község,
 unabogdány is „ingázó”, agglomeráciD
ós település, emellett történelmi okokból
– csak lassan asszimilálódó sváb jellege
miatt – évszázadokig bizonyos értelemben bezárkózó is volt ez a falu. E kettősségből sok-sok dolog következik kulturálisan is. A kultúra itt a szolgáltatások
sokféleségét bővítő kínálat is, csakúgy,
mint mondjuk egy kisvárosban. De ennél
sokkal több: a közösség kötőanyaga, önmagunk legtisztább kivetülése: közös múltunk
őrzése, közös jelenünk minősége, és közös
jövőnk lehetősége is. Tegyük hozzá, hogy ez
nem pusztán hagyományőrzés. Nálunk a
sváb tradíciók nyomán felértékelődő lokalitás a hagyományokon túl új formákat talált,
és felértékelte a kultúrára való fogékonyságot. A hagyományos fúvószene és az énekszó
mindig is a mindennapi élet kelléke volt,
ahogy ma is megszenteli az ünnepeket a köz-

és magánélet területén. A szimfonikus zene
is majd százéves múltra tekint vissza
Bogdányban, csakúgy, mint a színjátszás.
Ezek a foglalatosságok, amelyekben a közösségünkből majd kétszáz fő vesz részt,
fontos érték számunkra. A kultúra területén
ez a fajta hozzáállás aktív közönséget is létrehozott, amely sokszor az újdonságokra is
fogékony, vagyis természetesen szükség van
külsős produkciókra is, noha a községünkben a képesség megvan arra, hogy kulturálisan „önellátó” legyen.
Azt mondják, a kultúra kommunikáció
is egyben. Egy közösség mondja vele, hogy
ezek vagyunk mi. De egyéni szinten is, tudatosan vagy öntudatlanul is fontos, hogy a
kultúra eszközével éljük meg önmagunkat,
egyes részeit énünknek, identitásunknak.
Magyar vagyok, sváb vagyok, bogdányi
vagyok, a hagyományost, a komolyzenét és/
vagy a rock zenét szeretem stb.

Nekünk nagyon fontos, ha nem a
legfontosabb, hogy élő közösségünket
átmentsük a jövőbe. Ha a fiataloknál
gyengül a lokális identitás, ha a beköltözők nagy része nem rezonál a helyi értékekre, akkor előbb-utóbb vége a dalnak.
A kultúra és a kulturális tevékenység az,
ami ezt meggátolhatja vagy legalábbis a
folyamatot fékezheti és bevonhat másokat
is abba az érzésbe, hogy jó közösségben
élni, jó bogdányinak lenni.
Szokás elmondani, hogy a jövő egyik
legnagyobb értéke az ívóvíz meg az élelmiszert adó termőföld. Mellé tenném,
hogy a közösség legalább ilyen eleme a
jövő jólétének. A technikai fejlődésben
rohanó társadalom atomizálódik,
„kockul”, megvan a veszély, hogy a következő generáció átköltözik a virtuális térbe.
Azt gondolom, hogy néhány évtized múlva ennek az ellenkultúrája élheti majd

reneszánszát. – Nem mindegy ugyanis,
hogy egy újra varrt kabátba burkolózik
közösen egy jövőben összeálló csoport,
vagy élő, történetiségével összhangban
lévő közösségében élhet tovább. Utóbbi
az értékesebb, adjunk hát lehetőséget arra,
hogy gyermekeink megkaphassák ezt az
értéket!
Liebhardt András
A Magyar Kultúra Napját Dunabogdányban Adynak szenteljük. A
100 éve elhunyt költőzseniről a helyi
Esterházy János Társaság tiszteletbeli
prominense, Varsányi Viola nyugdíjas
tanárnő tart előadást, a versekkel és
zenékkel tarkított műsorban a Fiatalok
a Kultúráért Közhasznú Egyesület ifjai
működnek közre. A rendezvény 18 órakor kezdődik a Művelődési Házban a
jeles napon, január 22-én, kedden.

A cselekvő ember emlékezete
Szigetmonostor átalakulóban lévő,
lélekszámát tekintve évek óta hazánk egyik
legtöbb születési számával büszkélkedő,
folyamatosan fiatalodó települése. A Szentendrei-sziget többi falujával együtt rendkívül népszerűvé vált az utóbbi években, a
nagyvárosból elvágyódó, nyugodt, természetes emberi környezetről álmodó, leginkább fiatal családok számára. A viszonylagos fizikai zártságú, évszázadokig tartó
„szigeti ember” létforma ma már nem
megfogalmazható, a fővárosi agglomeráció
szorításában apró oázisként megőrzött dunai földrész felfedezése és felértékelődése
rohamléptekkel zajlik korunkban.

A Dunakanyar egyik legfiatalabb közművelődési intézményének, Szigetmonostor Faluháznak kiemelt szerep jut az egyre színesedő, ezerarcúvá váló helyi társadalom összefogásában. Történik ez úgy,
hogy az intézmény a közösség értékeit,
hagyományait átörökítve, az újat el nem
utasítva, a település lakosságának segítségére hangolja az itt élőket. Így az emberek
társasági létre, barátokra, közös célokra
találhatnak, igazán szigetmonostorivá
válhatnak, szigetmonostorinak érezhetik
magukat. Az otthonra találó ember felelősséggel van jelen, cselekvő magatartással
vesz részt környezetének ápolásában, fej-

lesztésében, a közösségi értékek létrehozásában, megőrzésében, maga és társai
biztonságának megteremtését, megerősítését szolgálva ily módon is.
Számomra a kultúra szó a „világot”
formáló cselekvő embert jelenti, önmagára és másokra ható tevékenységét, s annak
nyomait, eredményeit. Nekünk, kulturális, közművelődési, művészeti intézményeknek legfontosabb feladatunk, hogy a
ránk bízott eszközökkel és lehetőségekkel
helyzetbe hozzuk a cselekvő (teremtő és
befogadó) embert. Elengedhetetlen, hogy
jó kertészként megfelelően előkészített
táptalajt biztosítunk az általa és társai által

ültetett, az egyének és emberi közösségek
számára tápláló gyümölcsöt termő magvak védelmének, megerősödésének.
A magyar kultúra napja nem ünnep,
hanem emlékeztető a cselekvő embernek
arra a közös nyelvet beszélő legnagyobb
közösségre, amelynek évezredes lenyomatait a tárgyi- és épített világán túl érzéseiben, gondolataiban, mozdulataiban,
tetteiben hordozza.
Legyünk rá büszkék. Magyarok vagyunk. Szigetmonostor Faluház a magyar
kultúra napjára ezekkel a gondolatokkal
emlékezik.
Kovács Attila
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XIV. évfolyam, január
Közigazgatási függetlenségének 70. évfordulója kínált
méltó alkalmat arra, hogy a
település megemlékezzen a
Nemzeti Színház és az Operaház azon művészeiről, akik a
XIX-XX. század fordulóján
Leányfalu sokszínű kulturális
életének megalapozói voltak.
Új kiállításukon a még felkutatható dokumentumokból, a
helyi emlékeket is feldolgozva
– a teljesség igénye nélkül mutatják be a településhez köthető
művészek életútját, leányfalui
kapcsolódásukat.
A névsor nem lehet teljes, hisz
az elmúlt 150 év alatt a hajdani,
többnyire egyszerű présházakból
kialakított nyári lakok sorra
„gazdát” cseréltek, átépítették,
lebontották őket. Voltak színészek, akik nem építettek itt saját
házat, hanem időről időre nyaralót béreltek, vagy a villatulajdonosok meghívására élvezték a
nyarakat e bájos üdülőhelyen. A
„művészlakók” elsősorban pihenni, kikapcsolódni jöttek Leányfalura, de mindeközben kezdeményezői és szervezői is voltak
a település kulturális és társadalmi életének, máig ható „üdülő
– nyaraló” jellegének kialakításában.

A sokszínű kultúra jegyében tiszteleg Leányfalu

Színészek Leányfalun

A „honfoglalók” közé tarto- és veje, Bibó István jogfilozófus, gyobb villák rendben tartására
zott Szendrey Ignácz (Petőfi apó- politikus. A falu lakossága szíve- alkalmazták a helyi lakókat, ipasa) és veje, Gyulai Pál, a neves író sen fogadta a „tréfacsináló”, vi- rosokat.
és kritikus. A XIX. század utolsó dám társaságot, melynek tagjai,
Kapcsolataikról színes leíráévtizedeiben folytatódott a bete- még ha szezonálisan is, de a tel- sok, legendák is születtek.
lepülési hullám, az írók, művé- kek gondozásában, a kisebb-naA fővárosi lapok – különösen
szek fészekrakó hagyomáa Színházi Élet – folyamaLeányfalu 70
nya. Ekkor lettek villatutosan hírt adtak a leányfaszínészek
lajdonosok a Nemzeti
lui nyarakról, a művészek
nyári szórakozásairól, jótéSzínház és az Operaház
művészei is. Egykori írások
konysági tevékenységükről,
szerint a kis művésztelep
a híres Anna-bálokról, előtíz év alatt elsőrendű főváadásokról.
rosi üdülőhely lett. „HaLeányfalu vezetői, kösonlít a Genfi- vagy a
zösségei és kulturális intézBodeni- tó parti eleganciáményei emléktáblákat és
hoz.” Rózsahegyi Kálmán
oszlopokat állítottak, intézösztönzésére 1911-ben Móményeket, utcákat, sétáricz Zsigmond író is itt épít
nyokat neveztek el e híresházat. Településünk a műségekről. Helytörténeti- és
vészvilág számára mindig
vándorkiállítások örökítik
is vonzó maradt. Élt itt
meg neveiket, idézik fel
SZÍNÉSZEK
munkásságukat, akárcsak
Budapest ostroma idején
LEÁNYFALUJA
Márai Sándor, Szepes Máa mostani, új tárlat teszi.
a nemzet színészei
Leányfalun
ria, a háború után Karinthy
A Magyar Művészeti
Ferenc, Fábián Zoltán, SzeAkadémia által is támogaberényi Lehel író, itt volt
tott kiállítás február 9-én,
17 órakor nyílik meg a
plébános Katona Puszta
Sándor papköltő. Hosszú
leányfalui Ravasz László
éveket töltött itt Ravasz
Könyvtár kertjében.
Leányfalui kikötő
László református püspök
Bedő Szilvia
1910-től

A kiállítást
a Magyar Művészeti Akadémia támogatta.

Mediterrán gasztronómia, avagy hagyományok határon innen és túl
A Petzelt József Szakgimnázium és Szakközépiskolában tanulóknak – amint azt Lukácsné
Németh Klára szakmai igazgatóhelyettestől megtudtuk – több lehetősége is van arra, hogy külföldi
tanulmányutakra, tapasztalatcserékre utazzanak.
– Az Erasmus Mobilitás program keretében a vendéglátós hallgatóknak szól a Mediterrán konyha szakmai
gyakorlat, keretében a
tanulók Portugáliában
és Olaszországban, autentikus környezetben
tudnak gyakorolni. A
hallgatók megnéznek
egy borfeldolgozót, egy
élelmiszer üzemet, egy
csokigyárat, tésztagyárat, olívaolaj üzemet, s ez hatalmas élmény a gyerekeknek, turistaként
biztos hogy nem láthatnak ilyesmit. Mindezt beszámítjuk a tanulmányaikba is, szakmai jeg�gyel.
Van egy másik nagyszabású,
több éves, komplex programja is az

iskolának, ami EU-s támogatással
valósul meg.
Az Erasmus KA2 – Iskolák
közötti együttműködés program keretében nyertünk 70 000
eurót. Hét ország vesz részt, mi

vagyunk a projekt koordinátorai.
Nagyon szép kulturális területet
dolgoz fel a program, a hagyományokét. Minden országba elutazunk, és mindenhonnan jönnek
is a partnerek. Az első projekttalálkozó Portugáliában volt, ott a
gasztronómiai hagyományokkal
foglalkoztunk, utána mentünk

Lengyelországba, ott a népi hagyományokról volt szó, Litvániában a nemzeti parkok a téma.
Jövő tavasszal Norvégiába megyünk, ekkor ünneplik ott Norvégia Napját. Ilyenkor nemzeti
viseletben kivonulnak
az utcára, hogy saját magukat és az országukat
ünnepeljék. Törökországban – mivel az ottani partnerünk nem középiskola és nem tudnak
fogadni gyerekeket sem
– tanárokkal vettük fel
a kapcsolatot. Náluk a
projektmenedzsment
ügyeit fogjuk megbeszélni, azt, hogy eddig
mit végeztünk és mit
tudunk még javítani a
munkán. Svédországban a nemzeti ünnepekkel foglalkozunk majd.
Ezekre a projekttalálkozókra
mindig ugyanazok a gyerekek mennek, vagy az aktuális évfolyamokból mindig mások?
A projekt egyik elvárása, hogy
minél többen vegyenek benne
rész. Mindig azok a gyerekek

mennek, akik vállalják, hogy idegen nyelvi környezetben biztosan
fognak barátkozni. Nem mondom, hogy a nyelvtudás a legfontosabb feltétel, a kommunikációs
készség sokkal fontosabb. Általában három gyerek utazik ki, velük megy a projekt egyik felelőse,
aki angol tanár, ő készíti fel a
gyerekeket is. Össze kell állítaniuk egy prezentációt az iskoláról,
az országról, és persze arról a kulturális területről, ami annak a
találkozónak a témája.
A többi országból érkező gyerekek szintén szakképző iskolákba
járnak?
Igen sőt, általában – de nem
feltétlenül – vendéglátós iskolákról van szó. Ez nagyon jó, én azt
látom, hogy ha hasonló iskolákkal találkozunk, akkor a kollégák
is hamarabb megtalálják a közös
hangot. Mert ott nem csak a
gasztronómiáról beszélnek, hanem a gyerekekről is. Megmutatják az iskolát, körbevezetnek, tehát ez a program nem csak a
gyerekeknek nyújt hasznos ismereteket, hanem a tanároknak is.
K.É.

Városképi fejlesztések tervezése kezdődik Szentendrén

Lény és egyéniség

Ezt tartalmazza az a közleEbben az évben eldől, milyen lesz, hogyan újul meg Szentend- az ártatlan sétáló fejére a könyvesmény is, amelyben már számok- re eddig megszokott arculata. Ugyanis a polgármester Facebook bolt feletti zárt erkély párkányákal is érzékelhető, hogy „a szent- oldalán ezt írja: „Három óriás beruházás előkészítését tudjuk nak egyik leváló darabja. Azonendrei Duna-korzó újjáépítése megkezdeni. A régóta várt Duna-korzó felújításának tervei fog- ban e látszólag egyszerűnek látszó
projektre 120 millió 100 ezer fo- nak hamarosan elkészülni, a Fő téri Képtár, valamint a Városhá- feladat mögött a megoldás módrint, a Szentendre városképének za homlokzatfelújítása és a Templomdomb megújítása.”
jában már bizonyosan komoly
turisztikai szempontú fejlesztéeltérések is lehetnek. Mert míg
se címmel benyújtott pályázatra 56 millió 100 ezer forint, a Képtár számosan azt szeretnék – és Wuits István bácsi is bizonyosan örülne
megújításának tervezésére 15 millió forint vissza nem térítendő tá- annak, ha még élne – hogy bécsi típusú fa portálját láthatná újra a
mogatást kapott a város a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.-től.
kereskedő házon, mások, inkább támogatnák, ha a rekonstrukció
Összességében több mint 191 millió forintból indulhat el a város- visszaadná a főtéri kereskedőház korábbi, hat épületből álló, sajátos
képi fejlesztések előkészítése, a tervek elkészítése 2019-ben.” Abban tagolt képét, és a portálok inkább hajaznának az eredetire, a bakalanica
természetesen egyet kell értenünk a polgármesterrel, hogy „a követ- típusú kis üzletekre. – Ilyen és hasonló kérdésekre kell válaszolnia a
kező évtized fejlődésének irányát mindenképpen meghatározzák ezek tervezőknek, mind a templomtér, mind a korzó újratervezése esetén.
a beruházások.”
S bár ezek egy részében az Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal
„A városokat emberek építik, ők fejlesztik bonyolult organizmussá, ők mondja ki majd a döntő szót, fontos lehet olyan régi előírások érvélehelnek a kőtestbe lelket. …, amikor a városból már lény és egyéniség lett, nyesítése is, mint amelyeket az „Építészeti és szépészeti bizottság”
akkor észrevétlenül felcserélődnek a szerepek. Most már a város formálja 1877-ben „az utcára eső bolt” esetében fogalmazott meg.
Talán ennél is lényegesebb, hogy érvényesüljön, „a várost nem a
a saját arculatára, s a saját lelke hasonmására a benne született és nevelkedett embert. Minden ember magán hordja a kiirthatatlan anyajegyet, házak beláthatatlan tömege teszi, nem az utcák, terek, emeletek száma,
amellyel a szülőváros egy egész életre megjelölte.” – A Becht-i gondolatok hanem alkotóelemeinek különleges minősége, tömörebb összhangja és
jegyében az e városban élők között bizonyosan egyetértés van a tervek polgárainak csiszoltabb szelleme, amely a kultúra fényeivel ékesíti és a
kapcsán abban, hogy meg lehessen közelíteni a Dunát a korzóról, vagy kultúra árnyaival felhősíti a házak és emberek szövetségét.”
lehessen közlekedni a Templomdombon bokatörés nélkül, és ne essen
B.Gy.

Szerezz versenyképes diplomát
a Miltonon!
Már jelentkezhetsz a hazai felsőoktatási intézményekbe, ha jövő szeptembertől szeretnéd megkezdeni
felsőfokú tanulmányaidat. Mivel már eldöntötted, hogy
továbbtanulsz, csak az van hátra, hogy kiválaszd, mely
intézmény(ek)be adod be a jelentkezésedet. Amennyiben piacképes és gyakorlati
tudásra vágysz, ha szeretnél versenyképes diplomát szerezni, ha olyan egyetemen
tanulnál, ahol a korszerű oktatás mellett a közösségi élményekre is nagy hangsúlyt
fektetnek, itt töltött éveidet pedig végigkíséri a digitális megújulás, akkor jelentkezz Magyarország innovációs egyetemére, a Milton Friedman Egyetemre.
A korábban Zsigmond Király Egyetemként működő, megújult intézményben a
bölcsészet- gazdaság- vagy társadalomtudomány, valamint az informatika területén tíz
alap- és öt mesterszakon, két felsőoktatási szakképzésen, illetve további felsőoktatási
képzésen szerezhetsz korszerű, piacképes ismereteket.
Mesterképzéseink állami ösztöndíjas formában is elérhetők. Egyre nagyobb igény
van az informatika magas szintű oktatására, ezért gazdaságinformatika szakunkat
üzleti informatikai, és informatikai biztonsági szakirányokkal bővítettük.
A kommunikáció és médiatudományok keretében üzleti kommunikációt is tanulhatsz, a nemzetközi tanulmányok szakon pedig már nemzetbiztonsági és biztonságpolitikai tanulmányokból is szerezhetsz diplomát. A multinacionális környezet igényeihez
alkalmazkodva pénzügyi és számviteli oktatásunkban a nemzetközi – IFRS – számviteli képzést is biztosítjuk. Amennyiben a humán területek iránt érdeklődsz, közösségszervező szakunkon kulturális közönségszervező vagy humánfejlesztő, a szabad bölcsészeten pedig művészeti menedzserképzésünkkel várunk.
Miért érdemes a Miltont választani? Mert gyakorlat-orientált képzéseink felkészítenek a folyamatosan változó hazai és nemzetközi munkaerő piaci kihívásokra. Az elméleti előadások mellett számos gyakorlati órán, szemináriumon vehetsz részt, ahol nemcsak kipróbálhatod a tanultakat, de valódi projekteket valósíthatsz meg a gondolatindító ötleteléstől, a tervezésen-szervezésen át a teljes kivitelezésig, mindezt ösztönző
oktatói támogatás mellett. Konferenciákkal, műhelyvitákkal, előadásokkal segítjük,
hogy ismeretségek, szakmai kapcsolatok alakuljanak ki a hallgatók, az oktatók és a
munkaerőpiac képviselői között. Így tudásod, de kapcsolati tőkéd is gyarapodik nálunk!
Mentorprogramunk nem csak az elsőévesek számára érhető el. Egyetemi éveid alatt
folyamatosan támogatunk karriercéljaidban, személyiséged fejlesztésében, szakmai,
életvezetési, pszichológiai, jogi és munkaerő piaci tanácsadással.
Érték – Tudás – Vállalkozás: e hármas gondolat jegyében alakítottuk ki profilunkat, mert fontos számunkra, hogy hallgatóink használható tudás birtokában valós
értékeket állíthassanak elő. Valljuk, hogy a tudományok művelésének legértékesebb
formája, ha az oktatók és hallgatók közösen fedeznek fel új ismereteket. Ettől lesz az
intézmény „universitas”, azaz – a szó eredeti értelmében – a tanárok és diákok összetartó, prosperáló közössége, vagy, ahogy ma nevezzük: sikeres tudásközpont! A gyakorlati oktatást előtérbe helyező intézményünkben értékes diplomát szerezhetsz, amit
az is igazol, hogy az egyetemünkön végzett hallgatók több mint 90 százaléka három
hónapon belül diplomájának megfelelően tud elhelyezkedni.
Válaszd te is a Milton Friedman Egyetemet, és jelentkezz hozzánk! Ne feledd,
2019. február 15-ig adhatod be jelentkezésedet a hazai felsőoktatási intézményekbe, így hozzánk is. Fontos tudnod, hogy a magyarországi központi felsőoktatási felvételi eljárásban jelentkezni kizárólag elektronikusan lehet, a Felvi.hu E-felvételi
szolgáltatásán keresztül, ahol az adatokat egy webes felületen kell rögzíteni. Az E-felvételit a Felvi.hu-n történő regisztráció után lehet használni. Bármilyen további információra vagy segítségre van szükséged, látogass el honlapunkra, a www.uni-milton.
hu oldalra, vagy keresd fel felvételi irodánkat (1039 Budapest, Kelta u. 2.). Itt személyes konzultációval és tanácsadással várjuk azokat, akik bizonytalanok abban, hova
adják be jelentkezésüket, vagy melyik szak lenne számukra a legmegfelelőbb.

Középpontban az egészség
Örömmel tudatjuk Önökkel, hogy a 2017-ben megalakult Szentendre és
Vidéke Praxisközösség pályázatot nyújtott be VEKOP 7.2.3.17-2017-00005
azonosítószámon „Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – alapellátás fejlesztése” támogatási felhívásra, mely kedvező elbírálásban
részesült. A 2019. január 1-től 2020. augusztus 31-ig tartó projekt közvetlen
célcsoportja a Szentendre, Budakalász, Csobánka, Pilisszentlászló, Szigetmonostor
településeken és a környékükön élő emberek. Az ellátandó lakosok száma az
érintett településeken: 17 852.
A Közösségben 7 praxis vesz részt – Szentendrén dr. Hasitz Ágnes, dr. Rácz
Katalin, dr. Gombás Katalin, dr. Szente Szilvia és dr. Bartha Zsolt, Budakalászon
dr. Gál Katalin, Csobánkán dr. Kollár László gyermekorvos, Pilisszentlászlón
dr. Bartha Zsolt és Szigetmonostoron dr. Kondor Andrea – akik 34 szakemberrel
együtt egységes szemléletű és technikai hátterű, páciensközpontú többletszolgáltatásokat nyújtó ellátást kívánnak biztosítani.

A praxisközösség programja három lábon áll
Megelőzés. Az egészségmegőrzés fő területei a mozgás, a helyes táplálkozás
és a mentális egészség megtartása. Csaknem ezer paciens számára van lehetőség
részletes, egyéni egészségi állapot felmérésre. Ezek az emberek részt vehetnek egy
prevenciós rendelésen, ahol kiderül, hogy személyre szabottan milyen kockázatokkal kell számolniuk, és készül számukra egy egészségterv. Lehet, hogy
stresszkezelésre, gyógytornára, esetleg dohányzásról leszoktató alkalmakra, vagy
mozgásra, kirándulásra van szükségük. A program szolgáltatásában lesz pl.
diabetesz- és fogyi klub, nordic walking tanítás és kirándulás, stresszkezelő tréning
és oktatás a helyes táplálkozásról. A résztvevőknek vállalniuk kell, hogy legalább
három alkalommal megjelennek az ajánlott prevenciós alkalmon.
Plusz szolgáltatások. A praxisközösség megszervez néhány eddig nem elérhető szolgáltatást. Ilyen lesz az alvási apnoé szűrése, az újraélesztés oktatása, és
néhány, inkább fiataloknak szóló program, mint az internetfüggőség felismerése és kezelése, vagy Csobánkán pl. lesz hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatása is.
Nagyrendezvények. A kétéves program során a teljes lakosságnak tart a
praxisközösség egészségmegőrzéssel, felvilágosítással, egészségügyi tájékoztatással
foglalkozó nagy rendezvényeket. Az első éppen a programnyitó volt, január 16-án,
ahol Falus András professzor, az immunológia és a molekuláris genetika nemzetközi hírű kutatója tartott előadást. Ennek témája egy ma mindenkit foglalkoztató kérdés, nevezetesen, hogy a nevelésnek, környezetnek, vagy a géneknek van
nagyobb szerepe a személyiség, az ember testi- és lelki egészségének kialakulásban.
Szeretettel várjuk önöket programjainkra!
Hasitz Ágnes szakmai vezető
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Átadták a 2018. évi Barcsay-díjakat

A kitüntető elismerést jelentő díjat
Barcsay Erzsébet, a Mester húga alapította. Barcsay halála után biztosítva a
fedezetet úgy rendelkezett, hogy a
Képzőművészeti Egyetemen tanuló helye tíz éven át a Barcsay Múzeum,
diákok közül azok, akik a Barcsay által majd – az állandó kiállítás bezárása
hajdan tanított tárgyakban, az anató- után – a Ferenczy Múzeum Barcsay
miában és a szemléleti látszattan órákon egy adott
évben kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, Barcsayjutalomban részesüljenek,
míg a Barcsay-díjat olyan
35 évnél fiatalabb pályakezdő képzőművészek nyerhetik el, akiknek eddigi munkássága méltónak bizonyul
a Mester szellemi örökségéhez. A díj pályáztatását és Tükör-játék a barcsaysok előadásában
odaítélését 2006-tól a Barcsay-jogörökösök, Kónya Márta és terme volt, ahol a kitüntetettek kamaKónya Ferenc által létrehozott alapít- ra kiállításra is lehetőséget kaptak.
vány vette át. Az átadó ünnepség szín- Tavaly a díjátadás a Városházán volt,

Három díjazott, hat kiállító

Különleges irodalmi szalon Szentendrén
Karinthy Frigyes Láncszemek című
novellájából tudjuk, hogy legfeljebb hat
lépéssel bárki elérhető a Földön. A Ferenczy Múzeum legújabb programsorozata a szépirodalom barátainak szól, ám azzal a
szándékkal, hogy a résztvevők – néhány lépés megtételével – a képzőművészethez is eljuthassanak. A
Hatlépés szalon házigazdája a népszerű irodalmár,
Juhász Anna. A különböző alkalmakkor egy-egy aktuális kiállításhoz kapcsolódóan a művészet kevéssé ismert, de annál érdekesebb arca
mutatkozik meg versek, levelek, naplók,
kéziratban maradt töredékek megidézésével. Hús-vér emberek személyes
történeteibe nyerhetünk betekintést –
avatott szakértők és kitűnő színészek
közreműködésével. A sorozat estjein
feltárul a képzőművészet magyarországi fővárosának tartott Szentendre
mindeddig kevéssé ismert, ám annál
izgalmasabb legendáriuma – a szépirodalom révén.
A születése óta Szentendrén élő
művész előtt mindig példa volt nagyapja, Polnai József, aki Barcsay Jenő
tanítványaként alkotott a városban.
Nyomdokaiba lépve Polnai Gábor
már gyerekként nagyon sokat rajzolt,
főként grafikákat készített. Ifjú korában a festészettel is foglalkozott, de
első igazi művét 2015-ben egészen
más technikával készítette. Munkaszünetben késével egy falapra karcolta, mivel nem volt nála semmilyen
rajzeszköz. A három nap alatt készült
képre felfigyelt egy helyi festő, s biztatta, folytassa ezt a technikát. Polnai
Gábor megfogadta a tanácsot, megvette a szükséges kéziszerszámokat, s
még ebben az évben kifejlesztette a

Január 26-án Vajda Lajos életműtárlatához kapcsolódóan 33 év – 33
pillanat címmel várják Szentendrén az
irodalom és a képzőművészet barátait.
Február 17-én a Szerelem
című est témája a modern
magyar képzőművészet
meghatározó mestere mellett felesége, a szintén jelentős életművel rendelkező
Vajda Júlia alakja és a két
művész közötti megrendítően szép kapcsolat lesz.
Március 23-án a magánéletét és művészetét is rendre izgalmasan alakító Czóbel Béla lesz a Rejtély című est főszereplője. Április 13-án a nemrég új állandó kiállítást kapott Kmetty János nem
mindennapi egyéniségét Úton címmel
mutatja be az irodalmi szalon. Az Art
Capital idején is lesz Hatlépés Szentendrén – az Álom című estre június elsején
várják a közönséget.
A részvétel – a korlátozott helyek
miatt – valamennyi esetben előzetes
regisztrációhoz kötött. Jelentkezés:
regisztracio@muzeumicentrum.hu

A Kmetty Múzeum az első
A megújult gyűjteményt december
8-án avatták fel a Ferenczy Múzeumi
Centrum rekonstrukcióra váró kismúzeumai közül elsőként, az e célra kiírt
Kubinyi-pályázat, valamint Szentendre

Kmetty Múzeum 1981-es megnyitása
óta most először újították fel jelentősen
az épületet, s az európai színvonalú kiállító-terekben végre méltó környezetben lehet bemutatni a Régi Művésztelep tagjának, a hazai
avantgárd művészet élvonalához tartozó Kmetty
János életművét.
A Kmetty János – Az
örök kereső című látványos, új tárlaton Bodonyi
Emőke kurátor az életmű
keresztmetszetét kívánja
bemutatni a Ferenczy
Múzeumi Centrumban
őrzött alkotások, és a hazai köz- és magángyűjteményekből
kölcsönzött remekművek – portrék,
csendéletek, városképek, fák, házak,
aktok segítségével. A tervek szerint az
állandó kiállítást időközönként átrendezik a múzeum raktárában levő, és
más gyűjteményekből kölcsönzött művekkel. Az újabb alkotások megismerése mellett ezáltal a legfrissebb kutatási
eredmények is követhetővé válnak.
R.Zs.
FOTÓ: RÉSZLET AZ ÚJ KIÁLLÍTÁSBÓL

HATLÉPÉS

itt azonban a művek bemutatására
nem kerülhetett sor. Ezért idén a rendezvényt befogadó MANK Galériában a tavalyi és az idei díjazottak együtt állítottak ki.
A tárlat – a szakemberek és
a közönség egyhangú véleménye alapján – igen magas
színvonalú.
Két évvel ezelőtt, 2017ben Kósa Gergely, aki évek
óta dolgozza fel lakóhelye,
egy budapesti bérház vizuális elemeit és történetét,
Kristófy Dániel, a nyugalom és a feszültség viszonyát
kutató, a „konkrét ábrázolás kényszere
alól felszabadított” képei, és a kortárs
erdélyi festészet egyik nagy ígérete, a

kézdivásárhelyi Máthé László expresszív figuratív festményei kapták
meg a díjat. A következő évben, 2018ban Hajgató Terézia emberi tulajdonságokat hordozó bútor-portréit,
Jánosi Kata faktúrákkal, kollázstechnikával készült festményeit, és
Tóth Annamária Rita szűkebb környezete kert-élményeit feldolgozó expresszív képeit érdemesítették Barcsaydíjra. A díjazottakat Feledy Balázs M.S
Mester-díjas művészeti író méltatta, s
egyúttal bemutatta a Barcsay Jenő
Képzőművészeti Alapítvány kuratóriumának új tagjait, Aknay János Kossuth-díjas, valamint Baksai József és
Bereznai Péter Munkácsy-díjas festőművészeket. A rendezvényen a Barcsay
Jenő Általános Iskola diákjai adtak
műsort, Marton Márknak a képekre
komponált zeneművére Pilusin Katalin
és Kis Rege Luca adott elő egy érdekes,
tükör-játékon alapuló performanszot.

önkormányzatának köszönhetően. A
város rossz műszaki állapotú, zárva
tartó gyűjteményei pályázatok révén
szépülhetnek meg egymás után.
Az 1970-es évek második felében a
Fő tér egyik 18. századi, később jelentősen átépített kereskedőházát jelölték
ki Kmetty János festőművész múzeumának. Ekkor ajándékozta a művész
özvegye a Pest Megyei Múzeumok
Igazgatóságának férje hagyatékát. A

Polnai és a polmar
polmar technikát, amely fa alapanyagra épül.
A többnyire 4-5 mm vastagságú
falapok felületét a művész kézi technikával elővési úgy, hogy a később
létrejött kép/motívum kontúr vonalai
látszódjanak. Ezután csiszolással eltűnnek a felesleges faforgácsok és
élesen látszanak a kontúrok. A már
por- és forgácsmentesre tisztított felületet alapozóval, majd vastag rétegben olajjal vagy akrillal festi át, száradást követően pedig újabb finom,
száraz csiszolás következik. Ezután a
kontúrokat kézi marógéppel dolgoz-

za át a művész, majd a fa természetes
tulajdonságait és színét használva
tónusokkal, vonalakkal színesít. A
kész művet még egyszer átcsiszolja,
vastag lakk réteggel bevonja, hogy az
alkotás „életre szóló” legyen.
Polnai hazai pályázatokon és
külföldi felületeken is népszerűsíti
technikáját, amellyel nagy sikereket
ér el. Jövőbeni tervei között szerepelnek csoportos, illetve egyéni kiállítások is.
A kortárs képzőművész január
21-én a Hamvas Béla Pest Megyei
Könyvtár klubtermében 10 órától

Hallásfelmérés után az Ön egyedi igényeit
ﬁgyelembe véve adunk javaslatot,
hogy a hallás valódi élmény legyen.

mutatja be az érdeklődőknek szobrászati, festészeti, és grafikai elemekből
álló képzőművészeti újítását.

Karinthy Márton író, rendező, színházigazgató lesz a Hamvas Béla Pest
Megyei Könyvtár (Szentendre, Pátriárka u. 7.) Zsíros kenyér extrákkal című
irodalmi sorozatának következő vendége.
A Karinthy Színház vezetője a Színház- és Filmművészeti Főiskola rendezői szakát 1973-ban végezte el. 1982-ben megalapította a Hököm Színpadot, a
háború utáni első magánszínházat, mely 1988-tól működik Karinthy Színház
néven.
Első könyve a nagysikerű Ördöggörcs (I–II. Utazás Karinthyába, Ulpiusház, 2003.), melynek 2017-ben már harmadik kiadása jelent meg. Újabb
műve látott napvilágot 2007 végén, A vihar kapuja címmel, mely Karinthy
rendező osztályának történetét meséli el.
A 2012-es könyvhétre jelent meg az Okosan kell szeretni magyarságunkat
címet viselő kötete, a Magyarnak lenni sorozat részeként. Színházi és írói
pályáját 2013-ban Kossuth-díjjal ismerték el.

FERENCZY MÚZEUMI CENTRUM
21 gramm – Rényi Katalin – MűvészetMalom, 2019. 02. 17-ig. „Mégis legyen kiállítás…” – Vajda Júlia élete és művészete- Szentendrei Képtár,
2019. 03. 31-ig. Világok között – Vajda Lajos élete és művészete – Ferenczy Múzeum, 2019. 03. 31-ig. Kmetty János – Az örök kereső Kmetty
Múzeum, 2020.01. 12-ig. Újragondolt Czóbel 3.0 – Híd a ‘Die Brücke’-hez
– Fókuszban Czóbel expresszionizmusa. Czóbel Múzeum, 2019. 04. 07-ig.
Kiállítás Kovács Margit kerámiaművész munkáiból – a tárlat 2019 tavaszától lesz ismét látogatható.
Nyitvatartás: keddtől vasárnapig 10-től 18 óráig. MűvészetMalom 2019.
03. 31-ig: keddtől vasárnapig 10-től 17 óráig tart nyitva.
PROGRAMOK – 2019. JANUÁR és FEBRUÁRBAN
Január 17. 17.00 Ferenczy Múzeum, Szentendre, Kossuth Lajos utca 5.
Vajda és a primitivizmus – Passuth Krisztina tárlatvezetése a Világok között
– Vajda L. kiállításon. Január 24. 17.00 Ferenczy Múzeum – Vajda és a
magyar modernizmus – Rockenbauer Zoltán tárlatvezetése a Világok között
kiállításon. Január 26. 18.00 Ferenczy Múzeum – „Zárás után” – Művészeti foglalkozás felnőtteknek a Világok között kiállításban György Gabriella
művészetpedagógussal. A részvétel regisztrációhoz kötött: regisztracio@
muzeumicentrum.hu. Január 29. 17.00 Szentendrei Képtár, Fő tér 2–5. Kurátori tárlatvezetés a „Mégis legyen kiállítás…” – Vajda Júlia kiállításon.
Február 5. 17.00 Ferenczy Múzeum – Kurátori tárlatvezetés a Világok
között – Vajda Lajos élete és művészete kiállításon. Február 8. 17.00
MűvészetMalom, Szentendre, Bogdányi utca 32. Érem- és kincsleletek 1526ból – Nagy Balázs régész előadása a Mohácson és Kölesden előkerült tárgyi
leletanyagról. Az előadáson szó esik az érdi Duna-parton talált kincsleletekről
is. Február 10. 10–13.00 Ferenczy Múzeum – Családi nap és workshop a
Világok között – Vajda L. kiállításon. 11 órától Krizbainé Szabó Éva tárlatvezetése. Regisztrációhoz kötött (regisztracio@muzeumicentrum.hu) és belépőjeggyel látogatható. Február 12. 17.00 Kmetty Múzeum, Szentendre, Fő
tér 21. Kurátori tárlatvezetés Bodonyi Emőkével a Kmetty János – Az örök
kereső kiállításon. Február 14. 17.00 Ferenczy Múzeum – Vajda szentendrei
rajzmontázsai – Rényi András tárlatvezetése a Világok között – Vajda L.
kiállításon. Február 16. 16.00 MűvészetMalom – Finisszás a 21 gramm –
Rényi Katalin tárlaton. Február 20. 11.00 Kmetty Múzeum – Szenior Szerda – Kurátori tárlatvezetés Bodonyi Emőkével a Kmetty János kiállításon.
Február 21. 17.00 Ferenczy Múzeum – Vajda és korának közép-európai
festészete – Pataki Gábor tárlatvezetése a Világok között kiállításon. Február 22. 17.00 Czóbel Múzeum, Szentendre, Templom tér 1. WANTED –
Czóbel elveszett művei – Vetített előadás a kiállítás kurátorával, Barki Gergellyel. Február 23. 18.00 Ferenczy Múzeum „Zárás után” – Művészeti
foglalkozás felnőtteknek a Világok között kiállításban György Gabriella
művészetpedagógussal. A részvétel regisztrációhoz kötött: regisztracio@
muzeumicentrum.hu Február 26. 17.00 Szentendrei Képtár – Kurátori tárlatvezetés a „Mégis legyen kiállítás…” – Vajda Júlia kiállításon.

A tökéletes hallás nagykövete

Dr. Gaál Andrea fül-orr-gégész audiológus szakorvos
és Takács Mónika audiológus szakasszisztens

Dr. Gaál Andrea fül-orr-gégész audiológus szakorvos
és Gazdag Gábor audiológus szakasszisztens

2000 Szentendre, Kanonok u. 1.
+36/30/552-88-77 • +36/30/308-52-27

1035 Budapest, Szentendrei út 32.
+36/30/552-88-78
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A térség egyik legkarakteresebb
rendezvénye, a Dunakanyar Kézműves Kiállítás és Vásár kilencedik éve
várja a Szigetmonostor Faluházban
a kézműves portékák és a régió ízeinek kedvelőit. A stílusosan éppen
március 9-ére meghirdetett esemény
célja, hogy a Dunakanyar sokszínű,
magas színvonalú kézműves értékeit évről évre bemutassuk a régióban
élőknek és az idelátogatóknak.
A hagyományos találkozó ugyanakkor lehetőséget teremt a különféle
kézműves műhelyek, alkotók közötti
összefogásra, párbeszédre, tapasztalatcserére. Közel hatvan kiállító és több
ezer vendég vesz részt a kiállításon a
szervezők (Szigetmonostor Faluház,
Tahitótfalu Faluház) előzetes becslései
alapján, a Szentendrei-sziget legdélibb

településén, Szigetmonostoron. A vásárt kísérő programként a szigeti népzenészek mellett a térség művészeti iskoláinak tehetségei is bemutatkoznak.
A Dunakanyar minden szegletéből
érkező kiállítók alkotásai versenyre is
kelnek. Sokat próbált szakmai zsűri
választja ki, és díjazza a legkiemelkedőbb alkotásokat, a kerámia-, kő-, fa, bőr-, üveg és fémből készült tárgyak,

a csuhé és szalma, textil és nemez, valamint a papír és egyéb természetes
anyagból előállított művek közül. A
játszóház mellett – kiváló mesteremberek segítségével – az alkotás örömét
is megismerhetik a gyerekek az évről
évre visszatérő „Bütykölde” foglalkozásokon.
A hazai gasztronómia is különleges
élmény lesz a kézműves vásáron, hiszen

a Dunakanyar ezernyi ízét kóstolhatják meg a nap folyamán a Faluház
udvarán elhelyezett sátrakat meglátogatva. A jó hangulatról és a talp alá
valóról népzenekarok gondoskodnak.
A régióban élő kiállítóknak a díjmentesen látogatható IX. Dunakanyar
kézműves kiállítás és vásárra március
1-ig lehet jelentkezni a program@
tahitotfalu.hu és a faluhaz@szigetmonostor.hu. címeken.
További információk találhatók a
rendezvényről a www.szigetmonostor.
hu, és a www.tahitotfalu.hu weboldalakon. A jelentkezés díjtalan. A vásáron és a kiállításon kizárólag természetes alapanyagok felhasználásával készült alkotásokat, eszközöket lehet
kiállítani, árusítani.
K.A.

Emlékeznek még Vámos Miklós nagy sikerű televíziós műsorára, a Lehetetlen-re, úgy jó 20-25
évvel ez előttről? Valami hasonlóra készülünk mi is Szigetmonostor Faluházban, kamerák és televíziós lámpák nélkül. Hasonlóra,
de nem a múltat másolva.

A MONO-STORY egy több
mint beszélgetős műsor a Faluház
(Szigetmonostor, Árpád u.15.) színháztermében, közismert, elismert
Szigetmonostoron élő vagy/és alkotó
vendégeket hív meg egy történetmesélős, fényképvetítős, zenélős estre,
amelyen Kiss Tamás beszélgetőpartner segítségével számos meglepetéssel fűszerezve tárul fel előttünk
vendégünk élettörténete. A beszélgetésblokkokat szintén Szigetmonostoron élő zenészek hangulatkeltő
játéka köti össze, még színesebbé
téve a 3 hetente újabb vendégeket

bemutató esteket. Célunk, hogy
olyan, a településen élő személyeket
mutassunk be, akik munkájukkal,
életükkel, hobbijukkal jelentős szerepet játszanak a közösség életében,
közelebb hozva ezáltal is egymáshoz
a településen élő embereket.
Első alkalommal vendégünk január 19-én 19 órától Hann Judit
képzőművészeti terapeuta és boldog kutyatulajdonos lesz, és Szilágyi
Sándor hang drum zenész szólaltatja meg különleges hangszerét.
A második vendég február 9-én
19 órától, Mocskonyiné Nagy Eme-

se néptáncoktató, táncegyüttes vezető, irodalomtanár lesz. Ezúttal
Csoóri Sándor „Sündi” szólaltatja
meg hegedűjét (nem is egy alkalommal) az est során. Ígérjük, a közönség mellett vendégünk sem távozik
meglepetés(ek) nélkül!
A programra, amelynek látogatása díjmentes, szeretettel várunk
minden érdeklődőt! Mert kell egy
hely… További Mono-story előadások: Facebook: Szigetmonostor Faluház.
Kovács Attila
Faluházvezető

Faluház és Ravasz László Könyvtár
Leányfalu, Móricz Zsigmond u. 124. • Telefon: 26/383 454

Programok a Magyar Kultúra Napjához
A leányfalui Aba-Novák Galéria
2016-ban csak női alkotók műveivel
ismertette meg közönségét. A kiállításfolyamnak nagy sikere volt, sok
elismerést kaptunk a kezdeményezésért. Természetesen a jövőben is célunk, hogy a XX. századi és kortárs
művészek között minél több tehetséges alkotó nőt mutassunk be, akik

Ablaknyitás
adott esetben, nem diplomás művészek, nem a hagyományos úton-módon építik pályájukat.
A 2010 óta működő galéria 99.
kiállításának művésze Pistyur Gabriella, aki nagy múltú szentendrei

Kinek a hangja?
A fenti címmel nyit állandó Móricz Zsigmond kiállítást a Leány
falu Faluház és Ravasz László Könyvtár intézményeként Leányfalu
Hely- és Irodalomtörténeti Kiállítóhelye.
A kiállítást a Kubinyi Ágoston
Program két, a Nemzeti Kulturális
Alap három millió forinttal támogatta. Leányfalu önkormányzata az
épület felújításával újabb hatmilliós
segítséget adott, továbbá helyi társadalmi adakozás is hozzájárult a
célok eléréséhez.
Az elsősorban diákokat megszólító kiállítás megfelelő helyszínét egy
év alatt sikerült kialakítani. A belső tér két kis terem egybenyitásával, a
festésnek, parkettázásnak, korszerű világításnak s az új bútoroknak köszönhetően vált modern bemutatóteremmé.
A korábbi Móricz dokumentumok raktárba kerültek, így a Helytörténeti Kiállítóhelyen egészen új tárlat kerül majd a közönség elé. Új utakat is mutat az interaktív kiállítás lévén, hogy nem életrajzot követ, a
diákokat pedig egyfajta múzeumpedagógiai szemlélettel szólítja meg. A
múzeum most megnyíló anyaga, amely eddig sosem látott tárgyakat
mutat be, rendhagyó módon iskolai tanutak is kapcsolódnak. A tervek
szerint, a Móricz-tárlat melletti két teremben időszaki helytörténeti kiállítások bemutatására is lesz lehetőség.
A ‘Kinek a hangja’ című új, állandó Móricz-kiállítás február 17-én,
vasárnap délután 16 órakor nyílik meg Leányfalun.

családból származik, s ifjúkorában
művészi ambíciói voltak. Az élet más
területre irányította, évtizedek óta
sérült, beteg, elhagyott gyermekek
sorsát egyengeti. A vágyott alkotói pálya azonban mindig
benne élt, szabadidejében
selyemfestéssel foglalkozott, kiállításokon is szerepelt. Majd néhány éve
félretette a lágy, romantikus, puha selyemképeket, és
kezdett nagyformátumú, gyakran feszültséggel teli olajképeket festeni. Az első rácsodálkozókat is mellbe vágta a találkozás ezekkel a kirobbanó művekkel. Gabi szerényen
szívta magába az ösztönző, és néha

kritikus szavakat, s felhasználta azokat későbbi munkái során. A szentendrei Városházán láthatta a nagyközönség első alkalommal Pistyur
Gabriella megújult alkotói világának
eredményeit. A kiállítás címe „Asszociációk” volt.
Az Aba-Novák Galériában február 16-án, 17 órakor nyíló kiállítás címe „Új
ablak”. A cím is jelzi,
hogy Gabriella életében,
alkotói pályáján döntően
új úton indult el, újabb ablakot nyitott a világra. Műveiről a megnyitón Bodonyi
Emőke, a szentendrei Ferenczy Művészeti Központ művészettörténészkurátora beszél, majd Bendes Bettina
fuvolaművész játékát hallhatja a közönség.

A sokoldalú blues
A 2019-es bluesszezont a Halper
Hendrix Experiment triójával kezdte
a Galéria Bluesklub Leányfalu-Ház.
Ez már önmagában is ígéretes volt,
majd a felállás kiegészült Szokolay
Dongó Balázzsal, aki elsősorban népzenészként ismert. Dongó számos
hangszeren játszik, minden stílusban
otthonosan mozog, a blues is zenei
anyanyelve a népzene mellett. Ötven
éve, 1969-ben zajlott a Woodstocki
Fesztivál, így ezen az esten Jimi
Hendrixet idézték meg a fellépők.

Február 11-én Pelva Gábor érkezik a bluesklubba. Gábor tapasztalt
zenész, színházi múlttal. Zenei programja Szokolay Dongóéhoz hasonlóan igen szerteágazó. A klasszikus
blues nóták mellett magyar népzenei
ihletésű számok is megszólalnak, de
régebbi rock klasszikusokat is hallhat
majd a közönség. Ahogyan minden
hónap második hétfőjén, ezúttal is 18
órakor várják a blues kedvelőit a galériába, Pelva Gábor „Old rock, blues
covers” című estjére. Bluesra föl!

Budakalász, Szentendrei út 9.
Tribute Hungary. Február 5. 18:00 Filmklub
– Liliomfi című magyar vígjáték, 1954. Február 8. 18:00 Borklub – Wunderlich Pincészet
– Villányi Borvidék. Február 9. 8:00-12:00
Ládafia Garázsvásár. Február 10. 11:00 Trianon – Házigazda: Nyers Csaba. Február 11.
19:00 Hangfürdő. Február 16. 10:00 – 17:00
VII. Budakalászi Esküvő kiállítás. www.
lagzim.hu 13:00 órakor ruhabemutató a színpadon.
Február 16. 16:00 – 22:00 Népi Művészetek Éjszakája a Dunakanyar Népművészeti
Egyesület és a Kós Károly Művelődési Ház és
Könyvtár szervezésében. Február 22. 17:00
Aprók Tánca. Február 22. 19:00-22:00 Görög Folkkocsma – táncház és tánctanítás, zenél
az Akropolis Compania.

PROGRAMOK / Január- Február
Január 24. 18.00 A Dunabogdányi Zeneiskola koncertje.
Január 25. 18.00 Leányfalu Termálfürdő – lakossági fórum.
Január 26. 18.00 Jótékonysági Cserkészbál. Február 3. Túrafüggő Éremszerző Mozgalom teljesítménytúra – egész
napos. Február 5. 17.00 Ájurvéda – egészségmegőrző ingyenes
programsorozat – Ájurvéda a mai embernek. Szervező: Vedic
Foundation of the Himalayas Hungarian Mission. Február 9.
17.00 óra Színészek Leányfaluja – a nemzet színészei Leányfalun című kiállítás. Megnyitja Dr. Kucsera Tamás Gergely
Visegrád alpolgármestere a Magyar Művészeti Akadémia főtitkára, és Dr. Nagy András író. A kiállítást összeállította, rendezte:
Bedő Szilvia könyvtáros, Adorján András alpolgármester, dr.
Nagy András író. Szöveg- és képanyag válogatásában segítségünkre voltak: dr. Gundel János, Gundel Károly, Kiss Gábor,
Prokopp Dóra, Ürmös Lóránt. Grafika: Kelemen Gábor. Támogató a Magyar Művészeti Akadémia. 20.00 Az LFC Farsangi bálja. Február 16. 18:00 Cserkészbál. Február 17. 16.00 Új
Móricz Zsigmond kiállítás megnyitó Leányfalu Hely- és
Irodalomtörténeti Kiállítóhelyén. Támogatók: Kubinyi Ágoston
Program, NKA. Február 23. 16.00 Újrahasznosított élet – Zsú
grafikusművész kiállításának megnyitója. Közreműködik: a
Kalász kvartett és Pataki-Tóth Orsika operaénekes. Február 23.
18:00 Keresztény bál.

Cserepeslemezek, trapézlemezek

Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár
PROGRAMOK
2019. január 11-től február 28-ig a Budakalászi Fotó és Video klub éves kiállítása.
Január 17. 19:30-20:30 Hangfürdő – várunk
mindenkit, aki egy óra nyugalomra vágyik, havi egy alkalommal. Január 25. 17:00 Aprók
tánca – Tánctanulás Bucsánszky Beával és a
Budakalászi Tamburazenekar közreműködésével. Kézművesfoglalkozást tart a Dunakanyar
Népművészeti Egyesület (A rendezvényt 7 éves
korig ajánljuk!) Január 25. 19:00 Folkkocsma
– Martenica Táncegyüttes – bolgár táncház.
Január 26. 14:00 – 18:00 Szent Korona délutánok. Január 26. 21:00 Nosztalgia Retro Party
www.koskarolymh.hu
Február 1. 19:00 RockHáz – Kiss Forever
Band ; 19:45 vendégzenekar: ZZ Copy/ZZ Top

Január 19. 19.00 Leányfalu Underground: a Kravaiar és
a Citizen Naiv koncertje. A Kravaiar zenekar tagjait a zene
szeretete tartja egyben, a formáció, mint zenei műhely is működik, ahol közös ügy a hangszeres fejlődés, a nyitott zenei
hozzáállás, a zenei alázat és a színvonalas színpadi produkciók
bemutatása. A Citizen Naiv zenekar az életvidám hétköznapok
hírnöke, célkitűzése, hogy színt és humort vigyen a szürkeségbe és felpezsdítse a közönséget. 10.00 Barabás Márton képzőművész kiállításának megnyitója az Aba-Novák Galériában,
megnyitja Feledy Balázs művészeti író. 17.00 A Leányfalui
Szekér Színház és a Tabulatúra régizene együttes Balassi
Bálint emlékműsora – elhangzanak a híres magyar költő versei
a kor zenéjével.
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Tetőfelújítás
AKCIÓSAN!

Tel.: 06-20/282-2144

Akár teljes
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XIV. évfolyam, január

Ez a nap más, mint a többi

Verseny egy igazi
„olvasáspártoló” emlékezetére
„Az irodalomnak, a művészetnek egyetlen „mágikus” tartalma maradt: az ember.” (Fábián Zoltán: Mesterek és kapcsolatok)
Azért, hogy a mágia őrzőinek száma ne csökkenjen, sokat tesznek a Dunakanyar iskolái is. A térségben immár huszonnegyedik
éve tartják meg a Fábián Zoltán mese- és prózamondó versenyt.
Az 1955-től haláláig Leányfalun élő József Attila-díjas író emlékére szervezett találkozókon öt iskola adja egymásnak a stafétát, Visegrád, Dunabogdány, Tahitótfalu, Szigetmonostor és Leányfalu.
Idén ismét az utóbbiaké a rendezés joga.
Hagyományosan három korcsoport, a 3-4.-esek, az 5-6.-osok
és a 7-8.-os diákok mérik össze tehetségüket a versenyen, mondta
el Hatvani Zsolt, a Móricz Zsigmond Általános Iskola tanára. A
prózamondó verseny szervezője, aki a névadóról mint igazi „olvasáspártolóról” beszélt, szólt arról is, hogy a felhívás, ahogyan máskor, ezúttal is eljutott a környék iskoláihoz, a versenyre ugyanis
mindenkit szívesen várnak. A február első napján, délelőtt 11-kor
induló megmérettetésre eddig 30 diák nevezett. Általában XX.
századi és kortárs prózarészleteket választanak a fiatalok, idén is
lesznek Karinthy, Jékely, Darvasi László, Parti-Nagy Lajos vagy
éppen Csányi Vilmos írásaiból részletek.
A zsűriben írók, költők, pedagógusok és egy tehetséges diák is
helyet foglal majd. Az egész napos, három helyszínre tervezett
prózamondó versenyre ebben az évben is ellátogat Fábián Mária,
a névadó Dunabogdányban élő 91 éves testvére, aki a helyezettek
elismerésén túl különdíjként könyvutalványokat is felajánlott a
versenyzőknek.

Muzsikáló Zöldsziget
Négy fuvola, két zongora, két
gitár. Az állami támogatású, központi költségvetésből finanszírozott Kodály-programnak köszönhetően közel három millió forint
értékű új hangszer érkezett a szigetmonostori Zöldsziget Általános
és Művészeti Iskolába. Az intézményben 135 gyerek tanul zenét.
Van fúvós, gitár, népi hegedű és
zongora tanszak, s az utóbbit kivéve a gyerekek otthoni gyakorlásra
is hazavihetik a legtöbb hangszert.
A Zöldszigetben azonban nem
pusztán zenét tanulnak a gyerekek,
az oktatás minden más területen is
ugyancsak magas színvonalon zajlik, fogalmazott az intézmény új,
tavaly augusztusban hivatalba lépett igazgatója, Szente Gyula. A
szigetmonostori iskola egykori diákja korábban Szentendrén több
helyen is tanított, majd egészen
más munkakörben dolgozott nyolc
éven át, de végül visszahúzta a szíve
a pedagóguspályára.
A Zöldszigetben, mint hangsú-

lyozza, nagyszerű munka folyik, az
egyetlen terület, amit fejleszteni
szeretne, a tehetséggondozásé. Ebbe a művészeti nevelés nem tartozik
bele, sokkal inkább például az informatika, a robotika, a gazdaság
mélyebb megismerése, az elmélet
mellett a gyakorlati tudás mélyítése a cél. Egy másik szándék a természet alaposabb megismertetése,
amihez a környéken található farmok, biokertek tulajdonosai adhatnak hatékony segítséget.
A változások egyelőre még csak
körvonalazódnak, a tervek szerint
a következő tanévben vezetik be az
újításokat. Az igazgató úgy fogalmazott, a tehetséges diákokat az
eddigieken túl több lehetőséggel,
egyfajta mentori támogatással, személyre szólóan is támogatni kívánják majd. A képzésbeli előrelépés
mellett mindez a pályaválasztás
sikerét is előre vetíti, az újítások
segítségével ugyanis, a nevesebb
középiskolákban való továbbtanulás is könnyebben elérhetővé válik.

Tanulni soha sem késő!

Folytatódika Szenior suli
Januárban a 14. félévvel folytatódnak Szentendrén az 50 év felettiek számára szóló képzések az Aranykor Központ szervezésében.
Már 11-én elkezdődött Fodor Éva szenior tornakurzusa, amelyhez
folyamatosan lehet csatlakozni. Az órák helyszíne a Dunaparti Művelődési Ház. A Rákóczi Gimnáziumban Lévai István vezetésével Excel kezdő szenior tanfolyamot hirdetnek, amelynek első foglalkozása: január 21én 16.30-19.30-ig tart.
Mindkét tanfolyamra
10.000 forintos tandíj befizetésével lehet jelentkezni. A
befizetés időpontjáról kérjük,
hogy a 06/30/6924746-os
számon egyeztessenek.
Már lehet jelentkezni
a márciusban induló további tanfolyamainkra is: (1) Angol kezdő (Sot
Márton); (2) Angol újrakezdő (Szőllősy Katalin) – március 19. kedd,
délután; (3) Angol 3. (Marton Beáta); (4) Angol társalgás (Marton Beáta);
(5) Német kezdő (Koch Márta); (6) Német haladó (Koch Márta); (7)
Olasz kezdő (Feketéné Tóth Andrea); (8) Olasz haladó (Feketéné Tóth
Andrea); (9) Spanyol társalgás (Marton Beáta); (10) Geopolitika (Dr.
Jászberényi József) – március 18. hétfő, 17 óra, Aranykor Központ-tanterem; (11) Kezdő számítástechnika (Lévai István); (12) Haladó számítástechnika (Lévai István); (13) Egyensúlytorna (Novák Mária) – március 1. péntek 11:30-tól a DMH tornatermében; (14) Szenior tánc (Novák
Mária) – március 1. péntek 12:40-től a DMH tornatermében.
Ezekre a kurzusokra is a 06/30/6924746-os telefonszámon várjuk az
érdeklődők jelentkezését. Tandíj egységesen 10.000 forint/fő, amelyért
7×1,5 órás kurzuson vesznek részt a hallgatók (heti egy alkalommal).
A mozgásfoglalkozások tíz alkalmasak.
Szeretettel várunk minden szentendrei és Szentendre környéki jelentkezőt! Tanulni soha sem késő!
Jászberényi József

A névadó napja a művészet jegyében

Több mint harminc éves hagyomány, hogy a Barcsay Jenő Általános
Iskola január második felében megrendezi a Barcsay Napot, ami egy – az
iskola névadója előtt tisztelgő – egész
napos ünnep a művészet, mindenekelőtt a vizuális kultúra jegyében. Délelőttönként minden osztályban elmélyült munka folyik, képzőművészek,
A „Határtalanul” programban
elnyert 2,2 millió forintos támogatásból indulhattak 2018 júniusában
ötnapos erdélyi kirándulásra a Pollack Mihály Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola hetedikesei. Bázisuk Kézdivásárhelyen
volt, ahol a helyi Molnár Józsiás Iskola egyik hetedik osztályával, testvérosztály szerződést is kötöttek.
A kapcsolat itt nem ért véget, a
tahitótfalui Zakar Ágnes igazgató vezette Pollack Mihály Iskola, és az itteni
hetedikes és nyolcadikosok meghívására november 29-én az egész kézdivásárhelyi osztály öt felnőtt kísérővel
háromnapos látogatásra érkezett Tótfaluba. Nagy volt a viszontlátás öröme,
júniusban ugyanis valódi barátságok

kézművesek, rajz- és múzeumpedagógusok vezetésével. Ez a nap a foglalkozásvezetők számára igazi megmérettetést jelent, hiszen az ő feladatuk, hogy
– jócskán túllépve a rajzórák rutinján
– a gyerekek számára önfeledt játékot,
fantáziájukat felszabadító alkotómunkát kínáljanak, amelynek eredményét
az esti kiállításon lehet megszemlélni.
Hagyományosan a felső tagozatos osztályok egy-egy csoportja Barcsay Jenő
művészetével ismerkedik meg, ez –
amíg az állandó kiállítás nyitva tartott
– a Barcsay Múzeumban történt, az
újbóli megnyitásig pedig filmvetítések,
előadások keretében folyik. Idén a

MANK is megnyitotta kapuit a Barcsay
Nap előtt: január 25-én két nyolcadikos
osztály a Régi Művésztelepre látogat el,
ahol Barcsay a Zenta utcai műterem
megvásárlásáig maga is alkotott. A galériában a gyerekek előbb egy vetítettképes előadást hallgatnak meg Barcsay
Jenő művészetéről, majd két kortárs – a
konstruktív-geometrikus irányzatot
követő – művész műtermében tesznek
látogatást. Ezután következik az alkotómunka, melyet Nagy Barbara képzőművész és Krizbainé Szabó Éva múzeumpedagógus vezetnek. A foglalkozás
témája nem is lehet más, mint kísérlet
a geometrikus képalkotásra, a valóság

Testvérosztály Tahitótfaluban
születtek. A gyerekek és családjaik szinte versenyeztek azért, hogy vendégül
láthassanak erdélyi diákokat, s különböző felajánlásokkal – ki egy tálca
süteménnyel, ki a felnőttek
vacsorameghívásával – minél élvezetesebbé, gazdagabbá tehessék programjukat. Sokat tett a gyerekek
ellátása érdekében Tahitótfalu önkormányzata Sajtos
Sándor polgármester vezetésével, de segített Szentendre is, a felnőtt kísérők
rendelkezésére bocsátva a
városi vendégházat.

A kézdivásárhelyiek már az érkezés napján szentendrei városnéző
programon vettek részt, pénteken
Visegrádra, a Fellegvárba és a Mátyás

és az elvonatkoztatás kapcsolatának
felfedezése. Mindezzel azonban a Barcsay Napnak nincs vége, 18 órától az
iskola aulájában megtekinthetők lesznek az aznap délelőtt készült gyerekmunkák, a BIG Galériában pedig Smetana Ágnes üvegművész csodaszép alkotásaiból nyílik kiállítás.

király Múzeumba látogattak el, délután pedig zenei Ki mit tud?-ot szervezett az Alapfokú Művészeti Iskola,
hiszen a Molnár Józsiás Iskolában is
magas szintű zeneoktatás folyik.
Szombaton a vendéglátók és a vendégek erdélyi és helyi ízlést tükröző
karácsonyi díszeket készítettek, énekszó és
táncház zárta a programot. A párnapos látogatás során Tahitótfalut is
jobban megismerték a
vendégek, akiket a székely-magyar barátság
jegyében
bármikor
örömmel várnak vissza a
településen élők.
(kszeva)

Új és felújított hangszerek
a Kodály-programból
A központi költségvetésből finanszírozott Kodály-programnak köszönhetően 2017-ben 135 pianínót kaptak
alap- és középfokú művészeti iskolák
szerte az országban. A projekt 2018-ban
a hangszerállomány fejlesztésével folytatódott, így 2,5 milliárd forint jutott a
zenei képzés minőségét befolyásoló és
javító hangszerek beszerzésére az isko-

láknak. A támogatást a tanulólétszám
után kapták meg a tankerületi központok, s ennek alapján intézték a beszerzéseket is.
A Tahitótfalui Pollack Mihály
Általános és Zeneiskola négymillió
forint értékben vehet birtokba új hangszereket. Zakar Ágnes intézményvezető úgy véli, a településen 22 éve működő zenei oktatás népszerűségében
meghatározó szerepe van a tanárok

színvonalas munkájának, ami még inkább vonzóvá teszi a növendékek számára ezt a művészeti oktatási formát,
azonban a hangszerállomány minősége
is rendkívül fontos. Az intézmény ezért
az elmúlt években minden alkalmat
megragadott – a minőségi oktatás megtartásához kellő – újabb eszközök beszerzésére, de a jótékonysági hangversenyek, gálakoncertek bevétele sajnos
minden hiány pótlására sosem bizonyultak elegendőnek.
A mostanihoz hasonló mértékű
adományt még nem kapott az iskola,
így ez óriási örömöt jelentett az intézménynek és a diákoknak egyaránt!
A zeneiskola 140 növendéke közül
legtöbben zongorázni tanulnak. A kapott hangszerekkel együtt már hat
zongorát használhatnak a fiatalok az
iskolában, nem beszélve az ugyancsak
most érkezett, nagy értékű és kiváló
minőségű hangversenyzongoráról,
amely a Népház nagytermében foglalta
el méltó helyét.
A decemberi ünnepélyes átadás alkalmával – amelyen a szakállamtitkárság is részt vett – Hauser Adrienne
zongoraművész avatta fel a különleges

A Dunakanyari Ifjú Muzsikusok XVIII. Kamarazenei
Találkozójára, melyet 2019. február 23-án 10 órától
tartunk a tahitótfalui Népházban
(Bajcsi-Zsilinszky utca 2).

Az esemény fővédnöke: Verebélyi Ákos

Váci Tankerületi Központ igazgató
A fellépők Budakalászról, Dunabogdányból, Pomázról, Szentendréről,
Szigetmonostorról, Tahitótfaluból, Visegrádról és Vácról érkeznek.

hangszert. – Hangjában ezután nem
pusztán koncertek alkalmával gyönyörködhet a közönség, az általános iskolások képzésében is fontos szerepet kap
majd. A négymilliós keretből emellett
gitárokat, klarinétot, fuvolákat, furulyákat, trombitákat és hegedűt kaptunk,

ezeken a hangszereken a növendékek
otthon is gyakorolhatnak.
A Kodály-program a hangszerigények kielégítése mellett az iskola meglévő, de javításra szoruló hangszereihez
is kapott – 400 ezer forintos – támogatást.

Természetes terápiával a test és lélek egészségéért
Egészségünk megőrzése érdekében a hagyományos nyugati orvoslás
mellett ma már számos alternatív
gyógymód közül választhatunk.
Tudjuk, hogy a megelőzés mindig
olcsóbb, mint a gyógyítás, azonban a
megfelelő étrend és rendszeres mozgás mellett is érezhetjük magunkat
fáradtnak, motiválatlannak, lehangoltnak. Ilyenkor egyre többen keresünk olyan szelídebb megoldásokat
is, amelyek holisztikusan (test és lélek
egységét szem előtt tartva) tartós javuláshoz segíthetnek minket.
A Szentendrén található lnBalance
Alternativ Masszázs Stúdió ezen irányelvek mentén kínál megoldásokat mindazoknak, akik szeretnék új alapokra
helyezni egészségük fenntartását. Olyan

gyengéd eljárásokkal, masszázsokkal és
tiszta növényi esszenciákkal támogatjuk
a szervezet természetes védekező képességét, amelyek hatékony segítséget
nyújthatnak a fizikális életerő visszaállításában, illetve konkrét problémák kezelésében is.
Ilyenek lehetnek a nyak-és hátfájás,
fejfájás, fáradtság, kimerültség, hormonális panaszok, érzelmi nehézségek, depres�szió, álmatlanság, stb…. A cranio
sacrális kezelés olyan eljárás, amely
hatékony segítséget nyújt a szervezet
öngyógyító folyamataihoz, mivel lazítja
a kötőszövetes lemezeket, korrigálja az
izom és ízületi feszültségeket, és oldja az
emóciós blokkokat. A shiatsu masszázs
kiegyenlíti energiapályáink kibillent
állapotát. Mindez a vendég számára

rendkívül kellemes eljárás, amely a lelket
is simogatja. A szomatodráma játék
olyan önismereti, öngyógyítói módszer,

amely hozzásegít a testi tünetek, panaszok mélyebb megértéséhez. Akit érdekel
az aromaterápia,- amelynek során a
növények erejét és esszenciáját használ-

ják egészségmegőrzés céljából – egy
kellemes masszázs során megtapasztalhatja jótékony hatását, illetve a már kialakult betegségekre is számos illóolaj
használható. Nagyon fontos, hogy csak
a tiszta, terápiás minőségű eszenciákat
használjunk, mert az olcsó (nagyobbrészt szintetikus vagy higított) illóolaj
nem gyógyításra készült, bőrünkre kenni veszélyes! Ezért is javasoljuk a szerdánként Esszencia-klub néven meghirdetett eseményünket, ahol az illóolajok
ingyenes kipróbálására és használatuk
megismerésére is lehetőség nyílik. Ezeken az alkalmakon akár személyre szabott tanácsadással is segítjük a hozzánk
fordulókat. További információkért
kérjük keressék fel az InBalance Alternatív Masszázs Stúdió Facebook oldalát.
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Koriba be, jégre fel!
Idén már láttunk igazi telet, és
ez igazán jó hír azoknak, akik
korcsolyázni is gyakrabban szeretnének. Budakalász és Szentendre jégpályái december óta nyitva
tartanak, mindkét helyen fejlesztésekkel is készültek a szezonra.
Egy biztos, a botladozóktól a bátran hokifékezőkig mindenki jól
fogja érezni magát. Még az sem
baj, ha nincsen saját korcsolyánk,
bérelni mind a két pályán lehet,
az egészen apró talpakra való kétélű koriktól a nagyobb méretekig.
A budakalászi Kö
zösjég a legkönnyebben HÉV-vel közelíthető meg. A Lenfonó
megállóban leszállva
ugyanis szinte a jégpályára „pottyanunk”. A
Cserkészház kertjében
igazán jó minőségű jég
várja a csúszkálókat,
amiben egy a közösség
által összegyűjtött és
vásárolt rolba segít. A
melegedőben kényelmes fotelokban lehet a cipőtől megszabadulni, vagy épp falatozni, inni a büfében. Zene, jó hangulat
vár mindenkit, s azt sem nézik
ferde szemmel, aki néhányszor
a popsijára huppan. Az árakra sem lehet panasz, a felnőttek hétköznap 800 forintért,

a diákok, gyerekek és
nyugdíjasok 500 Ft-ért
korizhatnak, hétvégén
200 Ft-tal kerül többe
a jegy. De bérlet váltására is lehetőség van, lehet igényelni oktatást,
és a pálya is bérelhető
csapatok számára az
esti órákban. A három
éven aluli gyerek számára nem
kell jegyet váltani. A jégpályán
programokat is tartanak, volt
már hokiverseny, január 19-én

pedig a Jégpályák éjszakájának
egyik helyszíne lesz Budakalász.
Minden egyéb információért keressék fel a kozosjeg.hu weboldalt.
Aki Szentendrén, a Postás
Strandon szeret korizni, annak
sem lehet oka panaszra. A pálya
méretét ugyanis a tavalyihoz képest megnövelték. Sátorban lehet

Párbeszéd a fürdő jövőjéről
A közösen együtt gondolkodni akarók javaslatait és észrevételeit várja január 25-én, 18 órától
a Leányfalu Termálfürdő Kft. A Faluházba meghirdetett találkozó fő témája a fürdő jövője. Szó
lesz a 2018. évi előzetes gazdasági eredményekről
az elfogadott üzleti tervvel összevetve és a 2019.
évi üzleti terv főbb elvárásairól. Továbbá a fejlesztés középtávú elképzeléseiről, ezen belül a Leány-

Strandkézis lányok a legjobbak közt
melegedni a csúszás
előtt és után, a büfében
pedig kiszáradt torkunkat is meg lehet „olajozni”, vagy éppen szénhidrát
készletünket
visszatölteni. Korcsolyát
itt is az apróktól a nagyokig tudnak biztosítani. A pálya szinte teljes
kihasználtsággal működik, a
szentendrei oktatási intézmények
napközben gyakori vendégek.
Keddi napokon például a Templomdombi, a Barcsay
Jenő Általános Iskola és
a Rákóczi diákjai osztoznak a jégen a Bimbó
utcai óvodásokkal.
Délután és este pedig családok, barátok jönnek le
kikapcsolódni, mert
mozogni télen is kell! A
jegyárakat itt sávosan
állapították meg, délután fél 3-ig 400 Ft a
gyerek és 600 Ft a felnőtt
jegy, délután ennél 200 Ft-tal kell
többet fizetni hétköznapokon.
Hétvégén kicsit magasabbak az
árak: 800 és 1000 Ft a gyermek
és a felnőtt jegy. Zárás után itt is
hokicsapatok veszik birtokba a
jeget. További információ: http://
mujegpalya.postaslido.hu
-hudi-

falu strandfejlesztésére kormányhatározattal elkülönített 250 milliós forrás igénylésének helyzetéről.
A párbeszédet megelőzően a Leányfalu Termálfürdő Kft. január 23-án 14 órától lehetőséget
kínál a fürdő honlapján keresztül a 250 millió forintos fejlesztés eddig elkészült dokumentumainak
megtekintésére, 25-én pedig előzetes bejelentkezés
alapján 14 és 15 óra között a termálfürdő bejárására is.
Leányfalu Termálfürdő Kft.

50 m-es úszómedence

(télen fűtött sátorral fedve)

Melegvizes élményés gyógymedence
Leányfalu, Móricz Zs. u. 142.
Tel.: 06-26-383-370
www.leanyfurdo.hu
www.facebook.com
leanyfalu/termalfurdo
Nyitva:
mindennap 6–19 óráig.
Péntek és szombat esténként
zenés éjszakai fürdőzés:
20–24 óráig

Ez év januárjában a Magyar
Kézilabda Szövetség ismét kihirdette, kik voltak azok a sportolók
és játékvezetők, akik 2018-ban
kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, és ezzel kivívták nemcsak
a sportág, de az ország elismerését
is. Az élvonalban játszók közül
Kovacsics Anikó (FTC-Rail
Cargo Hungaria) és Bodó Richárd (MOL-Pick Szeged) kapta
a díjat, de a Dunakanyarban élők is büszkélkedhetnek két hellyel.
Az év legjobb női
strandkézilabdázója a
szentendrei Tóth Emese lett.
Habár Emese még
csak 24 éves, már a 10. versenyszezonját kezdte meg 2018 őszén.
A Szentendre NKE kézilabdázó-

ja idén a terembajnokságban klubot változtatott, jelenleg a Budakalász SC színeiben versenyez. Új
csapatával a házi góllövőlista
második helyén áll jelenleg. A
NBII-ben játszó női
együttes hét győzelmet
szerzett az őszi szezonban, a folytatást az 5.
helyről várják. A tavaszi
idény számukra február
17-én indul
egy hazai mérkőzéssel.
Tóth Emese strandkézilabdázóként sikereit a
szentendrei csapat tagjaként érte el: Európa- és
Világbajnokság is szerepel az önéletrajzában. Legutóbb
2018 nyarán hódította el a
Multichem Szentendre NKE a

Bajnokok Kupáját Cataniában,
ezzel pedig a női strandkézilabda
klubcsapatok legjobbja lett. Emese itt a legjobb védő címet is kiérdemelte.
Az ifjúsági strandkézilabdázóknál Ben
zsay Rebeka, a szintén
szentendrei nevelésű játékos volt a legjobb az
elmúlt szezonban. Rebeka, aki hamarosan
ünnepelheti majd a 19.
születésnapját, hatodik szezonját
kezdi versenyzőként. 2013 óta a
Szentendrei NKE játékosa, az
ifjúsági és a felnőtt csapat tagja is.
Az NBI/B-ben játszó gárda jelenleg a tabella második feléről várja
a folytatást, február 15-én lehet
ismét szurkolni nekik.
(H)

Jótékony emléktorna
A Puzder
János tiszteletére létrehozott eseményt
a tahitótfalui Sportcsarnokban
tartják meg ez évben is. A sportoló veterán kapusa volt a Tahitótfalu SE-nek, 2010 végén tragikus hirtelenséggel bekövetkező
haláláig. A csapat azóta – Turóczi Csaba vezetésével – minden év
januárjában jótékonysági emléktornát szervez. A felajánlásokkal
a kapus özvegyét és gyermekét
támogatják a szervezők. Puzder
János labdarúgó pályafutását az
MTK-ban kezdte, a serdülő, az
ifjúsági és a felnőtt csapat kapusa
volt. Az NB I után az NB II-ben,
majd a GANZ-MÁVAG-ban játszott. Ezután a III. kerületi TTVbe került, ahol NB III-as csapat-

ban védett. Oroszlányban az NB
II-ben játszott, majd Szentendrére került a megyei I. osztályba.
Onnan Pomázra igazolt, majd
barátja, Turóczi Csaba hívó szavára Tahitótfaluba ment. Nagyrészt neki köszönhető, hogy a
tahitótfalui labdarúgás a járási
bajnokság utolsó helyéről a megye
I/B osztályig jutott.
Programok Tahitótfaluban: Február 9. 8:00-14:00
Puzder János Emléktorna a

Sportcsarnokban. Február 14.
18:00 Új Brüsszel, új Európa?
Mit várhatunk a májusi választásoktól? – Georg Spöttle
biztonságpolitikai szakértő előadása a Sportcsarnokban. Belépés ingyenes. Február 16. 19:00
Farsangi Batyusbál a Népházban. Február 16.10:00 A két
kecskegida és a farkas – a Habakuk Bábszínház előadása a
Népházban. Február 23. 11:15
Farsangi felvonulás – indulás
a Tahi parkolóból.

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

BOBPÁLYÁK

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

www.bobozas.hu

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

Nyitva az év
Pályabérlés cégrendezvényekhez minden napján

1%
Ne feledkezz meg idén sem rólunk,
az ÁRVÁCSKA Állatmenhely közel 300 lakójáról!
Ha adóbevallásodat a NAV készíti el,
rendelkezz náluk adófelajánlásodról!
KÖSZÖNJÜK!
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Budakalászon nyíló családi
trambulin- és élményparkba

ANIMÁTOR, MŰSZAKVEZETŐ,
CSOPORTVEZETŐ, TAKARÍTÓ
ÉS PÉNZTÁROS-RECEPCIÓS
munkakörökbe kollégákat keresünk. Jó kereseti
lehetőséget, fiatalos és lendületes csapatot, valamint
rugalmas foglalkoztatási formákat kínálunk. Ha vidám
személyiség vagy, jól bánsz különböző korosztályú
emberekkel, és az első munkavállalók között szeretnél
részese lenni ennek az izgalmas projektnek, akkor
nálunk a helyed!
Küldd el jelentkezésed az allas@skylandparks.com
címre, vagy látogass el a www.skylandparks.com
honlapunk Álláshirdetések fülére.

skylandparks.com

MILTON FRIEDMAN EGYETEM

Magyarország
innovációs egyeteme.
A Milton Friedman Egyetem
oktatásában kiemelt szerepet kap
az innováció és a digitális megújulás.
A korábban Zsigmond Király Egyetemként működő
intézmény több mint másfél évtizedes múltja garancia
az oktatás magas színvonalára,
gyakorlat-orientált képzéseink felkészítik hallgatóinkat
a munkaerőpiac kihívásaira.

SZEREZZ
VERSENYKÉPES
DIPLOMÁT!
Érték Tudás Vállalkozás

Érték. Tudás. Vállalkozás. Ez a Milton Friedman Egyetem.
Cím: 1039, Budapest, Kelta utca 2.
Telefon: + 36 1 454-7600,
Honlap: www.uni-milton.hu
milton_felveteli_a4.indd 1
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