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Valóságos Dunalény
Egy hullámzó kis formával indult a megvalósítás, majd na-

gyobb és még nagyobb makettek segítették a munkát, amelyek 
során egyszer csak kialakult egy stilizált fej, a hullámok szár-
nyakká váltak, s ahogy Kinga tréfásan fogalmaz, egy a� éle Így 
neveld a sárkányod-béli Éjfúria fej is kialakult. S mert közel a 
víz, a Duna ölelésében áll a település, ahol bizony egyre több 
gyermek is él, a cél az volt, legyen ez a kút megérinthető, tapo-
gatható, igazán kézzel fogható, egy valóságos Dunalény! A szi-
getmonostori kút alkotójával készült interjút az 5. oldalon ol-
vashatja.

Bővül a Vadkacsa fészek
Tavaszig úgy remélik sikerül megépülnie a 21. századi vízi-

túrázáshoz minden feltételt megadó oktató központnak a le-
ányfalui vízitelepen. Az evezős központ első perctől népszerű 
lehet, hiszen a – két új versenyszakosztállyal is gazdagodott – 
vadkacsásokhoz minden évben özönlenek a vízi sportok kedve-
lői a fővárosból éppúgy, mint Visegrádtól Szentendréig. Az új 
oktatóbázis pedig a gimnáziumok, egyetemek számára még az 
eddiginél is több lehetőséget teremt majd a közös, szervezett 
túrák meghirdetésére. Írásunk a 7. oldalon található.

Végtelen átjáró

Természetművészet, nature art, land art … A természetmű-
vészet fogalma manapság sajátosan összecseng a korszellem-
mel, a Föld klímaváltozása körüli vitákban megváltozott köz-
hangulattal. A természetművészet a természettel való harmó-
nia újrateremtésére törekszik, az alkotói tevékenység pedig a 
természettel való közvetlen � zikai kapcsolatteremtésen alapul, 
amely a természeti anyagokat, tárgyakat, energiákat, helyszí-
neket közvetlenül alkalmazza. Az ezeket megjelenítő alkotó-
folyamatokból mutat be reprezentatív válogatást a Természet-
művészet című kiállítás a szentendrei MűvészetMalomban. 
Többet a tárlatról 4. oldalra lapozva tudhat meg.

Átalakul a szakképzés
Nincsenek könnyű helyzetben a pályaválasztás 

előtt álló általános iskolások. Sokféle középiskola, 
sokfajta képzés közül választhatnak. A felvételi el-
járás hosszú és bonyolult, ezért már most, a tovább-
tanulást megelőző tanév elején el kell kezdeni a 
tájékozódást. November 26-án kinyitjuk az iskola 
kapuit, nyílt napon várjuk a nyolcadikosokat és 
szüleiket. A 2020-21-es tanévben átalakul a szak-

képzés, amely a Petzeltbe jelentkező tanulók következő éveit is dön-
tően befolyásolja. A technikum öt év alatt végezhető el. Az első két 
évben ágazati képzés kapnak a tanulók, a második ciklusban duális 
képzés folyik. Részletek a 6. oldalon.

Az Odüsszeiából köl-
csönzött UTISZ mű-
vésznevet viseli, amelyet 
előtte ugyancsak álnév-
ként Odüsszeusz hasz-
nált a küklopsz elleni 
a� ér alkalmából, mely a 
szörny szeme világába 
került. A jelképes, ironi-
kus név értelmében 
Orosz művészete egyfaj-
ta támadás a szem ellen. 
Az Aba-Novák Galériá-
ban nyíló kiállításáról az 
újság 5. oldalán tájéko-
zódhat.
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Cím: 2023 Dunabogdány,
Kossuth Lajos utca 40.

Telefon: +36/26/390 350

Újborfesztivál 
és Libator

Szent Márton-napi népszokások mel-
lett Szent Hubertus alakja elevenedik meg 
a szentendrei Skanzen Márton-napi fesz-
tiválján november 9-10-én. Ebben az év-
ben a vadászok védőszentjének november 
3-i ünnepnapjához is kapcsolódik a mú-
zeum, solymászokat, vadászokat és halá-
szokat is vendégül lát. A Szent Márton 
Újborfesztivál és Libatoron a látogatók 
érdekességeket tudhatnak meg Szent Már-
ton életével és a liba-kultusz eredetével 
kapcsolatban. Programízelítő a 4. oldalon.
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Horgony az időben, avagy

A nemzetiségi anyanyelv megtartó ereje
Sokan ismerik, de kevesen tudják róla, hogy szakértője a 

politika egyik izgalmas területének, a nemzetiségi ügyeknek, s 
itt a� éle háttéremberként végzi munkáját. Gallai Gergelyről 
van szó, aki az egyetlen, a 2018-as parlamenti választások alkal-
mával a magyar parlamentbe jutott nemzetiségi képviselő, Rit-
ter Imre közvetlen munkatársa. Jómagam Gergelyt még az 
Erdész Galéria munkatársaként ismertem meg bő két évtizeddel 
ezelőtt. Tizenegy-gyerekes, anyai és apai ágon is német nemze-
tiségi családból származó talpraesett mai negyvenes, aki, mint 
meséli, gyakran németül is gondolkodik. Persze ez nem csoda, 
hiszen mindennapi munkája is e nyelvhez és kultúrához köti.

– A járás településeinek vezetői, jegyzői ismerik-e Önt, 
igénybe veszik-e tudását és ta-
pasztalatait a szakterületén?

Igen, bár nem várok soha arra, 
hogy ők keressenek meg, jövök én 
anélkül is. Hiszen nem csak a par-
lamenti feladatok fontosak, a „te-
repmunkát” is annak tartom. 
Tudom és tapasztalom, hogy ráfér 
a segítség a települési nemzetiségi 
önkormányzatokra. S bár én érte-
lemszerűen a németek ügyeiben 
járok el, de ha megkérnek, szíve-
sen segítek más nemzetiségieknek 
is véleményemmel és tanácsaim-
mal. Teszem ezt azért, mert úgy gondolom: „Menschen verschie-
dener Nationalität, die sich im Denken und Fühlen gleichen, sind 
wie ein Wald aus riesigen Bäumen: Jeder Stamm steht für sich, aber 
ihre Wurzeln vereinigen und ihre Kronen ver� echten sich. Sie sind 
an ihrem tiefsten und an ihrem höchsten Punkt verbunden.” Azaz 
mindannyiunk közös nyelvén: a különböző nemzetiségi polgárok, 
akik gondolatokban és érzésekben egyeznek, olyanok, mint az erdő 
óriás fái: mindegyik egyedül áll, de a legmélyebb és legmagasabb 
pontjainkon összeérnek, összeérünk. Így erős közösségeket, közösséget 
alkotunk és erősítjük egymást és Magyarországot.

– Hogyan látta az október 13-i nemzetiségi választást, 
Ön mit gondol a történtekről?

Mindenekelőtt örvendetes, hogy a mi járásunkban is többen 
regisztráltak nemzetiségiként, mint az előző ciklusban. Elmond-
hatjuk, hogy nőtt a nemzetiségi választók száma. Persze lehet, 
hogy vannak, akik erre azt mondják, sag schon, ez nem nagy-
dolog. De akik ezen a véleményem vannak, nem mérlegelik, 
hogy ez nem csak a belpolitika szempontjából fontos, külpoliti-
kai üzenete is van. A hazánkat körülvevő országokban jelentős 
számban élnek magyar nemzetiségű hon� társaink, ezért nagyon 

nem mindegy, hogy Magyarországon hogyan alakulnak a nem-
zetiségi arányok, és az államnak milyen a viszonya a nemzetisé-
gi állampolgárokkal. A másik, hogy ezen a választáson a nem-
zetiségi jelöltekre és listáikra is ugyanabban a szavazókörben 
lehetett szavazni, mint ahol a polgármesterekre és önkormány-
zati képviselőkre. Szerintem, ha nem is mindenki gondolja így, 
de ez kicsit azt is jelzi, hogy a nemzetiségi önkormányzatok 
egyenrangú partnerei a településieknek, még ha a mindennapi 
gyakorlat ettől még messze is van.

S még egy észrevétel a választásokhoz: a nemzetiségi válasz-
tópolgároknak két körben kellett szavazniuk. A levélszavazáshoz 
hasonló eljárásban a választónak saját kezűleg kellett lezárni a 

zöld borítékot. Ez, a sokak által 
várttal ellentétben nem okozott 
jelentős számú érvénytelen szava-
zatot. A helyi választási irodák 
felkészülten álltak a feladat elé, és 
eredményesen segítették a nemze-
tiségi választópolgárokat.

– Apropó egyenrangúság. 
Saját korábbi nemzetiségi köz-
életi munkám során volt alkal-
mam megtapasztalni, hogy pol-
gármesterek, képviselők, helyen-
ként jegyzők is akadtak, akik 
nem hogy partnerek nem voltak, 

de mint valamiféle szalvétagyűjtő szakkört „kezelték” a 
nemzetiségi önkormányzatokat és vezetőiket. Mi a helyzet 
most?

Ha ennyire nem is rossz a helyzet, de van még mit tanulni a 
partnereknek. Különösen fontos, hogy a nemzetiségi önkor-
mányzatok ismerjék kötelességeiket és jogaikat. A magyar tör-
vények számos igen fontos jogosítványt nyújtanak a nemzetisé-
gi önkormányzatoknak. Ezeket sokszor nem ismerik a helyi 
testületek tagjai, hát élni sem tudnak velük. Ezért erősen bizta-
tom az újonnan választott önkormányzatok képviselőit, elnöke-
it, hogy ismerjék meg a törvény adta lehetőségeket, éljenek ezek-
kel, különösen az oktatás, és ezen belül is anyanyelvük megőr-
zése ügyében. Mert az nem baj, ha valaki rosszul beszéli nemze-
tisége nyelvét, de ha nem használja, mert nem beszél tökéletesen, 
akkor az elvész. A jogok ismerete, a kivívott egyenrangúság vagy 
a � nanszírozás is nagyon fontos, de a nemzetiségi anyanyelv 
megtartásának kell az elsőnek lennie! Ez az első, vagy második 
anyanyelv horgonyként képes hosszú időre egy-egy nemzetiségi 
közösséget megtartani.

-Benkovits-

A községi választások eredményei
Míg az októberi önkormányzati választás városainkban a 

polgármesterek és a képviselő-testületi tagok váltását hozta, ad-
dig a járás községeiben és nagyközségeiben inkább a stabilitás 
volt a jellemző. Egyedül Csobánkán történt tektonikus politikai 
átrendeződés, hiszen Mohácsi Katalin képviselő kivételével min-
denki új. Ami persze így nem igaz, hiszen Völgyes József, az új 
csobánkai polgármester bár újnak számít e funkcióban, de az 
1994-től kezdődő ciklusban már képviselőként ült a testületben. 
Sőt anno a második legnépszerűbb képviselője volt a községnek, 
hiszen a korabeli kislistás szavazáson ötszáznál több választópol-
gár jóvoltából a második legtámogatottabb jelöltként jutott 
Csobánka vezető testületébe.

Van olyan testület, ilyen Tahitótfalué, ahol nem történt 
változás, a nagyközséget 10 éve vezető, független dr. Sajtos Sán-
dor aratott fölényes győzelmet (88,50% szavazati aránnyal)  
kihívójával szemben. A térségben egyedüli településként önkor-
mányzati képviselő testülete is változatlan maradt: Csörgő Mi-
hály, Gaál Sándorné, Karácsony János Ádám, Kubanek István, 
Nagyházu Miklós, dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné és 
Vaczó Zoltán képviselőkkel.

E tekintetben érdekes és sajátos az eredmény Leányfalun. 
Mert bár dr. Adorján András polgármester újnak számít a pol-
gármesteri székben, de régi motorosa ő a nagyközségi politikai 
közéletnek. Hiszen leköszönő elődjével együtt 2008-óta ültek 
képviselő-testületi székükben. A másik érdekessége Leányfalu-
nak, hogy az új testületben kvázi három polgármester is akad, 
hiszen a leköszönő előd, Loszmann János is ott van, de a korábbi 
első ember, Nyíri Csaba is tagja a testületnek. A legtöbbször új-

rázó „faluatya” Perházi Pál Adorján, aki 1998 óta viselheti a 
képviselő úr megszólítást Leányfalun.

De nem csak Loszmann vagy Nyíri képviselők voltak koráb-
ban községük első emberei, hiszen az ez évi választáson ismét a 
község testületének tagja lett dr. Illés György, aki volt már Pilis-
szentlászló polgármestere is. A település első embere viszont 
Tóth Attila Zsolt maradt. Pócsmegyeren, a járásban legrégeb-
ben prosperáló független polgármesterként Németh Miklós
jelölttársával szoros versengésben tarthatja meg pozícióját.

A dunabogdányi szavazók nagy többsége (85,6%) két induló 
közül Schuszter Gergely független, regnáló korábbi polgármes-
terre voksolt október 13-án. Két településen, Pilisszentkereszten
Peller Márton, Szigetmonostoron Molnár Zsolt korábbi, füg-
getlen polgármesterek egyedüli jelöltként indultak és maradtak 
polgármesterek. Kisorosziban a négy polgármester jelöltből a 
korábbi, függetlenként induló  Molnár Csaba lett a befutó vetély-
társaival szemben. A hét induló jelöltből Visegrád város lakossága 
Eőry Dénes független indulót választotta polgármesterének.

Amennyiben általános jellemzőket kellene a községi, nagy-
községi választásokról összegezni, talán azt lehet az egyik tipikus 
elem, hogy a polgármesterek és a képviselők most 99%-ban füg-
getlenként indultak a választásokon. S ehhez hozzávehetjük azt 
is, hogy a Dunakanyar nagyvárosi választásának is egyik jellem-
zője, hogy a civilek előretörtek, hiszen mindhárom településen 
civil szervezet jelöltje győzött. Így Budakalász, Pomáz és Szent-
endre választási tapasztalataival összegezve megállapítható, hogy 
a pártokba szervezett politikai értékvállalás helyett mára egyre 
inkább a civilek irányába mutatott a választók akarata.

Ritter Imre a Magyarországi Németek Országos Ön-
kormányzatának országgyűlési képviselője és  szak-
értő munkatársa, Gregor Gallai

Brückner Gergely – www.index.hu:

Új vezetők a városok élén
A 2019-es önkormányzati választás során sok telepü-

lésen törtek előre pártfüggetlen, vagy az ellenzéki össze-
fogás által támogatott civilek. Ám, ami a szentendrei HÉV-
vonalán, vagyis a Budakalász, Pomáz, Szentendre szaka-
szon történt, az egészen döbbenetes. A helyi civilek minden 
egyes körzetben is győzni tudtak. A legérdekesebb Buda-
kalász városa, ahol egy frissen alakított civil egyesület a 
jobboldali és a baloldali pártok ellenében is tarolt.

Pest megyében általánosan is sikeres volt az ellenzék a 
2019-es önkormányzati választáson. A megyei közgyűlésben 
ugyan � deszes többség alakult ki, de sok településen meg-
változott a helyi vezetés. A megyei listán 52 százalékot kapott 
a Fidesz, de kiemelkedően szerepelt a Momentum (20 szá-
zalék), jól a DK (15 százalék) és a Jobbik (9 százalék). E négy 
erő delegálhatott képviselőket a megyei közgyűlésbe.

A H5-ös HÉV
Vannak azonban olyan alrégiók, ahol egészen erőteljes volt 

a trendforduló. Ha például megnézzük a H5-ös HÉV vonalát, 
akkor csupa olyan kerületen és településen haladunk keresz-
tül, ahol a stabilnak tűnő � deszes vezetést leváltották. Cik-
künkben ugyan nem a fővárossal foglalkozunk, de valójában
A HÉV VONALÁN AZ I. KERÜLET, A II. KERÜLET, 
ILLETVE A III. KERÜLET IS VÁLTOTT, 
MAJD AHOGY A SÍN ELHAGYJA A FŐVÁROST, 
A HÁROM 10-20-30 EZRES KISVÁROS, 
BUDAKALÁSZ, POMÁZ ÉS SZENTENDRE IS 
LECSERÉLTE A POLGÁRMESTERÉT.

Korábban mindenütt kormánypárti polgármester volt, 
akik most is mindenhol elindultak, de hol szorosabb (Szent-
endrén), hol földindulásszerű változással (Pomázon) a kihívó 
nyert.

A három modell
Ha végigszaladunk az eredményeken, első ránézésre na-

gyon hasonló történeteket látunk, mindenhol elindult tehát 
a Fidesz-KDNP támogatásával a regnáló polgármester, és 
mindenütt egy civil egyesület volt a kihívója.

• Szentendrén Fülöp Zsolt, a Társaság az Élhető Szent-
endréért Egyesület (TESZ) jelöltje, egy helyi vállalkozó és 
egyben presbiter már öt éve is indult, most legyőzte Verseghi-
Nagy Miklós polgármestert. Valójában a kormánypárt támo-
gatta jelölt nem szerepelt érdemben rosszabbul, mint 2014-
ben, csak az akkori 43 százaléka elég volt a megosztott kihí-
vókkal szemben, a mostani 42 százalék nem volt semmire 
sem jó az összefogás ellen.

• Budakalászon Dr.Göbl Richárd (a város irányító-
számára utaló 2011 Egyesület színeiben), egy új jelöltként 
induló ötgyermekes orvos nyert Rogán László polgármester 
ellen, itt volt a kormánypárti jelölt térvesztése a legsúlyosabb, 
öt éve 82 százalékot, most 40 százalékot kapott a � deszes 
induló.

• Pomázon Leidinger István (Közösen a Városunkért 
Egyesület) egy korábbi városi tűzoltóparancsnok váltotta 
Vicsi László eddigi városvezetőt. Vicsi is az ellenzéki összefo-
gás „áldozata” lett, hiszen öt éve még 35 százalékkal polgár-
mester lehetett a megosztott ellenzékkel szemben, most 34 
százalékkal csúnyán alulmaradt kihívójával szemben.

A körzetekben is
A térkép annyiban is hasonló, hogy öt éve mindhárom 

településen csak egyetlen körzet volt, ahol nem a Fidesz di-
adalmaskodott, most minden településen az egyesületek 
valamennyi körzetet is megnyerték. Zárójelben megjegyez-
hető, hogy ezzel a cunamival viszont a kompenzációs listák-
ról minden hely a Fidesz – KDNP szövetségnek jutott.

Pomázon például nagyon rászállt a propagandagépezet 
Leidinger István volt tűzoltóparancsnokra. A támadás nem 
ért célt, Leidinger a szavazatok 66 százalékát megszerezve 
32 százalékponttal előzte meg Vicsi Lászlót.

Szentendrén 12 százaléknyi szavazatelőnnyel nyert Fü-
löp Zsolt helyi vállalkozó, református presbiter, korábbi 
önkormányzati képviselő. Érdekesség, hogy a civil egyesü-
letben képviselői helyet szerzett Lang András is, aki korábban 
a Pesti Est egyik alapítója volt.

Részletesebben mégsem a pomázi és a szentendrei egyesüle-
tekkel foglalkoznánk, mert ezekre még jobban ráfogható, hogy 

politikailag támogatott civil egyesületek voltak, vagyis a koráb-
ban az ellenzéki oldalon már megismert helyi politikusok cím-
kézték így magukat.

Ahol a legnagyobbat veszítette a Fidesz, vagyis a budaka-
lászi történet viszont egészen érdekes, mert itt a 2011 Egyesü-
let valóban minden párttól teljesen független erőként tarolt.

Halló, itt Budakalász!
Budakalászon tehát a 2011 Egyesület győzött minden-

ütt, de úgy, hogy az egyesület mindössze fél éve alakult, 
valóban minden párttól végig távolságot tartott, így az egyes 
körzetekben külön indultak vele szemben még balról is 
(MSZP-DK), illetve jobbról (Mi Hazánk Mozgalom) is je-
löltek.

Magán a polgármesterválasztáson Rogán László korábbi 
� deszes polgármester és Göbl Richárd (a mostani győztes) 
mellett elindult egy Lázár Péter nevű helyi is. Nem is ered-
ménytelenül, 9 százalékot kapott, a győztes 50,5 és a máso-

dik helyezett 40,5 százalékával szemben.
Támogatás nélkül

A 2011 Egyesület valami egészen érdekeset próbált meg, 
az eredmény alapján úgy tűnik, sikerrel. Amikor látszani kez-
dett, hogy erős lesz az egyesület, elutasította azokat az ellen-
zéki pártokat, amelyek a „szívesen támogatunk benneteket, 
de mit tudtok adni cserébe?” megközelítéssel jelentkeztek.

Az egyesület teljesen független maradt, mindössze egy 
olyan körzeti jelöltje volt, aki már korábban is volt helyi 
képviselő, de ő sem volt tagja politikai pártnak.

VISZONT ELTANULTÁK AZT A KIFEJEZÉST 
A FIDESZTŐL, HOGY CENTRÁLIS ERŐTÉR
és megtalálták azokat az arcokat, akik elfogadottak és hite-
lesek a városban. A polgármester negyven éve Budakalászon 
élő orvos, a képviselők között vannak a helyi egyházközség-
ből is vezetők, vállalkozók, közgazdászok, nehéz lenne a 
csapatra azt mondani, hogy klasszikus baloldali formáció.

Más módszer
A 2011 Egyesület valójában egészen más oldalról közelí-

tett a választáshoz, nem volt a fórumokon politikai ideológia, 
hanem csak helyi ügyek, játszóterek, járdák, lakóparkok, 
környezetvédelem. Ebben a településen ezekre kiemelt ér-
deklődés lehetett, hiszen sok botrány volt itt korábban, Lupa-
tó, lakóparkok, összefonódás egy közeli építőipari csoporttal.

Segítség, nyertünk!
Azt a helyiek sem tudják természetesen pontosan, hogy 

mi lehetett az ekkora győzelem oka, legalábbis sokféle ma-
gyarázatot kaptunk. A győztesek a civilséget, a helyi elköte-
lezettséget és hasonló pozitív jegyeket említenek. Természe-
tesen többen megemlítik az elmúlt időszak zavaros ügylete-
it is. Más szerint a Fidesz országos kommunikációs stratégi-
ája nagyon sokat segített Budakalászon is.

Nem lesz vendetta
Az egyesület mindenesetre továbbra is szeretné megőriz-

ni a kezdeti báját, vagyis azt, hogy az elkötelezett helyi tagok 
ne koncért, hanem feladatokért jelentkezzenek.

Az biztos, hogy a váltás talán nem is lehetne ennél na-
gyobb. Budakalászon nem nyertek a közigazgatásban jártas, 
akár a városvezetés oldalán, akár annak ellenzékében dolgo-
zó helyi politikusok, hanem új arcok, civilek kapták meg a 
városvezetést. Azt mondják, vendettát nem terveznek, nem 
az a cél, hogy minden helyi intézmény éléről minden ellen-
lábas el legyen takarítva, mert fontos, hogy az ügyek ne áll-
janak meg. Jöhetnek a hétköznapok, jöhet a valóság.

2011 Egyesület / Facebook
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– Nem sokkal eskütétele 
után kérdeztük a város új első 
emberét, milyen elképzelések-
kel, tervekkel vág neki az elkö-
vetkező öt esztendőnek?

– Jelképesen „feltűrt ingujjal 
és nagy reményekkel” vágunk 
bele a munkába. Ez most bizo-
nyosan igen optimistán hangzik, 
ám nap mint nap tapasztaljuk a 
biztatást, a felénk megnyilvánuló 
bizalmat. A választáson kapott 
szavazatok számán túl ezt több 
száz javaslatban és ötletben is iga-
zolva látjuk, melyeket a szentend-
reiek a közösségi hálón vagy szó-
ban osztanak meg velünk. Mind-
ebből következtetünk arra is, 
hogy a többség elfogadta a kam-
pányban megfogalmazott elkép-
zelésünket, amely szerint új mó-
don és stílusban kívánjuk Szent-
endrét vezetni és fejleszteni. Az 
egyik legfontosabb elem, hogy a 
jövőben közösen tervezzük és 
működtetjük a várost. Ígéretünk-
höz híven be fogjuk vonni a la-
kosságot az őket közvetlenül érin-
tő döntésekbe, a nagyobb beru-
házások tervezésébe éppúgy, mint 
az apróbb felújításokéba. Akkor 

is kérjük az emberek véleményét, 
ha csak egy fa elültetéséről lesz 
szó, hogy az adott városrészben, 
utcában élők tudjanak róla, és a 
változás közös döntésen alapul-
jon. Tudjuk, hogy ez időigényes 
lesz, de mivel azt szeretnénk, 
hogy a kisebb és a nagyobb kö-
zösség egyetértésével alakuljon 
Szentendre, vállaljuk az ezzel járó 
többletmunkát.

Számítunk a lakosság 
véleményére

A mai napig több száz javaslat 
és kívánalom van már tarso-
lyunkban a Dunakanyar körúti 
közlekedési zöldhullám bevezeté-
sétől számos utca, járda felújítá-
sán át a lakópark-stopig, és a 
Szentendre és vidéke lap nyitot-
tabb szerkesztéséig. Ezek többsé-
ge azonban nem valósítható meg 
azonnal, már csak a pénzügyi 
források korlátozottsága miatt 
sem. A hozzászólásokból azt is 
látjuk, hogy a szentendreiek fel-
nőttek, és tudják, hogy a városi 
büdzsé sem feneketlen zsák, oko-
san és takarékosan kell bánnunk 
a közösség pénzével. Ahhoz pe-

dig, hogy költeni tudjunk, bevétel 
is kell. De azt is gondoljuk, ha 
közösen tervezünk, döntjük el a 
sorrendeket, a nyilvánosság és 
átláthatóság módszerével, megér-
tő támogatásukra is számítha-
tunk. A mi dolgunk most nem 
az, hogy azon szörnyülködjünk 
mennyi és mekkora igény gyűlik 
össze, hanem hogy gondosan ösz-
szegyűjtsük ezeket, még a jelen-
téktelennek vagy lázálomnak 
tűnő ötleteket és javaslatokat is. 
Majd rendszerezzük, elemezzük, 
hogy a városrészi költségvetések 

készítésekor rendelkezésünkre 
álljanak.

Ez a fajta városvezetési gyakor-
lat újfajta metódus, amelynek 
végeredményeként azt várjuk, 
hogy az itt élők jobban maguké-
nak érzik majd, amikor egy-egy 
terv megvalósul.

– A Pilis Dunakanyari Hír-
mondó Szentendre mellett a 
járás többi településének ese-
ményeiről, kulturális életéről is 
tudósít. Adódik hát a kérdés, a 
városvezetésnek milyen tervei 

vannak a járás más települése-
ivel való együttműködéssel kap-
csolatban?

– Habár erről értelemszerűen 
a mostani városi kampányban 
kevés szó esett, de a járási vagy 
régebbi szóhasználattal szólva a 
kistérségi együttműködést ko-
moly lehetőségnek és fontos fel-
adatomnak is tekintem. Az értel-
mes és átgondolt munkamegosz-
táson alapuló összefogás ugyanis 
jelentős erőforrás is lehet telepü-
léseink számára, s ebben bőven 
vannak még tartalékaink. Gon-
doljon csak bele, azzal hogy az 
Eurovelo hamarosan a megvaló-
sulás szakaszába lép, milyen jelen-
tős hatással lehet a térség turiz-
musának fejlesztésére és Szent-
endre életére is. Elég, ha csak a 
kerékpáros híd megépítésnek 
következményeire gondolunk. 
De ott tornyosul előttünk a köz-
lekedés egyre feszítőbb gondja is, 
a gyakori dugóktól terhelt, a vá-
roson átvezető 11-es út ügye, vagy 
az ezen az úton való tömegközle-
kedés problémái. Itt említhetem 
a máig kihasználatlan vízi közle-
kedésben rejlő lehetőségeinket is. 

Biztató folyamatokat is látok, 
például ha csak a kulturális- és 
sportéletben gyakran még csak 
spontán alakuló együttműködést 
nézzük. De hogy egy látszólag 
apró dolgot említsek a sokféle 
kapcsolat közül, napjainkban – 
már nem is olyan kevés – szent-
endrei számára szinte mindenna-
pos rítus, hogy biciklire ül, és 
elkerekezik a leányfalui Gombá-
hoz, majd vissza. Ennél természe-
tesen lényegesen többről, és fon-
tosabb ügyekről van szó, amikor 
az együttműködést említem, hi-
szen Szentendre járásközponti 
szerepéből adódóan az egészség-
ügyi szakellátással kezdve tucat-
nyi dologban kell és lehet együtt 
gondolkodni. Bár a járás telepü-
lésein sok helyütt új emberek ül-
nek a vezetői székekben, szeren-
csére vannak közöttünk „régi 
motorosok”, tapasztalt polgár-
mester kollégák is, akik közös 
ügyeinkért már évtizedek óta si-
keresen dolgoznak. Ezért őszinte 
érdeklődéssel és nyitottsággal 
várom a polgármester kollégáim-
mal való találkozást!

B.Gy.

Szentendre új első embere Fülöp Zsolt

Feltűrt ingujj és nagy remények
A Szentendrei járás 13 települése közül hatban 
változott a polgármester személye az október 
13-ai helyhatóság választásokon, és az önkor-
mányzati testületek összetétele is átalakult. 
Szentendre lakossága a változásra szavazott, így 
ma a TESZ (Társaság az Élhető Szentendréért 
Egyesület) civil szervezet soraiból kerül ki a tes-
tület többsége és a polgármester is. Az új városvezető Fülöp Zsolt, 
aki bár a szentendrei képviselő-testületben immáron ötödik cik-
lusát kezdi, polgármesterként most debütál.

– Milyen érzésekkel, gondo-
latokkal lát neki az új felada-
toknak?

– Úgy érzem most magam, 
mint aki lefutott egy maratont, és 
a célba érkezés után azzal szem-
besül, hogy még egyet le kell fut-
nia. Az elején kicsit soknak tűnik 
a tennivaló, de át fogok esni a 
holtponton és megyünk tovább. 
Az elmúlt öt év nem volt könnyű, 
ám abban bízom, hogy a mostani 
induláskor már nem kell mindent 
megreformálni. Az előző ciklus-
ban elvett 3-4 évet, amíg a 21. 
századnak megfelelően átalakí-
tottuk a hivatalt. S az is nagy se-
gítséget jelent, hogy a csapat, 
amellyel – újabb sporthasonlattal 
élve – a második félidőt játsszuk, 
kialakult.

– Melyek voltak annak ide-
jén a legfontosabb változások?

–  Hosszú távban gondol-
kodtunk, így a hivatali átalakí-
táskor fontos volt például, hogy  
végre fel tudtunk venni valakit 
teljes állásban az adóügyek inté-
zéséhez, valamint a család- és 
gyermekjóléti területre , több 
osztályon pedig nyugdíjazás 
volt, pótolni kellett embereket. 
Amikor az első ciklust kezdtem, 
még nyolc közfoglalkoztatott 
volt a településfejlesztésen, ma 
már mindenki szerződéssel dol-
gozik. A kezdetekkor több sú-
lyos feladat várt megoldásra, 

ezek egyike a vízi közmű szol-
gáltató leváltása. A váltás után 
két éven át vizsgálta a fővárosi 
vízmű a rendszerünket, s kide-
rült,  hogy a nem számlázott víz 
73% körüli, tehát tényleg drá-
mai volt a helyzet. Elfolyás, el-
szivárgás, fekete bekötések… 
sok oka volt ennek, s nem pusz-
tán a rossz vezetékek a hibásak. 
Az új szolgáltatónak sikerült ezt 
a számot levinni 39%-ra, de a 
vízműnek 15% az elfogadható, 
így még mindig van mit ten-
nünk ezen a téren. Mindenben 
összedolgozunk a szolgáltatóval 
– így a pályázatokon is – a bér-
leti díjakat pedig a fejlesztésre 
forgatjuk vissza, amivel azért 
érhetők el eredmények. Az átvé-
telkor évente még 180 csőtörés 
volt, utána 80, most már csak 
50, ezek sokatmondó számok. 
Ugyancsak nagy feladat volt az 
első ötéves ciklusban a dunaparti 
fakivágások ügye, de ezt meg 
kellett lépni a biztonság érdeké-
ben! Megoldottuk  a rendez-
vénytér kérdését, felújítottuk az 
orvosi rendelőt, modernizáltuk 
az iskola környezetét, az óvodáé 
már korábban megszépül t. Te-
hát ha vesszük az alapvető pillé-
reket – hivatal, művelődési ház, 
rendelő, gyermekintézmények, 
vízi közmű, biztonság – akkor 
elmondhatjuk, mindenütt újra-
alapoztunk, vagy megerősítet-
tük az alapokat.

– Milyen területen tervez-
nek előrelépést az új ciklusban?

– Az első lépés most az, 
hogy az új testületet tájékoztat-
juk a valóságról. Én úgy látom, 
az ország önkormányzatainak 
90%-ánál válságkezelés folyik, 
és azt gondolom, a pénz nem lesz 
több a következő ciklusban sem. 
Tehát amit mi megspórolunk ma-
gunknak, annyival tudunk előre 
menni. Ezért aztán a képviselő-
testület beruházásokat akar-e 
csinálni, mert bár így nagyon lát-
ványos dolgok jöhetnek létre, de 
a meglévők tönkremehetnek. A 
másik megoldás, hogy kizárólag 
karbantartásokat végzünk és így 
lépegetünk előre, a harmadik le-
hetőség, hogy karban is tartunk, 
meg fejlesztünk is, ahogy tudunk. 
Természetesen mindegyik döntés 
más stratégiát igényel  költségve-
tésileg .

Ami a beruházásokat illeti, az 
iskola átkerült a tankerülethez, 
amellyel jó kapcsolatot ápolunk, 
de minden fórumon  - sokadik 

éve – elmondjuk, hogy iskolát 
kell építeni, mert jövőre a gyere-
kek már nem férnek el. Jó az ok-
tatásunk, nő a dunakanyari lé-
lekszám, sok az ideköltöző. Kö-
vetni kell a demográ� ai és társa-
dalmi változásokat, ha a tanker-
ületé lett a feladat, akkor nekik. 
Legalább 2-4 új tanteremre van 
szükség. Az óvodák esetében a 
meglévő ötből három korszerű, 
kettő pedig a ‘ 70-es évek színvo-
nalát idézi. A tervezett építésre 
három éve nyertünk 300 milliós 
támogatást, de az árak évente 
30%-kal „szaladnak el”. Még ha 
az ígéret szerint a pénzügymi-
nisztérium 50 millió Ft-tal ki is 
egészíti az összeget, akkor is vá-
laszthatunk: vagy próbálunk 
ennyiből eszkábálni valamit, 
vagy visszaadjuk a pénzt, s meg-
kísérlünk új pályázaton indulni, 
mondjuk 500 millióért. A legelső 
közgyűlésen erről minden tényt 
és adatot kiteszünk az asztalra, 
hogy felelős döntés születhessen. 
Az egyik lehetőség kompromisz-

szumosabb, a másik bátrabb, én 
pedig nem szoktam  megriadni a 
bátrabb megoldásoktól…

– Milyennek látja a jövőt, a 
következő ciklus lehetőségeit?

–  Ha nagyon diplomatikusan 
akarok fogalmazni, akkor azt 
mondom, szerintem az önkor-
mányzati rendszert államilag 
újra kellene gondolni. Nagyon 
átszabták ezt létrejötte óta, hatás-
köröket, pénzeket vontak el. 
Amikor gond van, legkönnyebb 
a polgármestert leváltani. Ám 
egy településvezetőnek nagyon 
jól kell dolgoznia helyi szinten,- a 
nehezítések ellenére is – hogy 
működjenek a dolgok. Ehhez 
viszont nincsenek meg az eszkö-
zök. Pedig az emberek elég jó 
döntéseket tudnak hozni kicsi-
ben, helyben, ha mindennapi 
életet szabályozó döntéseikhez. 
Ehhez persze forrásokat is kellene 
rendelni, mert mi vagyunk a 
frontvonalban! Én úgy vélem, az 
önkormányzatiság nagyon fontos 
része az államigazgatásnak. Fon-
tosabb, mint hiszik, és haszno-
sabb, mint hiszik. Ez az a szeg-
mens, ahol lentről lehet építeni az 
országot!

– Mi volna a megoldás?
– A legegyszerűbb az lenne, ha 

minden település, és így az ország 
vezetése is tudná, melyik telepü-
lésnek, mennyi értéke van. A mi 

esetünkben ez 3-4 milliárd forint. 
Ha azt vesszük, hogy az amorti-
záció évente 5%-os, akkor a 3 
milliárdnál ez évente 150 milliós 
tétel, amelynek  a fejlesztés, beru-
házás soron kell jelentkeznie, így 
lehetne fenntartani az értékeket. 
Akkor lennénk nullán. Tehát a 
kötelező feladatok fölött kellene a 
településeknek annyi pénz, – ez 
nagyságrendileg minden település 
esetében a háromszorosa volna a 
jelenleginek a beruházás-fejlesztés 
soron – hogy a meglévő értékeik 
ne csökkenjenek. Ezzel nehéz 
szembesülni országos szinten, 
mert hatalmas számok jönnének 
ki, de akkor ezeket kezelni kell. 
Ezek a tételek a mai önkormány-
zati rendszerben nincsenek benne. 
Ezeket érzik az emberek a bőrü-
kön, és ez könnyen levetülhet egy-
egy helyhatósági választáson.

– Milyen terveket fogalmaz-
na meg mégis a következő cik-
lusra?

– Ha egy képpel élhetek : volt 
egy düledező villánk, ahol az el-
múlt években az alapokat meg-
erősítettük, a limlomot kidobtuk. 
Most már a felszínre is több gon-
dot fordíthatunk, és látványosabb 
munkák is következhetnek. Any-
nyi biztos, az új ciklusban me-
gyünk előre megállíthatatlanul, 
mint eddig. Lehet, hogy kis lépé-
sekben, de biztos, hogy előre fo-
gunk menni!

Dunapress/CD

Kis lépésekkel, de mindig előre
 A dunabogdányi szavazók nagy többsége két 
induló közül Schuszter Gergely független, reg-
náló korábbi polgármesterre voksolt október 
13-án. A település régi-új első embere – mint-
hogy korábban már képviselőként is dolgozott 
a községért – harmadik ciklusát kezdi most az 
önkormányzatban.

Hosszú ideje ké-
szült már rá Szigetmo-
nostor önkormányza-
ta, hogy megszépítse, 
felújítsa a település 
„szívét”, a Szabadság 
teret. Éppen tíz eszten-
deje írtak ki ennek 
érdekében egy ötletpá-
lyázatot, amelyre nem 
csak szakemberek, de 
akár a helybeli nebu-
lók is beküldhették 
rajzos terveiket. Számos pályá-
zat érkezett, s amint azt Molnár 
Zsolt polgármestertől megtud-
tuk, az ötletelők szinte vala-
mennyien közösségi teret kép-
zeltek ide, többek közt csobo-
góval, játszótérrel, szökőkúttal.

Amint a megvalósításra mód 
nyílt, a testület mindezt � gyelem-
be is vette, emellett pedig egy 
ugyancsak régi elgondolást – egy 
helyi termelői piac létesítését – is 
valóra szeretett volna váltani. Pest 
megye éppen ez időben írt ki erre 

pályázatot, Szigetmonos-
tor pedig sikerrel nyúj-
totta be terveit. A mint-
egy háromezer négyzet-
méteres terület így egé-
szen átalakulhatott.

A korábbi téren álló 
emlékműn lévő már-
ványtáblákat, – melyek 
a két világháborúban 
elesett szigetmonostori-
ak, valamint az 1956-os 
forradalom áldozatainak tisztele-
tére készültek – beépítették az új, 
teret szegélyező félkör falba. (A 

tér lakosság számára tör-
ténő átadására szeptem-
ber 28-án, megáldására 
épp az október 23-ai 
megemlékezésen került 
sor, melyen a község ve-
zetői, civil szervezetek 
közreműködésével, va-

lamint a Zöld Sziget Általános 
Iskola ünnepi műsorával tiszte-
legtek az áldozatok emléke előtt).

A teret szegélyező íves fallal 
szembe kerültek a fedett elárusí-
tó helyek, ahol 14 árus kínálhat-
ja portékáit. A megyei pályázat 
előírása szerint gazdasági tervnek 
is készülnie kellett, ennek alap-
ján a helyi termelők hétköznapo-
kon ingyenesen, hétvégén mind-

össze 500 Ft-os hely-
pénz fejében keresked-
hetnek. Az év jeles ün-
nepeihez kötődő vásá-
rok idején, amikor a 
bevételek is nőnek, va-
lamivel többet kell � -
zetnie majd az érintet-
teknek. A nagyvásárok 
alkalmával a piactér 
mobil asztalokkal is bő-
víthető, közösségi ren-
dezvényekkor pedig az 

asztalok alatt található mobilpa-
dok is ülőhelyet kínálhatnak a 
közönségnek.

A közlekedés korszerűsítésével 
egyszerűbbé vált a tér megközelí-
tése, járdák, kapubeállók készül-
tek, s ahol a szabályok engedték, 
mindenütt létesültek parkolóhe-
lyek is. Új, szelektív hulladék-
gyűjtők is kerültek a térre, emel-
lett az önkormányzat kerékpár-
tartó és utcabútor raktározó he-
lyet is építtetett.

A félkörszerűen kialakított 
közösségi téren a hagyományos 
stílusú padok és a kört szegélyező 
kandeláberek kissé nosztalgikus 
hangulatot kölcsönöznek, melyek 

nem csupán funkcionálisan, esti 
fényben impozánsak, de különös 
harmóniát is teremtenek. A Sza-
badság tér mellett, de a piactér 
szerves részeként új kút, Várbíró 
Kinga helyi keramikusművész al-
kotása is helyet kapott (melyről az 
alkotót is megszólaltattuk/szerk.).

A pályázat részeként a kúthoz 
tartozó vízelvezetési rendszer is 
megépült. A munkálatok során 
két fát ugyan ki kellett vágni, ám 
helyettük 13 újat telepítettek a 
térre, közelükben a kényelmes 
ülőpadokkal. dp-info

Miénk itt a tér!

A közlekedés korszerűsítésével egyszerűbbé vált a tér meg-
közelítése

A tér félkörszerűen kialakított részére kerültek az emlék-
táblák
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Emlékkiállítás Kucsera Ferenc életéről
A tavasszal meghirdetett Kucsera Emlékév egyik legfontosabb 

eseménye az október 25-én „Kucsera Ferenc mártíriuma – Törté-
neti narratíva és kortárs re� exiók” címmel megnyílt, némiképp 
rendhagyó helytörténeti és képzőművészeti kiállítás. Az események 
– Kucsera meggyilkolása a Duna parton – ma már közismertek. A 
Tanácsköztársaság terrorja ellen szervezkedő szentendrei polgárok 
hamar levert akciója bűnbakjának a � atal kora ellenére igen nép-
szerű káplánt kiáltották ki. Chudy Ferenc bőrkabátos terrorkülö-
nítménye statáriális bíróság elé állította Kucserát, és még aznap 
agyonlőtték azon a helyen, ahol ma – a Zeneiskolával szemben – 
emlékkeresztje áll. A 100 évvel ezelőtti eseményeket felidéző kiál-
lítás kurátorával, Fábián Laura történésszel és Sz. Tóth Judit tu-
dományos munkatárssal beszélgettünk.

F.L.: A kiállítást hár-
man készítettük elő, az 
anyag összegyűjtésében 
legnagyobb szerepe 
Tyekvicska Árpád törté-
nésznek volt. A történeti 
kiállítás az Ámos Imre – 
Anna Margit Múzeum 
felső szintjén látható, ahol 
bemutatjuk Kucsera éle-
tét a gyerekkorától halá-
láig, s megjelenítjük a reá 
való emlékezést is, a Ku-
csera emlékévet. Az első 
teremben a gyermek- és 
� atalkora, a tanulmányai, 
a szülővárosában, Léván 
és az Esztergomban töl-
tött idő jelenik meg. A 
második terem szentend-
rei tevékenységét mutatja 
be, itt újságot szerkesz-
tett, foglalkozott a diá-
kokkal, láthatók fennma-
radt naplórészletei is. A harmadik 
térben – főként írásos dokumen-
tumok, plakátok segítségével a 
Tanácsköztársaság szentendrei 
eseményeit idézzük fel. A negyedik 
helyiségbe lépve a kor hangulata 
jelenik meg � lmfelvételekkel, ko-
rabeli fegyverekkel, s Kucsera ki-
hallgatásának és meggyilkolásá-
nak történetét is itt ismerhetjük 
meg. A múzeum földszinti terei-
ben pedig egy kortárs művészeti 
anyag látható, melyek témája a 
háború és az erőszak. Sajnos na-
gyon kevés olyan tárgyunk van, 
ami Kucserához kötődik, de sike-
rült jó anyagokat kölcsönözzünk a 
Plébániáról, a Hadtörténeti Múze-

umból, a Széchenyi Könyvtárból 
és Léváról is.

– Tudjuk, hogy Kucsera nap-
lót írt, sikerült ezt megtalálni?

Sz.T.J.: Sajnos a naplót „balla-
dai homály” fedi … az egész szö-
veg még nem került elő, csak rész-
letei. Valószínűleg több fénymáso-
lat is készült belőle. A rokonoknál 
is találtunk oldalakat és volt egy 
honlap is, a Kucsera 100, arról 
azonban levették a képeket és a 
naplórészleteket … Hiányosak a 
levéltári dokumentumok is: tud-
juk, hogy Kucsera szerkesztette a 
szentendrei Néplapot, de abból a 
korszakból az OSZK-ban mind-
össze egy darab van, a mi gyűjte-

ményünkben pedig csak későbbi 
számok találhatók, amik már a 
halálát tárgyalják. Fontos megje-
gyezni, hogy a tudományos kuta-
tás nagy részét végző Tyekvicska 
Árpád fedezte fel az egyetlen ko-
rabeli lapszámot is.

F.L.: Ő most egy könyvet is ír 
Kucseráról, ami sajnos idén még 
nem fog megjelenni. A kiállításra 
azonban facsimile formában és 
átírásban kiadjuk Kucsera még 
gyerekként készített indiánfüzetét, 
amit a kiállításban láthatunk.

Sz.T.J.: Hatalmas mennyiségű-
ek azok a periratok is, amelyek a 
tettesek (Chudi Ferenc és a kivég-
zőosztag tagjainak) további sorsát 
tárgyalják. Tudjuk, hogy kettőt 
közülük bebörtönöztek, kettőt pe-
dig – Chudit is – halálra ítéltek, de 
végül ők fogolycserével a Szovjet-
unióba kerültek. Azt is tudjuk, 
hogy hazajöttek, de egy éven belül 
mindegyik meghalt – valahogy a 
sors elrendezte ezt! A Tanácsköz-
társaság terrorkülönítményeit a 
Hadtörténeti Múzeumból köl-
csönzött egyenruhákkal tudjuk 
megidézni. Száz év elteltével, a 21. 
századi gondolkodásmóddal már 
igen nehéz beleképzelnünk ma-
gunkat a Tanácsköztársaság és ál-
talában a történelem során meg-
nyilvánuló � zikai terror légkörébe. 
Ha – szerencsére – nem is a valódi 
„átélést” szolgálják, de tartalmas 
gondolatokat sugallnak a múzeum 
földszintjén kiállított, az erőszakra 
re� ektáló kortárs műalkotások. A 
három itt kiállított műtárgy közül 
talán a leginkább megdöbbentő 
Szabó Ádám War Game című 
objektsorozatának „Ön itt áll” cí-
met viselő térinstallációja, ahol az 
egymással szemben álló kivégzen-
dő és a kivégzőosztag helyét mind-
össze két vörös pont jelöli, felkínál-
va a nézőnek a „szabad választás” 
lehetőségét. Mert a hatalom, adott 
esetben a terror kiszolgálása vagy a 
hősiesség vállalása minden esetben 
az egyén moralitásán alapuló sze-
mélyes döntésen múlik. Ezt tanítja 
nekünk Kucsera Ferenc áldozata is.

-kszeva-

Szüret a szentendrei Új Műhely Galériában
A MANK – a Magyar Alkotó-

művészeti Közhasznú Nonpro� t 
Kft. – Szentendre Fő terén október 
22-én Szüret címmel nyitotta meg 
őszi tárlatát, melyen a szentendrei 
Régi Művésztelepen és a Hódmező-
vásárhelyi Művésztelepen a MANK 
által fenntartott műtermekben jelen-
leg dolgozó művészek legújabb 
munkái szerepelnek. A kiállítást 
tekinthetjük egyfajta „szüret”-nek, 
hiszen a huszonhét alkotó munkás-
ságának legújabb „termését” mutat-
ja be.

Látlelet tehát ez az anyag; arról 
szól, hogy a két művésztelepen a 
műtermek bérlőinek biztosított – 
bátran mondhatjuk, hogy ideális, a 
szabad alkotómunkát minden szem-
pontból lehetővé tevő – körülmé-
nyek között milyen munkák szület-
tek az elmúlt évben.

A két művésztelepen az elmúlt 
években (Szentendre – 2013, Hód-
mezővásárhely – 2016) teljes körűen 
felújított műtermekre három évre 
szóló bérleti jogért lehet pályázni, a 
bírálati szempont – stiláris megkö-
töttségek nélkül – egyedül az érték. 
A műtermek havi bérleti díja igen 

„barátságos”, meg sem közelíti a je-
lenlegi átlagos albérleti árakat. A 
művészek azonban kötelezettséget 
vállalnak arra is, hogy minden évben 
egy – szakmai zsűri által kiválasztott 
– művüket átadják a MANK-nak. 
Ezáltal létre jön egy nagy értékű, 
hosszú távon muzeálisnak is nevez-
hető gyűjtemény, mely később tör-
ténetileg nyomon követhető, pontos 
dokumentációja lesz a művésztele-
pek működésének. (Gondoljunk 
csak bele, micsoda fantasztikus 
anyag gyűlhetett volna össze, ha a 
szentendrei Régi és az Új Művészte-
lepen – vagy bármelyik, állami in-
tézmények által fenntartott magyar 
alkotótelepen és csak az „államosí-
tástól” máig – a mindig is kedvező 
bérleti jog feltételei hasonlóak lettek 
volna!) A MANK azonban nem ki-
állítási intézmény, az általuk bemu-
tatott tárlatokon a máris összegyűlt 
anyag csak időlegesen és töredékesen 
mutatható be. A művek viszont köz-
kincsnek számítanak, melyek csak 
akkor kelnek életre, ha galériák, 
múzeumok falaira kerülnek.

Ezért került sor a Szüret kiállítá-
son egy második „szüretre” is: Feke-

te Péter kultúráért felelős államtitkár 
a kiállítók művei közül 23 darabot, 
összesen 7 millió forint értékben 
átadott a magyar kortársművészeti 
gyűjteményeknek: a Fővárosi Képtár 
– Kiscelli Múzeumnak, a szentendrei 
Ferenczy Múzeumi Centrumnak, a 
zalaegerszegi Göcseji Múzeumnak, a 
dunaújvárosi Kortárs Művészeti Inté-
zetnek, a békéscsabai Munkácsy Mi-
hály Múzeumnak, a kaposvári Rippl-
Rónai Múzeumnak, a Szombathelyi 
Képtárnak és a váci Tragor Ignác 
Múzeumnak.

Miért is alkot egy festő? Nagyon 
egyszerűen fogalmazva: hogy leg-
bensőbb gondolatait vizuálisan 
kifejezze. Hogy a mű által közvetí-
tett érték találkozzon a nézők, a 
befogadók gondolataival. No és a 
„nagyra látó” művészek persze az 
„örökkévalóságnak” is, hogy a ké-
sőbbi idők közönsége bepillantást 
nyerjen a mi korunk addigra bizo-
nyára már letűnt valóságába. S 
ennek a törekvésnek még mai, vál-
tozó világunkban is legfontosabb 
letéteményesei a közgyűjtemények, 
a múzeumok!

Sz.É.

Újborfesztivál és Libator
Szent Márton-napi népszokások 

mellett Szent Hubertus alakja eleve-
nedik meg a szentendrei Skanzen 
Márton-napi fesztivál-
ján november 9-10-én. 
Ebben az évben a vadá-
szok védőszentjének 
november 3-i ünnep-
napjához is kapcsolódik 
a múzeum, solymászo-
kat, vadászokat és halá-
szokat lát vendégül. A 
Skanzen Étteremben 
Márton-napi libaételek 
és családi pincészetek 
borai várják a látogató-
kat. 

A Szent Márton Új-
borfesztivál és Libatoron a látogatók 
érdekességeket tudhatnak meg  Szent 
Márton életével és a liba-kultusz ere-
detével kapcsolatban. A Lajta-nép-

táncegyüttes Márton-napi népszoká-
sokat és őszi mulatságok hangulatát 
eleveníti meg. Vidám társas munkák-

ba is belecsöppenhetnek az érdeklő-
dők, hiszen Márton napján fejeződ-
tek be falun a kinti mezőgazdasági 
munkák és kezdődött a téli kalákák, 

a toll- és kukoricafosztás időszaka. A 
kézműves foglalkozások az őszhöz 
kapcsolódnak – szalmalibát, madár-

etetőt, üveglámpást, 
gyapjú- és termésállat-
kákat készíthetnek ki-
csik és nagyok. A vadá-
szati hagyományok 
iránt érdeklődők va-
dászkutya bemutatón 
vehetnek részt, kipró-
bálhatják az 
íjászkodást, de lesz 
szabaduló szobás játék 
is trófeakiállítással.

A színpadi progra-
mok között gyerek-
koncertek és mese-

mondók előadása színesíti a rendez-
vényt. Koncertet ad a Zűrös Banda, 
a Makám, az ethno funk zenét játszó 
Kerekes Band is.

Természetművészet, nature art, 
land art … A természetművészet fo-
galma manapság sajátosan össze-
cseng a korszellemmel, a Föld klíma-
változása körüli vitákban megválto-
zott közhangulattal.

A természetművészet a természet-
tel való harmónia újra-
teremtésére törekszik, 
az alkotói tevékenység 
pedig a természettel 
való közvetlen � zikai 
kapcsolatteremtésen 
alapul, amely a termé-
szeti anyagokat, tár-
gyakat, energiákat, 
helyszíneket közvetle-
nül alkalmazza.

Az irányzat megje-
lenésekor – a hatvanas 
évek végén – a land art
munkák fókuszában 
többnyire a struktúra, az anyag és a 
lépték problematikái álltak, később 
egyre árnyaltabbá vált a természetről 

való művészeti gondolkodás. Az első 
ilyen tematikájú hazai kezdeménye-
zés, a tolcsvai művésztelep tevékeny-
ségében a kilencvenes évek óta nyo-

mon követhetőek az irányzat meg-
határozó törekvései. Az ezeket meg-
jelenítő alkotófolyamatokból mutat 

be reprezentatív válogatást – egyszer-
smind összegzést is – a Természet-
művészet című kiállítás a szentendrei 
Mű vé szet Ma lom ban.

A Végtelen átjáró egy eddig ke-
véssé feldolgozott, a hazai tolcsvai 
természet-művésztelep jelentőségét 

és tevékenységét mu-
tatja be – a művésztele-
pet 1999-ben Stark 
István képzőművész 
indította be. Az elmúlt 
húsz év alatt közel 
negyven művész for-
dult meg itt. A szent-
endrei kiállításon a 
természethez fűződő 
változó viszonyulásu-
kat különböző kortárs 
kifejezésmódokon ke-
resztül – szobrászat, 
fotográ� a, videó, ins-

talláció – tárja fel a résztvevő har-
minckét alkotó. A kiállítás december 
1-ig látogatható.

Bárki ecsetet ragadhatott a 
MANK Magyar Alkotóművészeti 
Közhasznú Nonpro� t Kft. 
és a Ferenczy Múzeumi 
Centrum közös program-
ján, október 11-én.

A járókelők és az isko-
lai csoportok egy, a téren 
felállított installáció köré 
rendezett székeken és ho-
kedliken kezdtek bele az 
alkotásba. Az inspirációt 
nyújtó installációban he-
lyett kapott a korábbi 
Czóbel-kiállítás egy ele-
me, a Kis� ú labdával 

(szel� )szobor változata, de egy bicik-
liből, néhány fényfűzérből, állvá-

nyokból és képkeretből is 
inspirálódhattak az érdek-
lődők, akik sok esetben 
magát a szentendrei Fő 
teret választották alkotá-
saik témájául.

A F(l)ess mob itt és 
most elnevezésű program 
során készült alkotásokat a 
Festészet Napján és az azt 
követő hétvégén, október 
18. és 20. között állították 
ki a város különböző pont-
jain.

Festészet városa tárlat a művésztelep jubileumára
Kevéssel az izgalmas rendezvény után újabb jeles év-

fordulóra készülhet a város, hiszen ebben az évben ün nepli 
fennállásának ötvenedik évfordulóját Szentendre 
művészeti életének fontos 
helyszíne, a Kálvária úti Új 
Művésztelep. Itt, 1969-es 
átadását követően � atal 
festők, gra� kusok, szo-
brászok, textilművészek és 
keramikusok – elsősorban 
művészházaspárok – kap-
tak pályázati úton műter-
mes lakást.

A „festészet városa” 
hírnevet megalapozó Régi 
Művésztelep festőinek 
művészi felfogásától eltérő, új törekvéseket képviselő 
képző- és iparművészek nagyban szí ne sí tet ték és gazdagí-
tották a szentendrei művészeti palettát.

A jelentős évforduló adja a Ferenczy Múzeumban 

hamarosan megnyíló jubileumi tárlat aktualitását. Ezen, 
az elmúlt öt évtized alkotásai tükrében szerepel az Új 
Művésztelep eddigi összes tagja, a tizenkét műterem 

egykori és mai bérlője: 
Deim Pál, Gy. Molnár 
István, Jávor Piroska, As-
szonyi Tamás, Czakó 
Margit, Hajdú László, 
Bálint Ildikó, Lukoviczky 
Endre, Pirk János, Pirk 
László, Rényi Krisztina, 
Kisfalusi Márta, Kocsis 
Imre, Kocsis Eszter, Lige-
ti Erika, Farkas Zsó� a, 
Kóka Ferenc, Kapusi Gá-
bor, Papachristos An-

dreas, Rajki László, Rózsa Péter és Nagy Kriszta x-T. A 
kiállítás 2019. november 15-től 2020. február 2-ig 
látogatható.

(Rappai Zsuzsa)

Kucsera Ferenc édesapjával

Festészet napja Szentendre főterén

Skanzen – Márton napi mulatság

Végtelen átjáró

Krizbai Sándor a díjátadáson

Fess és F(L)ESS

A Magyar Festészet Napja előtt tisz-
telegve 2019. október 19-én nyílt meg a 
Szolnoki Galériában a Képzőművészet Ün-
nepe Szolnokon című országos tárlat, mely-
nek fődíját, a Meggyes László-díjat
Krizbai Sándor Munkácsy-díjas festő-
művész, a szentendrei Régi Művésztelep 
tagja kapta meg, az Erdélyi fejedelmek 
(2016-2019) festménysorozata elismerése-
ként.

Deim Pál műterme
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Kinek a Dunából kirepülő 
kérészt, kinek a vizet, mint a 
mindig megújuló életet, de 
akadt, akinek az Istennel való 
kapcsolatot, s valami 
„halk méltóságot” je-
lent Szigetmonostor új 
köztéri kútja. Alkotó-
ja, Várbíró Kinga min-
den gondolatnak, 
minden „megfejtés-
nek” örül, hiszen mint 
mondja, éppen az volt 
a célja, hogy minden-
kihez szóljon, s akár 
mindenkinek mást je-
lentsen a műalkotás.

A művész Szekszár-
don született, Pécsen járt szakkö-
zépiskolába, majd a fővárosban 
végezte el az iparművészeti egye-
temet, de a kerámia, s a vele való 
munka, már kamaszkorától fog-
lalkoztatta. A tudás, tehetség, 
motiváció – nyugodtan mond-
hatjuk – nála hamar csatasorba 
állt, ám a saját hangot megtalálni 
még időbe került. Kinga azt vall-
ja, számára mindig fontos volt a 
mozgás, a lendület ábrázolása, s 
készíthet bármit, legyen az tányér 
vagy közkút, az az elsőrendű 
szempont, hogy késztesse töpren-
gésre a szemlélőt.

Szigetmonostorra tizenkét éve 
férje révén került, akinek győri 
létére mindig is vágya volt, hogy 
itt élhessen a települé-
sen.

Kingának is voltak 
álmai, mindjárt a legfon-
tosabb a család, s a gye-
rekek mellett, hogy a 
helyi művészeti iskolá-
ban taníthasson, s hogy 
köztéri alkotással aján-
dékozhassa meg válasz-
tott lakhelyét. Valóra 
vált minden vágy, mert a 
családi örömök mellé 

tizenkét év után meg-
kapta a lehetőséget, 
hogy a Zöldsziget művé-
szeti iskolába – már nem 
csak mint „beugró” – 
tervezéssel, rajzolással, 
tűzzománc készítéssel 
foglalkozhasson, s oktas-
sa a hivatás titkaira a 
diákokat. Ebben az esz-
tendőben pedig – a meg-
újult Szabadság tér még 
szebbé tétele érdekében 

– a köztéri mű létrehozására is 
felkérés érkezett az önkormány-
zattól. Terveit tetszéssel fogadták, 

így aztán következhetett a részle-
tek kidolgozása, s a töprengések 
ideje. A művész mindent elköve-
tett, hogy a helyhez, a helyszínhez 
méltóan, és az itt élők örömére 
készüljön el a közkút. Még kislá-
nya is besegített, együtt mérték, 
vajon mekkora is legyen a mű, 
hogy azt egy kisdiák is elérhesse.

A kút születése
Egy hullámzó kis formával in-

dult a megvalósítás, majd nagyobb 
és még nagyobb makettek segítet-
ték a munkát, amelyek során egy-
szer csak kialakult egy stilizált fej, 
a hullámok szárnyakká váltak, s 
ahogy Kinga tréfásan fogalmaz, 
egy a� éle Így neveld a sárkányod-
béli Éjfúria fej is kialakult. S mert 
közel a víz, a Duna ölelésében áll 
a település, ahol bizony egyre több 
gyermek is él, a cél az volt, legyen 
az a kút megérinthető, tapogatha-
tó, igazán kézzel fogható, egy va-
lóságos Dunalény!

Átadása óta már az óvodások 
is sokféleképp nevezték, volt már 
Kívánságkút: „anya menj arrébb, 
belemondom a kívánságom az-
tán megyek az oviba!” Egy kis� ú 

csak Kedves Sárkány-
nak hívta a lényt, de 
volt az már szitakötő és 
angyal is a kicsik, s a 
nagyobbak képzeleté-
ben. De így a jó, hiszen 
ahogy már korábban 
szóltunk róla, az alkotó 
éppen erre vágyott, 
hogy az arra járók ma-
guk fejezzék be lelkük-
ben a � gurát. A két és 
fél méter széles alak fe-
lett ragyog a „kútfő”, az 

éltető nap, két oldalán kis � gu-
rák, pár szó is olvasható: boldo-
gan, örömmel.

Az alkotónak alighanem csak-
ugyan az jelentheti a legteljesebb 
derűt, ha a helybeliek és az idelá-
togatók így szemlélik, így fogad-
ják el alkotását. Boldogan. 
Örömmel. CS/D

Kinőtték a fák az erdőt!
Márciustól szeptember végéig 

18 baba látta meg a napvilágot 
Szigetmonostoron. Ennyi új fa áll 
majd a Jövő erdejében a követke-
ző, november elejére tervezett 
ültetésnél. A különleges gesztus, 

hogy a település legi� abbjait faül-
tetés köszöntse, még 2014-ben 
született. A 2015. január elseje óta 
évente kétszer kerülnek újabb 
„üdvözlő fák” a park helyszínéül 
kijelölt területre, amely Szigetmo-
nostor és Horány között terül el. 
Nem volt véletlen a választás, a 
testület vezetői ezzel is szerették 
volna a településrészek egységét, 
összetartozását jelezni, hiszen 
ezek a fák közös erdőt alkotnak 
majd.

Az üdvözlő őshonos fák – kő-
ris, dió, berkenye, hárs, gyertyán, 
tölgy – a kezdetekkor még fatáb-
lácskát viseltek, a cél azonban az 
volt, hogy patakokból származó 
kövekbe, szikladarabkákba vésve 
őrizze az erdő a település új pol-
gárainak nevét, születési dátu-
mát. A szép görgetegkövek vésése 

– a testület megbízásából – folya-
matosan készül, az erdő fáinak 
épségét pedig ugyancsak folya-
matosan óvja az önkormányzat. 
Ez nem mindig egyszerű, hiszen 
a rendkívül meleg nyarak miatt 

komoly feladat az öntözés. Épp 
ezért a testület kiépíttetett egy 
ivóvízvételi helyet, ahonnan több 
vezeték is elágazik majd, hogy 
gyorsabban, könnyebben lehes-
sen locsolni. Akadnak olyan nö-
vények, amelyek természeti, kör-
nyezeti károk miatt kipusztulnak, 
helyükre azonban mindig újab-
bakat telepít az önkormányzat.

Ismét közeleg a legi� abb lakó-
kat üdvözlő növények „szezonja”, 
a testület ezért mindent előkészít 
a szülők számára, akik a felkínált 
őshonos facsemetéket az előre 
kiásott gödrökbe ültethetik majd. 
A fák szaporodása mutatja a falu-
ban élők egyre növekvő lélekszá-
mát, s úgy fest, hamarosan újabb 
területet kell kijelölnie a testület-
nek, hogy elegendő hely legyen a 
lombos köszöntők számára.

A Faluház és Ravasz László Könyvtár
Leányfalu

November 8. 19.00 A Dunabogdányi Általános Iskola és 
Művészeti Alapfokú Iskola zenetanárainak koncertje. November 
9. 10.00-18.00 JÁTSSZ ÚJRA! V. Társasjáték játszónap a Le-
ányfalu Játékbolt rendezésében. November 9. 18.00 FIZETÉS-
NAP Gorcsev Iván Kártyaklub; ugyanitt Zenés Varieté Forgó-
színpad, fellép: Bally&Fury Chee Atkins és az Edith Piál duó.
November 10. 16.00 „20-19” CSOPORTOS kiállítás a 7ek, 
azaz a METU kepi ábrázolás szakán 2019-ben végzettek. A 
kiálltást Király Gabi és Szabó Zsú nyitják meg. November 10. 
17.00 Rómaiak Pannóniában III.- A leányfalui őrtorony- Redő 
Ferenc régész professzor előadása. NKA. November 11. 15.00
Szeniorok Szentendrei Akadémiája: A Parkinson-kór, Badacso-
nyi Mónika előadása. 50+ korosztály számára. November 11. 
16.00 Móricz és… kültéri kiállítás megnyitó a Ravasz László 
Könyvtár kertjében. A kiállítást Adorján András polgármester 
és Szilágyi Zsó� a, a Móricz Zsigmond Társaság elnöke nyitja 
meg. MMA. November 11. 18.00 Galéria BluesKlub az Aba-
Novák Galériában. November 15. 20.00 TRAMBULIN – 
ping-pong, társasjáték, beszélgetés… November 16. 9.00 – 
12.00 Babaruha börze. November 16. 16.30 KISLÉPÉS – 
MOoN-tázsok – Homolya Gábor kiállítása a Holdra-szállás 50. 
évfordulójának tiszteletére: Leányfalu Hely- és Irodalomtörté-
neti kiállítóhely. Megnyitja: Kiss László, MTA. November 30. 
19.00 Téli víztükör tánckoncert – egy este ahol a hangok tánc-
ra kelnek és a mozdulatok megszólalnak – a Boros cipellők és 
Hágen Zsuzsa koreográfus-táncművész előadása. Az előadás a 
Tiszta Formák Alapítvány támogatásával valósul meg.

Kedves Olvasóink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a törvényi 
előírások értelmében könyvtárunkban kötelező leltárt  kell vé-
geznünk. A leltározás ideje alatt 2019. november 1 – 30. között 
könyvtárunk zárva tart. Megértésüket köszönjük!

Falak és Montázsok
Orosz István Kossuth-díjas, 

a Nemzet Művésze, szakmai dí-
jainak, pályadíjainak sora kime-
rítené ennek az írásnak a kerete-
it. Mégis kevesen ismerik. Ám 
ha hozzátesszük, hogy a Továrisi 
konyec plakátot is Orosz István 
tervezte, akkor mindenkinek 
fölcsillan a szeme. Igen, a plaká-
tot ismerjük, ám alkotójáról so-
kan nem tudják, hogy egész lé-
nyére a derű a legjellemzőbb. Így 
van ez akkor is, ha 
komoly tudo-
mánytörténeti té-
mában ír éppen 
könyvet, újrafogal-
mazza az Escher-
féle képi világot, 
esetleg az ana mor-
fózis (képbe rejtett 
kép) rejtelmeit vizs-
gálja.

Orosz István 
Kecskeméten szüle-
tett 1951-ben. A Magyar Iparmű-
vészeti Főiskola gra� ka szakán 
szerzett diplomát. A hetvenes 
évek második felében díszleteket 
tervezett, majd animációs � lme-
ket kezdett készíteni a Pannónia 
Filmstúdióban, s a Kecs ke mét-
� lm műtermeiben. Önálló gra� -
kai lapjait, gyakran archaizáló 
formai elemek, művészettörténe-
ti utalások, stílus idézetek, játékos 
önre� exiók rokonítják a poszt-
modern irányzatokkal.

Autonóm művészeti tevékeny-
sége mellett alkalmazott gra� ká-
val pályája kezdete óta foglalko-
zik. Munkáival rendszeresen 
részt vesz nemzetközi képzőmű-
vészeti tárlatokon, gra� kai bien-
nálékon, � lmfesztiválokon és el-
méleti szimpóziumokon. Már 
1984 óta viseli az Odüsszeiából 
kölcsönzött UTISZ („OYTI�”) 
művésznevet, amelyet előtte 
ugyancsak álnévként Odüsszeusz 

használt a küklopsz 
elleni a� ér alkal-
mából, mely a 
szörny szeme vilá-
gába került. A jel-
képes, ironikus név 
értelmében Orosz 
művészete egyfajta 
támadás a szem el-
len.

Az Aba-Novák 
Galériában nyíló 
kiállítása a „Falak”

címet viseli. A megnyitót Petőcz 
András költő tartja november 
16-án, 18 órától.

S hogy még izgalmasabb le-
gyen ez a nap, Leányfalun a Hely-
történeti Múzeumban 16.30-kor 
nyílik Homolya Gábor képző-
művész kiállítása, amelyben a 
Holdraszállás 50. évfordulójára 
emlékezik, és emlékeztet speciális 
látásmódjával. Kiállításának so-
kat sejtető címe: „Kislépés – 
Moontázsok”.

Trióban a klubban
Novemberben is folytatódik 

Galéria Bluesklub Leányfalu-Ház 
sorozata, amelyben minden hó-
nap második hétfőjén az Aba-
Novák Galéria falai között szól a 
blues muzsika. Egy új formáció 
érkezik majd, akik egyelőre a 
Speedballs nevet viselik, de a 
zenekaroknál sosem lehet bizto-
san tudni… még az sem kizárt, 

hogy amikor elkezdik az estet 
2019. 11. 11-én, még ugyanez 
lesz a nevük. Ami biztos, Haller 
Balázs énekel és akusztikus gitá-
ron játszik majd, Cselei Tamás
(Vasárnap dél, Gepárd Retardieu) 
elektromos gitárját bűvöli, és 
Tóth Benedek dobon (cajon) ját-
szik. Bluesra fel!

(K.K.)

Hív az erdő, vár a vers!
Irodalom és valóság keveredik 

a „Hív az erdő” projekt keretében, 
ahol egy régi, piros utcai telefon 
kelt új életre. Tárcsázáskor verset 
mond az arra járók-
nak, éppen úgy, aho-
gyan  Örkény István 
Ballada a költészet 
hatalmáról című egy-
percesének „főhőse”.

A helyszín azon-
ban a Hűvösvölgyön 
túli rét helyett a Pi-
lisszentlászló mellet-
ti erdő széle, az Or-
szágos Kéktúra eleje.  A  „Hív az 
erdő” projekttel a pilisszentlászlói 
Ambrus Ildikó és Katona Ádám a 
hasznavehetetlen tárgyaknak sze-
retne új jelentést és funkciót adni, 
miközben felhívják a � gyelmet 
környezetünkre, és annak védel-
mére. A kis piros telefon, amely 
tizenöt évig állt Ádámék műhe-
lyében, most a megfelelő szám 

tárcsázásával verset mond az arra 
járóknak. Tizenkét mű közül 
lehet választani, pédául Re mé-
nyik Sándor, Grecsó Krisztián, 

Áprily Lajos, Werner Herzog 
egy-egy alkotása, illetve a 
Bhagavad-gítá egy részlete hang-
zik el többek között Kollár-
Klemencz László (Kistehén), 
Petruska András (Petruska), 
Heinczinger Miklós (Misztrál), 
Gyulai István (Anton Vezuv) ze-
nész és Vasvári Csaba színész 
előadásában.

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

PROGRAMOK: „Törött rácsok” – Lehel Jenő fotókiállítá-
sa megtekinthető november 22-ig a művelődési ház Galériájá-
ban. November 7. 18.00 Trianon nem örök, nincs kőbe 
vésve – Nyers Csaba kiállítása. Megnyitja Patrubány Miklós, a 
magyarok világszövetségének elnöke. A kiállítás megtekinthető 
2019. december 20-ig. November 25. 18.00 Szabó Zsuzsan-
na – Háttérképek – Hommage à Nyolcak. A festmény kiál-
lítást Külüs László Barcsay-díjas festőművész nyitja meg. Köz-
reműködik: Pataki-Tóth Orsika. A kiállítás megtekinthető 
2020. január 3-ig. November 5. 17.00 Filmklub – Mitől sztár 
a sztár? – Avagy a színészi játék, sztárszínészek a � lmben. 
Pacskovszky József � lmklubvezető előadása. November 8. 
18.00. Borklub. 2019-ben az Év Pincészete díjat frissen elnyert 
Günzer Tamás Pincészete lesz a vendég Villányból. Szervező: 
Nyikos István 30/954-9147. November 9. 8.00 – 12.00 Lá-
da� a Garázsvásár. November 9. 14.00 Szent Korona dél-
utánok. November 9. 21.30 RockHáz: Hungarica „Blitz-
krieg” lemezbemutató koncert. November 12. 19.00 Laár 
András: Hogyan ne dögöljünk meg? – a buddhizmus tükré-
ben. November 16. 21.00 Nosztalgia Retro Party – Slágerek 
az 1970-es évekből – Freddie Mercury. November 21. 18.00 
Magyar Vándor: Végvári Tamás: Kajakkal Európa körül. No-
vember 21. 19.00 Hangfürdő – Havi egy alkalommal szere-
tettel várunk mindenkit, aki egy óra nyugalomra vágyik! No-
vember 22.17.30 Aprók Tánca. Tánctanulás Bucsánszki Be-
ával és a Budakalászi Tamburazenekar közreműködésével. A 
táncház előtt kézműves foglalkozás, a rendezvény 1,5 éves 
kortól 7 éves korig ajánljuk. November 23. 19.00 Katalin Bál. 
Zene: Pedrofon együttes. November 29. 17.00 Adventi 
Traccsparty – a Die 2Werischwarer Buam zenél. November 
30. 10.00 Adventi kolompos mulatság – kézműves foglalko-
zással. November 30.18.00 Kelta Advent a M.É.Z. zenekarral. 
December 3. 17.00-18.30 Sláger� lmek, � lmslágerek – Avagy 
zene és � lm, a � lm mint zene, Pacskovszky József előadása.

Tahitótfalu programjaiból
November 22-23-24. Karácsonyi élelmiszergyűjtés a rá-

szorulóknak a tahitótfalui Tesco Áruházban. November 23. 
19:00-24:00 Erzsébet-Katalin Batyusbál a Népházban (Baj-
csy Zs. u. 2.) November 27. 16:00-18:00 Véradás – Népház. 
November 30. 16:00-18:00 Készítsük el együtt adventi ko-
szorúnkat! A foglalkozást Jókainé Gombosi Beatrix népi ipar-
művész vezeti. Részvételi díj 600 Ft. – Faluház (Szabadság u. 
1/a.) December 1. 10:00 Segítsetek a hóembernek! – Haba-
kuk Bábszínház előadása. Az előadás végén érkezik a Mikulás!
Helyszín: Népház.

Boldogan, örömmel!

Dunalény Monostor közterén

A facsemeték névadói egy korábbi ültetéskor

Kút ovisokkal

Várbíró Kinga: Dunalény

A verselő telefon az erdőszélen
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Hallásfelmérés után az Ön egyedi igényeit 
fi gyelembe véve adunk javaslatot,
hogy a hallás valódi élmény legyen.

A tökéletes hallás nagykövete

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

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

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

1035 Budapest, Szentendrei út 32.
+36/30/552-88-78

OTTHONOKOSÍTÁS

Rendszerünk jellemzői:

Amit kínálunk:

www.leisurehome.hu  e-mail: lh@leisurehome.hu
Tel.: +36 20 429 1761

Világításvezérlés, hűtés/fűtés szabályozás, 
redőnymozgatás, fogyasztás optimalizálás,  

hangrendszer,  kaputelefon, 
kamerarendszer, távvezérlés, automatizálás, 

CO- és tűzriasztás, biztonság fokozás, stb.

Vezeték nélküli kommunikáció | Bármikor 
bővíthető, módosítható, nem kell szétverni 

a házat, utólag is beépíthető.

Tervezés | Eszköz beszerzés | Telepítés | 
Programozás | Karbantartás

Budakalászi termelő 
üzemünkbe azonali 

kezdéssel
cukrászt 

és kézilányt
keresünk.

Jelentkezéseket a pozíció 
megjelölésével az

info.alomsuti@gmail.com
e-mail címen várunk.

Bolyai első hely Tahitótfalu
Ez év október 11-én rendezték meg 

a Bolyai matematikaverseny megyei 
(Észak-Pest) fordulóját. A Tahitótfalui 
Pollack Mihály Általános Iskola és AMI
alsó tagozatán a 3.b osztály indított 
három csapatot, amelyek közül kettő 
is közel 100 pontot ért el. 
Felkészítő tanítójuk: Cse-
rek lyé né Szente Ildikó volt.

A 4. osztályosok verse-
nyében a 4.b. osztály hat 
csapattal mérette meg ma-
gát. Három csapat is 100 
pont feletti eredményt ért 
el, ami fantasztikus teljesít-
mény, hiszen egy hónap 
felkészülési idő áll a tanárok 
és a gyerekek rendelkezésé-
re, valamint az előző évek-
ben elvégzett munka. Kati 
néni (Magyarné Rátóti Katalin) min-
den évben hasonló eredményekkel 
öregbíti iskolánk hírnevét. Ilyenkor az 

eredmények mellett azt is látni kell, 
milyen sok gyermekkel szerettetik 
meg a matematikát a tanító nénik.

Felső tagozaton az ötödik évfo-
lyam kivételével minden évfolyamon 
indítottunk csapatokat. A hatodik 

évfolyam kettő, a hetedik évfolyam 
egy, míg a nyolcadik évfolyam ugyan-
csak két csapattal vett részt a mate-
matika versenyen. Minden évfolya-
mon elindult a fejlődés, hiszen az 
előző évekhez képest több pontot, és 
így jobb helyezést is értek el a gyere-
kek. A hetedik évfolyam csapata közel 
50 helyet lépett előre a tavalyihoz 
képest.

A nyolcadik ‘a’ osztály csapatá-
nak ezen a napon – mondhatnánk – 
minden összejött. Az első javítás után 
még csak annyit tudtunk, hogy benne 

vannak a top tízben. Három nappal 
később jött a hír, hogy benne vannak 
a legjobb hatban, és meghívták őket a 
Váci Piarista Gimnázium ünnepélyes 
eredményhirdetésére. Itt pedig kide-
rült, hogy a csapat – Ba�  a Bogi, 

Gyugos Lili, Tar Benjá-
min és Ziller Richárd –
megnyerte Pest megyei-
észak csoportját 169 pont-
tal, (20 ponttal megelőzve 
a másodikat) és ezzel az 
eredménnyel országos dön-
tőbe jutottak a gyerekek.

Hatalmas büszkeség a 
Tahitótfalui Pollack Mihály 
Általános Iskola és AMI 
közösségének, hogy az or-
szágos Bolyai matematika 
verseny megyei fordulóján 

14 csapattal mérette meg magát az 
iskola, melyek közül a 8.a osztály 4 fős 
csapata első helyezett lett. E mögött 
az eredmény mögött ott van az iskola 
iránti elkötelezettség, a felsős matema-
tika csoportbontás, tehetséggondozás 
kereteinek megteremtése, a gyerekek 
átlag feletti tehetsége a matematiká-
ban, és mindezek mellett a kiváló 
pedagógusi munka. Köszönöm kollé-
gáim felkészítő munkáját, külön kö-
szönet Kovács László Zoltánnénak a 
bajnokcsapat felkészítéséért!

Zakar Ágnes igazgató

A Bólyai-győztes Pollackosok

A szakképzés átalakulása a Petzeltben
Nincsenek könnyű helyzetben a pályaválasztás előtt álló általános iskolások. 
Sokféle középiskola, sokfajta képzés közül választhatnak, ez megnehezíti a 
döntést. A felvételi eljárás hosszú és bonyolult, ezért már most, a továbbta-
nulást megelőző tanév elején el kell kezdeni a tájékozódást. Ebben segítik 
őket iskoláik úgy, hogy szülői értekezleteket szerveznek, ahová meghívják a 
környékbeli középiskolákat, hogy a szülők és a gyerekek minél jobban meg-
ismerjék a továbbtanulási lehetőségeket. A középiskolák szívesen fogadják 
a meghívást, így lehetőség nyílik a személyes találkozásra.

A Szentendrén működő VSZC 
Petzelt József Szakgimnázium és 
Szakközépiskola jó kapcsolatot ápol a 
környékbeli általános iskolákkal. Szá-
mukra szinte egész tanévben szerve-
zünk pályaválasztási programokat. 
Tavasszal, a Szakmák éjszakája rendez-
vényen interaktív foglalkozá-
sokat tartunk, hogy minél 
jobban megismerjék intézmé-
nyünket, képzéseinket, ame-
lyeket őszi látogatásunkon mi 
mutatunk be a diákoknak.

A Petzeltes növendékek is 
bekapcsolódnak a pályaválasz-
tási kampányba, ők osztályfőnöki órák-
ra mennek a nyolcadikosokhoz. Az is-
koláról és magukról mesélnek, arról, 
milyen szakmát tanulnak, miféle ne-
hézségeket győztek le, és mekkora sike-
reket értek el. Ezek a találkozók azért 
hasznosak, mert a kortárs segítő a leg-
hitelesebb.

Nyílt nap és változás 
a képzésben!

November 26-án kinyitjuk az is-
kola kapuit, nyílt napon várjuk a nyol-
cadikosokat és szüleiket. Megnézhetik 

a tankonyhai főzési gyakorlatot, a fel-
szolgáló kabinetben a díszterítést és a 
vendégek fogadását, az eladók gyakor-
latán a vevők kiszolgálását és más taní-
tási órákat.

A 2020-21-es tanévben átalakul 
a szakképzés, amely az iskolánkba je-

lentkező tanulók következő 
éveit is döntően befolyásolja. 
A technikum öt év alatt végez-
hető el. Az első két évben ága-
zati képzést kapnak a tanulók, 
a második ciklusban duális 
képzés folyik. Könnyebbség, 
hogy az érettségi vizsgát két 

évre bontották: 12. évfolyamon magyar 
nyelv és irodalom, történelem, matema-
tika, 13. évfolyamon idegen nyelv. Az 
emelt szintű szakmai vizsgát is ebben 
az évben teljesítik a végzősök, így az 
érettségi bizonyítványuk mellé techni-
kusi végzettséget is szereznek. Ezek az 
eredmények beszámítanak a felsőokta-
tásba jelentkezéskor.

A hároméves szakképző iskolá-
ban, az első évben ágazati képzés, a 2-3. 
évben duális képzés folyik. További két 
év alatt érettségire készítjük fel a � ata-
lokat, a vizsgánál a szakmai végzettsé-

gük egy érettségi tantárgynak számít. 
Jelentős változás, hogy mind a techni-
kumban, mind a szakképző iskolában 
a 9. évfolyam ágazati alapvizsgával zá-
rul, ekkor lehetőség van a két iskolatí-
pus közötti átjárhatóságra. Az ágazati 
alapvizsga alkalmas egyszerű munka-
körök betöltésére.

Iskolánkban, ebben a tanévben el-
sőként kísérleti jelleggel indítottuk el, 
a jövő tanévtől kezdve minden szak-
képző iskolában bevezetik az orientá-
ciós programot. Az egy éves előkészítő 
év során egyénre szabott alapkompe-
tencia- és személyiségfejlesztés zajlik. 
Nincs osztályozás, szakmákkal ismer-
kednek a tanulók, hogy a tanév végére 
ki tudják választani a nekik leginkább 
megfelelőt. Képzéseinket nemzetközi 
projektek, illetve az Európai Unió or-
szágaiban végezhető szakmai gyakorla-
tok is támogatják.

Lukácsné Németh Klára ig.h

Közösségi térre pályázott 
az egyházközség

Közel húszmillió forintot nyert el a 
Pócsmegyer-Leányfalui Református 
Társegyházközség a Magyar Falu Prog-
ram keretében A helyi egyházi közös-
ségi terek fejlesztésére kiírt pályázat 
segítségével kapott támogatásból a le-
ányfalui templomkertben mintegy 
kétmillió forintból készült játszó- és 
foglalkoztató tér a gyerekeknek. Helyet 
kapott itt egy csúszda, egy biztonságos 
rámpa és két korszerű, rugós hinta, 
melyeket november 3-án hálaadó isten-
tisztelet után vehettek birtokba a kicsik. 
Az esemény Ravasz László emléktáblá-
jának koszorúzásával zárult.

A támogatás fennmaradó részéből, 
közel 15 millió forintból a pócsmegye-
ri gyülekezeti ház vizesblokkja újulhat 

meg. A meglévő bővítésével és a kap-
csolódó konyha korszerűsítésével nyári 
napközis táborokat is tarthat majd itt 
az egyházközség. Közösségi programok 
szervezésére a leányfalui református 
gyülekezet további három milliót for-
díthat még 2019-2020-ban.

Szlávik Róbert/Református 
egyházközösség Leányfalu

Térségi pályaorientációs nap
A tavalyi tanévben intézményünk, a Tahitótfalui Pollack Mihály 

Általános Iskola és AMI, a pályaválasztási napra- Fábián Csaba tanár úr 
javaslatára- meghívta a környék iskoláit. Itt a burkolótól kezdve az ács, az 
asztalos, az autószerelő és erdész mellett a csecsemőgondozó, fodrász, rend-
őr, villanyszerelő és más szakmák mutatkoztak be. Az idei tanévben a 
Dunabogdányi Általános Iskola népszerűsíti a különböző hivatásokat, 
s erre a programra a szigetmonostori Zöldsziget Általános Iskolával karöltve 
örömmel fogadta el iskolánk a meghívást.

November 22-én délelőtt térségi pályaorientációs napot tartanak 
a dunabogdányi, szigetmonostori és tahitótfalui általános iskolák, mely-
nek keretében délelőtt a végzős diákok Dunabogdányban betekintést 
kapnak a fodrász, kozmetika, asztalos, autószerelő szakmákba, valamint 
Lévai-Tóth Zsuzsa dunabogdányi iskolaigazgatónak köszönhetően a helyi 
pékség, posta, önkormányzat, borászat, Coop, Forgó étterem is várja az 
érdeklődő, pályaválasztás előtt álló gyerekeket. Este a Tahitótfaluban, 
a Népház színháztermében közel tíz környékbeli, – pomázi, szentendrei, 
váci, esztergomi – középiskola igazgatója, képviselője bevonásával rendez 
a három iskola pályaválasztási szülői értekezletet, melyre a végzős tanu-
lókat és szüleiket várjuk szeretettel. Ezzel a tanítás nélküli pályaválasztá-
si munkanappal szeretnénk a három iskola végzős diákjait a pályaválasz-
tásban segíteni.

Befejeződött az új orvosi rendelő 
építése Pócsmegyeren

Pócsmegyer Község Önkormány-
zata összesen 194 451 050 forint visz-
sza nem térítendő állami támogatást 
kapott a Pest megye Területfejlesz-
tési Koncepciója 2014-2030 és Pest 
megye Területfejlesztési Programja 
2014-2020 megvalósításához nyúj-
tott célzott pénzügyi költségvetési 
támogatás a Pest megyei fejlesztések 
előirányzatának forrásából támogatott 
PM_EUALAPELLATAS_2017/19 
kódszámú, „Önkormányzati tulajdo-
nú egészségügyi alapellátást nyújtó 
intézmények fejlesztésének támoga-
tása Pest megyében” című pályázat 
keretében, amelyből egy közel 580 m2 
alapterületű új orvosi rendelő épült.

Az új épület ünnepélyes átadója 
2019. szeptember 21-én volt. A rendez-
vényen beszédet mondott Németh 
Miklós polgármester, Dr. Vitályos Esz-
ter EMMI államtitkár, Hadházy Sán-
dor országgyűlési képviselő és Dr. Páz-
mány Annamária Szentendre Város 
Egészségügyi Intézményei intézmény-
vezető főorvosa.

A rendelő lakosság számára történő 
megnyitása a használatbavételi enge-
dély meglétét követően, az ősz folya-
mán történhet meg. Az épületbe költö-
zik át a háziorvos, a fogorvos, valamint 
a védőnői szolgálat. A pályázatnak 

köszönhetően helyet kap egy új fogá-
szati röntgen, így a lakosoknak a jövő-
ben nem kell Szentendrére utaznia ezen 
ellátásért. Az új épületben már a 21. 
századi igényeknek megfelelően tudják 
az orvosok, illetve a védőnő fogadni a 
betegeket, a terhesgondozásra érkező 
kismamákat.

Úgy gondoljuk, hogy példamutató 
összefogással sikerült a település egész-
ségügyi alapellátását javítani.

Köszönjük a projektben résztvevő 
cégek munkatársainak eredményes 
munkáját.

Pócsmegyer Község 
Önkormányzata
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50 m-es úszómedence
Melegvizes élmény-
és gyógymedence

Nyitva:
mindennap 6–19 óráig.

Péntek és szombat esténként
zenés éjszakai fürdőzés:

20–24 óráig

Leányfalu, Móricz Zs. u. 142.
Tel.: +36-30/516 7307
www.leanyfurdo.hu
www.facebook.com

leanyfalu/termalfurdo

A szervezetet, s annak központ-
ját családok, lelkes vízbarát civilek, 
no és nagylelkű szponzorok segít-
ségével sikerült, és sikerül ma is 
működtetni. A vadkacsáknak 
minden támogatás jól jön, így 
nagy volt az öröm, amikor 2016-
ban megnyertek egy, a Magyar 
Kajak-Kenu Szövetség által kiírt 
pályázatot a Le-
ányfalui Vízi Ok-
tatóközpont létre-
hozására. A kapott 
30 milliós összeg 
felhasználásához 
azonban még 
hosszadalmas út 
vezetett, lévén 
hogy a „fészekbő-
vítés” nem átépí-
tésnek, hanem új 
épület létrehozásá-
nak minősült, s 
mint ilyenhez, új 
tervek, új eljárások 
és új építési enge-
dély volt szükséges. Az egyesület 
végül minden szabálynak és felté-
telnek megfelelt a három éve zajló 
folyamat során, ám mire az épít-
kezés elkezdődhetett, a kapott 
támogatás nem bizonyult elégnek. 
Az anyag- és építési költségek 
mintegy 30%-os drágulása miatt 
a központ létrehozása 65 millió 
forintba kerül.

Pereházy Pál – aki önkormány-
zati képviselőségének ötödik cik-
lusát kezdi idén – mindig Leány-
falu és a civilek ügyeit tartotta 
szem előtt a testületben, és sport-

emberként egy-
aránt.  A Magyar 
Kajak-Kenu Szö-
vetség Fejlesztési 
Bizottságának, s a 
Magyar Országos 
Hajózási Szövet-
ség vezetőségének 
tagjaként, de mint 
a Leányfalui Vad-
kacsa Gyermek 
Vízi Flotta Köz-
hasznú Egyesület 
elnöke, mindent 
elkövetett, hogy az 

új bázis megépül-
hessen. Minthogy 
számos pályázó-
nak nem sikerült 
megszereznie a 
szükséges engedé-
lyeket, a megma-
radt összeget a ki-
írók arányosan 
felosztották az 
eredményes szer-
vezetek között. A 
Vadkacsa Egyesü-
let egy másik, sike-
res idei pályázat 

kétmilliós összegével, s jogi sze-
mélyként maga is újabb egy milli-
óval szállt be a költségekbe, ám az 
építkezéshez még mindig hiány-
zott tíz millió forint, amit végül 
szponzori segítséggel sikerült pó-
tolni.

Az épületnek már a födéme is 
elkészült. Az előírás szerint decem-
ber végéig kellene átadni, de az 
időjárásra tekintettel tavaszig ha-
ladékot nyerhetnek az építtetők. 
Ekkorra pedig, úgy remélik sikerül 
megépülnie a 21. századi vízitúrá-
záshoz minden feltételt megadó 
központnak. Az épület alsó szint-
jén negyven embert befogadó ét-
kező, melegítőkonyha, akadály-
mentesített vizesblokk kap helyet, 
míg a szobák a felső szinten várják 
az érkezőket.

A központ első perctől népszerű 
lehet, hiszen a –  két új verseny-
szakosztállyal is gazdagodott – 
vadkacsásokhoz minden évben 

özönlenek a vízi 
sportok kedvelői a 
fővárosból éppúgy, 
mint Visegrádtól 
Szentendréig. Az 
új oktatóbázis pe-
dig a gimnáziu-
mok, egyetemek 
számára még az 
eddiginél is több 
lehetőséget teremt 
majd a közös, szer-
vezett túrák meg-
hirdetésére.
Pilis-dunapress-

info

Két kerék, négy kilométer, 
végtelen lehetőség

Nagyszabású terv válhat valóra 
Szigetmonostoron. A település ve-
zetése ugyanis úgy határozott, a 
majdan a Szentendrei-szigeten is 
átmenő Eurovelo6 kerékpárút 
nyomvonalához – ami 
a kis Duna mentén 
halad majd – bevezeti 
a kerékpárutat a tele-
pülésre. Mi több, a 
kerékpáros közlekedés 
és a turizmus érdeké-
ben egészen a nagy-
dunai kompig épít ki 
egy útvonalat, amire a 
Pest Megyei Önkor-
mányzattól sikerült is 
pályázatot nyerni. A 180 millió 
forintos támogatás segítségével 
mintegy négy kilométeres szakasz 
épül meg, a jól összehangolt ter-
veknek megfelelően.

Az első szakaszon megújul az 
aszfaltréteg és felfestik a jeleket a 
két keréken közlekedők számára. 
A második szakaszon – a Pető�  
utcánál – kerékpársávot alakítanak 
ki, míg a harmadik lépésben a Zrí-
nyi és a Monostori útnál kerékpá-
ros nyomsávot építenek, amely 
összeköti Horányt Monostorral, a 
gödi révet a településsel. Ezen az 
útvonalon található a bölcsőde és 
az óvoda is, így a gyermekintézmé-
nyek kerékpárral történő megkö-
zelítése is sokkal egyszerűbbé válik. 
A terv negyedik eleme a horányi 
gát tetején a Nagyduna-sétányt 
érinti, itt is a jelek felfestése törté-
nik majd meg a Fő utcától Duna-

kesziig. A tervezett négy kilomé-
terben az új építésű rész másfél 
kilométeres, a nyomsáv mintegy 
két kilométeres, s a jelek felfestése 
közel két kilométernyi lesz.

A beruházás részeként pihenő-
helyeket is kialakítanak majd. Ezek 
egyike a bölcsőde vagy az óvoda 
közelében lesz, egy másik a horányi 
játszótérhez kerül, s ugyanitt a pi-
achoz is terveznek egyet. Itt kerék-
pártároló és pihenőpad is várja 
majd a bringásokat.

A tervek már készen állnak, az 
önkormányzat idén ősszel elindí-
totta a közbeszerzési eljárást. Aho-
gyan Molnár Zsolt polgármester 
hangsúlyozta, a majdani nyertes 
pályázó számára előírják, hogy a 
biztonságos és tartós végeredmény 
érdekében csak fagymentes napo-
kon történhetnek a munkálatok.

A teljes beruházásnak jövő év 
végére kell elkészülnie, kedvező 
időjárás esetén azonban hamarabb 
is befejeződhetnek a munkálatok, 
melyeket még idén szeretne elindí-
tani az önkormányzat.

Sportberuházás Leányfalun
A 2004-ben alapított Dunakanyar Sportegyesület röplabda 

és labdarúgó szakosztályai utánpótlás korú gyermekeknek – az 
5-19 éves korosztály számára – kínálnak sportolási és verseny-
zési lehetőséget. Röplabda szakosztályunk a körzetben négy 
helyszínen tartja foglalkozásait, és rendez versenyeket az orszá-
gos szinttől helyi iskolai versenyekig.

Egyre növekedő bázisának és elért eredményeinek (Országos 
Serdülő Bajnokság 4. hely; NB II Junior Keletkör II. hely) kö-
szönhetően szakosztályunk kivívta a Magyar Röplabda Szövet-
ség megbecsülését és támogatását is. A szövetség 2016-ban – a 
szakminisztérium támogatásával – meghirdetett pályázatán tíz 
millió forintot nyertünk el a Várady-Szabó Mihály Torna-
csarnok felújítására. A megvalósulás azonban – az MRSZ és 
az EMMI között elhúzódó egyeztetések miatt – ezidáig váratott 
magára. Ám ez év októberének végén zöld utat kaptunk a fel-
újításhoz, amelynek keretében világításkorszerűsítésre, négy 
röplabdaállvány és a sport PVC padló cseréjére is lehetőség van. 
Az elnyert összeg mellett Leányfalu önkormányzata közel 300 
ezer forint hozzájárulással vállalta a fejlesztéssel járó egyéb költ-
ségeket, a Magyar Röplabda Szövetség pedig a sportpadló-bur-
kolattal is hozzájárult a felújítás sikeréhez – közel négy millió 
forint értékben. A világítás korszerűsítése október 18 – 20. kö-
zött megtörtént, a padlócsere terveink szerint 2019 novembe-
rében készül el.

Batáriné Balázs Erzsébet
Dunakanyar SE / elnök

VISEGRÁDI
TÉLI-NYÁRI BOBPÁLYA
Tel.: 06/26-397-397

NYITVA:
EGÉSZ ÉVBEN 
MINDEN NAP

Pályabérlési 
lehetőség!

SOPRONI
NYÁRI BOBPÁLYA

a 84-es út mellett!
Tel.: 06/99-33-4266

06/20-433-3505

www.bobozas.hu

Az épülő oktatóközpont

Indián nyár a telepen

Új fészek a Vadkacsáknak
Ezelőtt 27 esztendővel (1992) alapította meg a Vadkacsa Egyesü-
letet, s hozta létre 10 társával együtt a leányfalui telepet Pereházy 
Pál. Az egyesület az elmúlt közel három évtized alatt a Dunaka-
nyar meghatározó vízi bázisává vált, melynek célja kezdetektől 
fogva az i� úság sportos életre nevelése, és a természethez közeli 
élet megszerettetése volt.

A belső kerélkpárút első szakasza: a Kossuth tér foly-
tatása a Zrínyi utcába
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Álmodja meg, 
mi valóra váltjuk!

Esküvőjének 
szervezése a mi 

ajándékunk!
Modern, látványos 
fénytechnikánkkal, 

az Ön ízlésének 
megfelelő hangulatot 

teremtünk!

RENDEZVÉNYTEREM 
KERTHELYISÉG

❧  Lakodalom, keresztelő
❧  Szülinapi parti, 

családi események
❧  Osztálytalálkozó
❧  Céges rendezvények

HÁZIAS NAPI MENÜ
házhoz szállítással

Hétfőtől péntekig
Kétféléből választható 
Húsos és Vega menü

(ételallergiásoknak is)

OTTHONOSAN AZ UDVAROSBAN

Udvaros Csárda – gyermekjátszóval, saját parkolóval ❧ Pomáz, Mártírok útja 1–3.
T.: +36 (20) 570-1361 ❧ info@udvaroscsarda.hu ❧ www.udvaroscsarda.hu

Á L L Á S L E H E T Ő S É G 
 

Fiatalos műszaki gárdával rendelkező, több, mint 26 éve fennálló,  
folyamatosan bővülő, stabil hátterű építőipari generálkivitelező cég vagyunk, 
mely magasépítési és mélyépítési területen tevékenykedve egyaránt jelenős 

beruházások megvalósítását hajtotta végre. 
 

GYÁRTÁS-ELŐKÉSZÍTŐ, 
FAIPARI CNC GÉPKEZELŐ, 

BÚTORASZTALOS 
 

munkakörök betöltésére várjuk új kollégáink jelentkezését! 
 

Amit kínálunk:  
versenyképes kereset, hosszútávú, folyamatos munkavégzés,  

azonnali munkakezdési lehetőség 
 

Érdeklődni lehet: 
topaviktor@hasz.hu, +36.20.352 23 54,  

www.hasz.hu 
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