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Pünkösdi Örökség 2017
A keresztények a húsvét utáni ötvenedik napon ün-

neplik Szentlélek eljövetelét, az egyház születésnapját, 
Pünkösd napját. A néphagyomány szerint pünkösdi ki-
rályságnak nevezték az értéktelen, múló hatalmat, melyek 
többnyire verseny keretében választott pünkösdi király-
ról szóltak, de ismert az ünnepkör egy másik szokásfor-
mája is, mely szerint a falu legényei és leányai közül ki-
választott pár (király és királynő) virágokkal feldíszítve 
járta körül a falut. Napjainkban is élő szokás még egyes 
vidékeken a kislányok pünkösdi király-nő járása mely 
néphit szerint, a rítus mágikus célja a termés növekedé-
sének előmozdítása volt, ilyenkor a falu legényei külön-
böző próbákon mérték össze ügyességüket, választottak 
pünkösdi királyt.

Az idén 50 éves Skanzen Pünkösdi Örökség Ünnepén 
közel 30 szellemi kulturális örökséget őrző közösség mu-
tatkozik be pünkösdvasárnap és hétfőn. Mindkét nap zene, 
tánc, kézműves bemutatók és kirakodóvásár várja az érdek-
lődőket a hetedjére rendezett ünnepen, ahol magyar nem-
zeti, szellemi kulturális örökségek mutatják be szokásaikat, 
kézműves és szóbeli hagyományaikat. Ízelítő a programból 
az 5. oldalon.

Golyók és gondolák

Nem tudom, hogy a Lorenzo Lotto által 
megörökített velencei szépség, Lucrezia mit 
szólna, ha palotája ablaka alatt reggel meglátná 
Vincze Ottó River-pool című térinstallációját, 
amelyet első változatában Szentendre belvá-
rosa előtt, a Dunán láthattunk az Art Capital 
kiállítás részeként, s amit mi itt Szentendrén 
a múlt év nyarán oly nagyon megszerettünk. 
Mint ahogy azt sem tudom, hogy a senerissima 
városa mosolyogva fogadta-e látványát, amely a 
Velencei Képzőművészeti Biennálé miatt már 
sokféle megdöbbentő műalkotással és sztárral 
találkozott. De egy dolog számomra biztos, az 
pedig, hogy nekünk, Szentendreieknek sikerült 
ezen golóbisok révén egy kicsit Velencébe lo-
pódznunk. A mester méteres biliárdgolyókból 
álló műve most Velencében ring május 30-a 
óta a Giudecca sziget előterében, július 4-ig. 
(Jegyzetünket az 5. oldalon olvashatja)

Kéz, a kézben…
„Ha ismertek olyat, aki hátránnyal született, vagy olyat, aki baleset 

vagy betegség miatt szorul segítségre, mondjátok meg neki, hogy 
soha ne adja fel!” – Létezhet-e hitelesebb forrás egy tizenéves számára, 
mint aki tudja, átérzi azt, amiről beszél?! Harmadik alkalommal volt 
Tolerancia nap a Templomdombi Általános Iskolában, melynek célja, 
hogy ledöntsék a korlátokat. Az iskola számára fontos, hogy diákjaik 
különféle életkorokban újra és újra átéljék a fogyatékkal élők világát. 
Az idei paletta igazán színes egyénisége volt Kormos László lábbalfestő, 
az  És Mégis Élni Alapítványtól. (A tolerancia nap eseményeiről bővebben 
a 6. oldalon tájékozódhat).

Jön az éjszakai járat!
A nyári szezonban nem kell, hogy fájjon a feje annak, aki este 11 

óra után közlekedni szeretne a Duna jobb partján. Lesz ugyanis éj-
szakai busz, ami Szentendre és Visegrád között jár majd. Először 
június 16-án lehet utazni rajta, a tesztidőszak pedig szeptember 3-ig 
tart. Egészen addig minden héten háromszor, pénteken, szombaton és 
vasárnap lesz éjszakai járat. A próbaidőszak elindítása elsősorban az 
itt élő embereknek köszönhető, hiszen ezernégyszázan kitöltötték a 
kérdőívet. Az indulási időpontokat, a lap 3. oldalán találja.

Az első tárlatvezetés
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JÚLIUS
JÚLIUS 1. 20:00 Barcsay Múzeum udvara Borbély Mihály trió feat. 

Dés András & Szabó Dániel • JÚLIUS 7., 8., 13., 14., 15. 19:30 Város-
háza udvara Szép Ernő: VŐLEGÉNY – vígjáték 3 felvonásban Szent-
endrei Teátrum – Orlai Produkciós Iroda • JÚLIUS 8. 20:00 Barcsay 
Múzeum KAROSI JÚLIA QUARTETT feat. BORBÉLY MIHÁLY • 
JÚLIUS 9. 10:00 DMH – Szentendre, Duna korzó 18. Khaled-Abdo 
Szaida: HŐS MIKLÓS – Márkus Színház előadása • JÚLIUS 9. 20:00 
Ferenczy Múzeum KITALÁLT VILÁG  - Für Anikó estje • JÚLIUS 
13. 20:00 DMH Dancsecs Ildikó: M/ÁMOR, VAGY AMIT AKAR-
TOK- zenés vígnépszínmű. A Terminál Workhouse és a Manna Kulturá-
lis Egyesület közös előadása. PREMIER! • JÚLIUS 15., 16. 20:00 Fe-
renczy Múzeum udvara ÉLET.TÖRTÉNETEK.HU… Igaz történetek 
sorozata a közelmúltból: A nővérek, Levél apámhoz! Szentendrei Teát-
rum – Orlai Produkciós Iroda Lengyel Nagy Anna igaz történetei szín-
padra alkalmazva, Egri Márta és Egri Kati előadása. • JÚLIUS 15., 20:00 
Barcsay Jenő Múzeum udvara SYRIUS LEGACY koncert • JÚLIUS 
16. 10:00 DMH – Makám Együttes: BOGÁRBÁL – gyerekkoncert • 
JÚLIUS 20. 20:00 DMH – Shakespeare: RÓMEÓ ÉS JÚLIA Kapos-
vári Egyetem Művészeti Kara Színházi Intézet előadása. • JÚLIUS 23. 
20:00 Ferenczy Múzeum Parti Nagy Lajos: AZ ÉTKEZÉS ÁRTAL-
MASSÁGÁRÓL FÜGE és Orlai Produkciós Iroda PREMIER! • JÚLI-
US 28., 29. 20:30 Fő tér – Rossini: A SEVILLAI BORBÉLY – vígope-
ra a Szentendrei Teátrum és a Co-Opera közös produkciója • JÚLIUS 30. 
18:00 Városháza udvara Jeli Viktória-Darvas Ferenc-Tasnádi István: 
HEPP!!! – cirkuszi bohócjáték. A Bartók Kamaraszínház előadása. • JÚ-
LIUS 30. 20:00 Ferenczy Múzeum udvara Edouard Louis: LESZÁMO-
LÁS VELEM FÜGE és Orlai Produkciós Iroda

Mathias Rex
Étterem és Panzió

Rendezvényterem:
esküvők, szülinapok, családi rendezvények

Várjuk Sok Szeretettel!
2000 Szentendre, Kossuth Lajos utca 16.

www.mathiasrexhotel.hu
Asztalfoglalás: 06/20/200 9977

Für Anikóval csábít a Teátrum
– Remek ötletnek tartom, 

hogy a Szentendrei Teátrumnak, 
mint patinás „intézménynek”, 
legyen valamiféle plusz, szemé-
lyes kapcsolódási pontja a közön-
séggel. Hab a tortán, hogy én le-
hetek az első, aki bensőségesebbé 
és talán még hívogatóbbá tehe-
tem ezt az egyébként is minden 
szempontból gazdag, nyári éva-
dot. Szentendre számomra sze-
mélyes emlékeim miatt is kedves, 
ezért is öröm számomra, hogy a 
Teátrum hírverője, ‘kisbírója’ le-
gyek.

Mindemellett pedig résztve-
vője is lesz, hiszen július 9-én a 
Ferenczy Múzeum udvarán 
találkozhat majd a közönség a 
Kitalált világ című estjén Ön-
nel.

– Ez egy válogatás a két leme-
zemről, amely valójában a közön-
séggel való beszélgetés az élet 
nagy és kisebb dolgairól, Beremé-
nyi Géza szövegeivel és Hrutka 
Róbert zenéjével. Azt hiszem, 
hogy egyiküket sem kell bemu-
tatnom. Bereményi Géza zenés 
poézise sokak számára ismert, a 
Cseh Tamás dalokon keresztül, 
akkor is ha valaki nem ismeri 

filmjeit, regényeit. Ezeket a 
dalokat hallgatva az ember 
eleven és plasztikus benyo-
másokkal gazdagodik tör-
téneti ismeretek nélkül is. 
Gézához régi becses barát-
ság fűz, és amikor a baráta-
im bujtogattak zenei CD-k 
készítésére, egyértelmű 
volt, hogy őt kérem fel a 
szövegek megírására. A ze-
neszerzőt illetően sokáig 
vacilláltam, ki komponál-
hatná meg a dalokat? A sok 
remek színészlemeztől elté-
rően, valami olyat szeret-
tem volna, ami kicsit sod-
róbb, dinamikusabb, rock 
and rollosabb. Baráti szála-
kon keresztül ismertem 
meg Hrutka Róbertet, aki azóta 
már számos film zenéjét jegyzi, 
például a Kincsem című moziét 
is. Annak pedig külön örülök, 
hogy én lehettem a ‘kerítőnő’, aki 

Bereményit és Hrutkát összehoz-
ta. A két lemezen – Nőstényálom, 
Kitalált világ – 22 dal hallható. 
Huszonkét dal, csak nekem! Cso-
dás dolog énekelni őket!

Szentendrén számos alka-
lommal játszott már főiskolás 
kora óta. Szereti a várost. Ilyen 
pozitív lelki töltettel kiállni a 
közönség elé egy önálló esttel 
más élmény a színésznek, éne-
kesnek?

– Minden koncert más és 
más. Profán hasonlattal élve 
olyan, mint egy étel receptje: 
mindig kicsit eltér a fűszerezés, a 
tálalás. A közönséggel ott és ak-
kor kell megteremteni a kapcso-
latot. Nagyon várom a találko-
zást a Ferenczy Múzeum udva-
rán! Tavaly nyáron is szerencsém 
volt egy különleges szentendrei 
programban részt venni, a Múze-
umok Éjszakáján Chiaru Shiota 
kiállításához kapcsolódva olvas-
hattam fel szemelvényeket a Kép-
tárban. Jó, hogy az idei nyár sem 
múlik el szentendrei élmények 
nélkül.

A 22 kész dal után esetleg 
készül már a harmadik lemez 
is?

– Szeretném! Dolgozunk raj-
ta, de mindhármunknak szeren-
csére igen sok a feladata, főként 
egy dologra lenne szükség: időre.

Karján vagy vállán a színház piros madarával, kedvesen, szelíden 
mosolyog a Szentendrei Nyár és Teátrum népszerűsítő kiadványa-
iról Für Anikó. A Jászai Mari-díjas Érdemesművész örömmel elfo-
gadta a felkérést, hogy a több elemében megújuló nyári fesztivál 
háziasszonya legyen, ezzel pedig maga is arra buzdítsa a közönséget, 
bátran válasszanak a kínálatból, ahányszor csak jól esik.

Könnyed 
és fajsúlyos, 
friss és klasz-
szikus, prózai 
és zenés, is-
mert és feltö-
rekvő, idős és 

fiatal, régi és új – annyi jelzőt 
lehetne még felsorolni az idei 
Szentendrei Teátrum és Nyár 
programját olvasgatva. A vá-
lasztást, és a böngészés igazi 
örömét meghagyjuk Önöknek, 
néhány érdekességet viszont 
mindenképp a figyelmükbe 
ajánlunk. Ebben pedig nem 
más, mint Vasvári Csaba, a 
Szentendrei Kulturális Központ 
előadó-művészeti ügyvezetője 
volt a segítségünkre.

Új programhoz új arculat
A tavalyi évad után levontuk 

azokat a következtetéseket, me-
lyek aztán új utakra sarkalltak 
bennünket. Végeztünk egy kérdő-
íves kutatást a közönség körében, 
látszott, hogy alulreprezentált a 
fiatal generáció, akiket most külön 
próbálunk megszólítani. A Pajor-
kúriában viszont oly sikeres irányt 
– melyben a karcosabb, érzékenyí-
tő témákat vonultattuk fel, mono-
drámákat, előadói esteket – foly-
tatjuk idén is, új elemekkel gazda-
gítva, szinte tabukat feszegető té-
mák kerülnek majd itt a színre. 
Július 7. és augusztus 20. között 
számos műfaj, helyszín, darab, 
koncert között lehet válogatni.

A Tavaszi Fesztiválhoz ha-
sonlóan a Szentendrei Teátrum 
és Nyárnak is lesz házigazdája, 
mégpedig a Jászai Mari-díjas, 
Érdemesművész Für Anikó, aki 
önálló estjét is bemutatja majd. A 
programfüzet is jelzi, hogy válto-
zik a külcsín, mostantól a színház 
kis piros madara kíséri a közön-
séget előadásról előadásra. Idén 

először pedig önálló honlapot is 
kapott az eseménysorozat, melyet 
a www.szentendreiteatrum.hu ol-
dalon érnek el az érdeklődők.

Új bemutatóhoz 
együttműködés

Az Orlai Produkciós Irodával 
már hosszú évekre nyúlik vissza a 
Szentendrei Teátrum kapcsolata. 
Tavaly például a Párterápia című 
előadást köszönhettük az együtt-
működésnek. Az évadot 
most is közös premier 
nyitja majd július 9-én.

– Hosszú ideje nem 
volt klasszikus magyar 
darabnak új bemutatója 
Szentendrén, de azt gon-
dolom, hogy Szép Ernő 
Vőlegénye – egyrészt a 
témájából, másrészt a 
szereposztásából adódó-
an – olyan előadás lesz, 
ami különleges élményt 
ad. Novák Eszter rendezi a vígjá-
tékot, Kovács Patrícia, Takács 
Kati, Tóth Ildikó, Szabó-Kimmel 
Tamás és Gazsó György játsszák 
a főbb szerepeket. Csodálatos a 
darab, és az alkotókat, szereplőket 
ismerve az előadás is az lesz!

A Szentendrei Teátrum és az 
Orlai Produkció közös sorozatot 
is indít, melynek első állomása 
szintén Szentendrén lesz. Lengyel 
Nagy Anna újságíró negyven éve 
gyűjti azokat a nem mindennapi 
történteket, melyekkel találkozott. 
Az Élet.történetek.hu sorozat ré-
szeként ezek közül állítanak szín-
padra most elsőként két sztorit.

– Meghökkentő történeteket, 
különleges emberi életeket láthat-
nak majd a nézők, olyanokat, 
amelyekből mindannyian tanul-
hatunk. Tavaly Tenki Réka és az 

Egyasszony című, komoly témá-
kat feszegető előadás fogadtatása 
indított el bennünket az ilyen 
irányú programok irányába. Arra, 
hogy kivételes emberi sorsokon 
keresztül mutassunk meg valamit 
a világról, a teremtésről, s termé-
szetesen benne saját magunkról is, 
amely tapasztalatokhoz talán nem 
jutunk el, ha nem találkozunk 
ilyen szélsőséges helyzetekkel. Az 
idén induló sorozat egyes részeit 

színész-rendezők jegyezik majd. 
Elsőként Egri Márta és Egri Kati 
lesz látható Cseh Judit rendezésé-
ben.

„Régi” operához „új” 
Főtér

Ha elkezdjük vizsgálni azokat 
az okokat, hogy miért nem volt az 
utóbbi időben a Fő téren előadás, 
akkor ott szerepel közöttük, hogy 
hosszú időre lefoglalta Szentendre 
Főterét egy vasmonstrum, jelesül 
a nézőtér, és a színpad, megnehe-
zítve ezzel a város életét, az 
ottlakók közlekedését és a turisták 
látogatását is. Ezt próbáljuk meg-
oldani azzal, hogy csak egy hétvé-
gére, július utolsó hétvégéjére 
költözünk be a Fő térre. A próbák 
alatt nem is lesz még nézőtér, tény-
leg az utolsó pillanatban épül csak 

fel, hogy ne zavarja az itt élőket, 
de a Főtéri előadással mégis egye-
di élményt nyújthassunk a nézők-
nek.

Ráadásul egy régi-új darabbal 
térünk vissza a régi-új helyszínre. 
Rossini vígoperáját, A sevillai 
borbélyt Kerényi Miklós Gábor 
rendezi, aki 25 esztendővel ezelőtt 
szintén a szentendrei Fő téren ál-
lította színpadra a darabot. Az 
előadás létrejötte egyébként is rop-

pant érdekes, de erről a 
későbbiekben még bő-
vebben is szólunk majd.

S ha már szó volt a 
régi-új helyszínekről, ak-
kor nem mehetünk el 
amellett sem, hogy újra 
lesznek koncertek a Bar-
csay Múzeum bensősé-
ges hangulatú udvarán: 
Borbély Mihály, a Karosi 
Júlia Quartett, a Syrius 
Legacy, Harcsa Vera és 

Gyémánt Bálint, valamint a Gás-
pár Károly Trió is ide várja majd a 
zeneszeretőket.

Újdonsághoz fiatalok
– Bízunk benne, hogy a kö-

zépiskolás és főiskolás generáció is 
visszatér, és egyre jobban képvisel-
teti magát a közönség soraiban – 
emeli ki Vasvári Csaba. FRISS 
címen fiataloknak szóló sorozatot 
indít a Szentendrei Teátrum, 
mellyel össze szeretné hozni a szín-
művészetis diákokat és pályakez-
dő színészeket kortárs nézőikkel. 
A Dunaparti Művelődési Ház 
udvarán három találkozóra lesz 
lehetőség: lesz itt zenés 
vígnépszínművelet (Dandecs Ildi-
kó: M/Ámor, vagy amit akartok), 
Shakespeare Rómeó és Júliája, vala-
mint Schiller-mű Fondor és Szere-

lem címmel. A jegyárakat is diák-
pénztárcához szabták.

Gyerekekhez új hősök
Öt előadást tartogat a legkiseb-

bek számára a 2017-es Gyermek-
teátrumi évad. A programok saj-
tótájékoztatóján Novák Eszter, 
Jászai Mari-díjas rendező azt 
hangsúlyozta, ilyen remek váloga-
tás szükséges ahhoz, hogy színhá-
zat szerető és értő gyerekek nője-

nek fel. Kifejezetten kérte az új-
ságírókat, hogy mindenképpen 
vigyék el gyermekeiket az előadá-
sokra. Fogadják meg a szavát 
Önök is, és nézzék meg Hős Mik-
lós történetét a Márkus Színháztól, 
hallgassanak zenét a Makám 
Együttes koncertjén, nevessenek a 
Bartók Kamaraszínház cirkuszi 
bohócjátékán! Ám ha mindez még 
nem lenne elég, a Nyáry Bábszín-
ház és az Aranyszamár Bábszínház 
is bekerült a programfüzetbe.

Az interjúkat Huszár Diána 
készítette

Új(don)ságok a Szentendrei Teátrum és Nyárról
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Jön az éjszakai járat!
Fel kellett pattanni a szalonnasütésről, mert ment az utol-

só busz? Beszélgetett volna a barátaival még egy jót a Szent-
endrei Teátrum előadása után egy pohár bor mellett? Bulizott 
egy jót, de nincs mivel hazamenni? A nyári szezonban bizto-
san nem kell, hogy fájjon a feje annak, aki este 11 óra után 
közlekedni szeretne a Duna 
jobb partján. Lesz ugyanis 
éjszakai busz, ami Szentend-
re és Visegrád között jár 
majd, a 882-es útvonalán. 
Először június 16-án lehet 
utazni rajta, a tesztidőszak pe-
dig szeptember 3-ig tart. 
Egészen addig minden héten 
háromszor, pénteken, szomba-
ton és vasárnap lesz éjszakai 
járat.

A kezdeményezést egy leányfalui fiatal, Adorján Botond 
indította el még két esztendővel ezelőtt, miután több alka-
lommal is haza kellett sétálnia Szentendréről buszjárat, és 
taxihoz elegendő pénz hiányában. Az első kudarcból tanulva 
vágott bele újra a szervezésbe tavaly szeptemberben. Ahhoz, 
hogy hivatalosan intézkedni lehessen a Volánbusszal és az 
ellátásért felelős Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, szük-
ség volt egy együttműködő településre. A civil kezdeménye-
zést végül Leányfalu önkormányzata karolta fel, Adorján 
András alpolgármester közreműködésével. A hivatalos szervek 
megkeresése előtt kérdőív készült. Ebből kiderült, hogy a 
19-25 év közöttiek használnák leginkább a járatot. Ez a kor-

osztály a válaszadók több mint 35 százalékát tette ki, de 
meghaladta a 25 százalékot a 36-50 év közöttiek pozitív 
jelzése is. „A tesztidőszak elindítása elsősorban az itt élő 
embereknek köszönhető, hiszen ezernégyszázan kitöltötték 
a kérdőívet. Ha ennyi ember nem mondja el a véleményét, 

akkor nem tudtunk volna 
valós igénnyel odaállni a mi-
nisztérium és a Volánbusz 
elé” – hangsúlyozza Adorján 
Botond.

Május 8-án kapta meg 
Leányfalu a busztársaság 
pozitív válaszlevelét. Ebben 
már a járat INDULÁSI 
IDŐPONTJAIT is ismer-
tetik: 01:20-kor indul 
Szentendréről, Tahitótfalu 

Hősök teréről 01:43-kor megx tovább Visegrádra, az 
Újtelepre 02:00 órára tervezik az érkezését. VISSZAFELÉ 
02:05-órakor indul majd a busz Visegrádról, 02:21-kor 
Tahitótfalu központját érinti, és 02:40-kor futna be Szent-
endrére. Lapzártánk után érkezett a hír, hogy a Volánbusz 
a járatot Újpest-Városkaputól indítja 0:55-kor, a vissza irány-
ban azonban csak Szentendréig közlekedik.

Az igazán jó hír pedig az, hogy mindehhez nem kell 
mélyen a pénztárcába nyúlni, ugyanis a jegy éppen annyi 
lesz, mintha nappal utaznánk, sőt, a bérletek is érvénye-
sek lesznek rá. Ezzel pedig új lehetőség nyílik a települések 
közti kulturális és közösségi élet felpezsdülésére! (H)

Változó idők Kisorosziban
Nem lehet azt mondani, hogy a kisorosziakat nem ér-

dekli, mi történik a településen. A május 13-án tartott 
időközi polgármester- és képviselőválasztáson a 814 lakos 
közül 512-en mentek el voksolni. Ezek a számok szinte 
megegyeznek a 2014-es adatokkal, akkor 816 választóból 
550-en jelentek meg az urnánál. A négy polgármester jelölt 
közül az a Molnár Csaba kapta a legtöbb voksot, aki 2002-
2014 között a falu vezetője volt. Az elmúlt három évben 
Nádasdy-Csontos Elek irányította a települést, ő kapta 
egyébként a második legtöbb szavazatot. A képviselő-tes-
tületbe négy egyéni jelölt került be: Benedek Károly, Dr. 
Havas Henrik, Surányi Péter és Kovács Sándor. A 2014 óta 
regnáló önkormányzatból egyedül Benedek Károly dolgoz-
hat tovább a 2019-ben esedékes választásokig.

A régi-új polgármester programja
„Változó időket élünk, de a jövő 

mindenkié, tartsuk ezt szem előtt, és 
dolgozzunk együtt Kisorosziért!” – ír-
ta Molnár Csaba még a választási 
programjában. A régi-új polgármester 
tanulva a most leköszönt képviselő-
testületben kialakult feszültségből, ki 

szeretné szélesíteni a képviseleti demokráciát Kisorosziban. 
Terveiről és a közeljövő feladatairól most részletesebben is 
mesél Önöknek.

2019-ben egy új típusú önkormányzati rendszer, 
egyfajta minta kezdhet működni a településen. De pon-
tosan hogyan is?

Szélesebb civil kört kell bevonni egy önkormányzat 
működésébe, és meg kell teremteni azt a fórumot, ahol 
nagyobb befolyással tudnak lenni a képviselő-testület dön-
téseire. Arról van szó, hogy fel fogok állítani egy úgyneve-
zett Vezetői Tanácsot, ebben benne lesz az iskolaigazgató, 
az óvodavezető, az orvos, a református lelkész, a katolikus 
pap és a polgármester. Negyedévente kötelezően be kell 
számolni ennek a testületnek az önkormányzat működé-
séről, a tagjai pedig ajánlásokat, tanácsokat, véleményeket 
fogalmaznak meg. A döntés a törvényi előírásoknak meg-
felelően továbbra is a képviselő-testület kezében van. Majd 
négy kistanács létrejöttét tervezem még, melyek működéséhez 
pénzt is hozzárendelünk. Az Idősek Tanácsa esetén pél-
dául egymillió forintot, aminek a sorsáról, felhasználásáról 
a tagság dönt. A Fiatalok Tanácsa talán a legfontosabb, 
akiknek három millió forint fog a rendelkezésükre állni. 
Az oktatást mindenképpen segítenünk kell. Sok olyan gye-
rek van, aki egy bizonyos szintű képzésnél megáll azért, 

mert nincsen anyagi lehetősége a továbblépésre. Lesz még 
Vállalkozói Tanács és Szociális Tanács, utóbbinak 
szintén hárommilliós kerete lesz. A tanácsok elnökei de-
legáltak lesznek a Vezetői Tanács ülésén is. S hogy kik 
lesznek a testületekben? A kisorosziak döntenek majd 
róla, akár az önkormányzati választáson. Jelentkezni lehet 
a csoportokba, elképzelésem szerint 3-5 fő alkot egy ta-
nácsot. A helybeliek demokratikus úton maguk közül 
választhatják majd ki azokat, akik részt vesznek a telepü-
lés életének irányításában. Ha mindez lezajlik, a 2018-as 
költségvetés már lehetővé teszi, hogy a tanácsok működ-
jenek. Bízom benne, hogy ezzel a háttérrel, az ügyek és 
értelmes javaslatok mentén együtt tud majd működni 
Kisoroszi képviselő-testülete – én erre készülök.

Feladatát társadalmi megbízatású polgármester-
ként vállalta, miért?

A főállású polgármester illetményének a felét kapja, 
aki társadalmi megbízatásban vállalja. Nekem feladatokat 
kell elvégeznem, nem a munkaidőt kitöltenem. Így érez-
tem tisztességesnek.

Mik lesznek az év hátralévő részében a legfonto-
sabb teendőik?

Úgy vélem, hogy az előttünk álló időszak – hogy csak 
a nagyobbakat említsem – legfontosabb fejlesztése infra-
strukturális, valamint turisztikai vonatkozását tekintve, 
a 11-es utat – Dunabogdányból – Kisoroszival összekötő 
kishíd megépülésének és ezzel együtt a településünkről 
induló szigeti kerékpárút (Eurovelo6) létrejövetelének 
szorgalmazása, elősegítése. Folytatnunk kell a gátépítést, és 
stabilizálnunk kell a RÉV helyzetét, miután a működte-
tést végző vállalkozó felmondta a szerződést. Szintén 
nagyon fontos, hogy kidolgozzunk egy értelmes koncep-
ciót arra, hogyan akarja a település működtetni a Sziget-
csúcsot. Jelenleg az önkormányzat üzemelteti a területet, 
a büfét pedig bérletbe adtuk egy vállalkozónak. A szer-
ződés azonban most lejár. El kell dönteni, hogy az önkor-
mányzat ugyanezt a modellt akarja-e továbbvinni, vagy 
megpályáztatja az egész működtetést a parkolási- és sáto-
rozási díj szedésén át a büféig, esetleg önmaga átveszi az 
összes funkciót? Bármelyik megoldás is lesz, több hónapos 
előkészítés szükséges hozzá, ezért ősszel mindenképpen 
döntenie kell a testületnek. Ezzel a szigetorr következő 
5-10 évét is befolyásolhatjuk. Távlati elképelés, hogy a 
jelenleg teljesen kihasználatlan hat hektáros horgásztavat 
szabályozzuk, rendezzük. Így újabb turisztikai vonzerőt 
teremthetünk Kisoroszinak.

CsaK/HD

Kézikönyv a település arculatáról
Egy település karakterét meghatározzák az épületek, 

melyek részei a hely kulturális örökségének, identitásá-
nak. Egy új épület megváltoztatja a tájat, ezért a terve-
zéskor számos szempontot kell figyelembe venni. Ehhez 
kíván segítséget nyújtani a településképi védelemről 
szóló 2016. évi LXXIV. törvény egyik legfontosabb, 
gyakorlati megvalósulást segítő eszköze, a Település-
képi Arculati Kézikönyv Dunabogdányban. A kézi-
könyv célja, hogy lényegre törően mutassa be a község 
építészeti arculatát meghatározó jellemzőket, épített és 
természeti értékeket, a közös lakókörnyezet alakításával 

kapcsolatos elvárásokat, javaslatokat. Jól áttekinthető 
rajzok és fényképek segítségével illusztrálja a követen-
dő példákat, a településképhez illeszkedő építészeti 
elemeket. A kézikönyv összeállítását Dajka Péter tele-
pülési főépítész irányítja. Az Arculati Kézikönyv ké-
szítésénél fontos szempont, hogy a településen élők is 
beleszólhassanak otthonuk, környezetük alakításába. 
Ennek érdekében Dunabogdány vezetése lakossági 
fórumokat tart majd. A véleményezési dokumentum 
pedig a honlap Településrendezési terv oldalán lesz 
elérhető.

No comment…

Az elöntött óváros
A május 23-i felhőszakadás nem csak Szentendre fel-

újított csatornarendszerét, de a városháza szavahihetősé-
gét is komoly vizsga elé állította. A májusi égi áldást az 
óvárosi „egyesített csapadék- és szennyvízcsatorna-hálózat 
nem tudta elvezetni”. Az összefolyók képtelenek voltak 
elnyelni a hirtelen lezúduló esővizet, így az áradat üzle-
teket, pincéket, kerteket árasztott el. Ezek képeit a világ-
hálón látva az ár erejével emelkedett a közfelháborodás 
is. Perceken belül hozzászólások 
öntötték el az oldalakat, amelyeken 
e félelmet és aggodalmat keltő képek 
jelentek meg. Szentendrei honfitár-
saink vérmérsékletük szerint kom-
mentálták a tragikus eseményt. Volt, 
aki humorosra vette, mint N. B. J. 
aki így írt: „Velencében fotózol, és 
ide posztolsz! (JA nem, bocsi!!)”

De olyan károsult is volt, mint 
N.I. a szeretett gimnáziumi tanár úr, 
akinek az ár évtizednyi takarékosko-
dását vitte el percek alatt, mégis 
képes volt felülemelkedni elkesere-
désen, és csipetnyi malíciával a kö-
vetkezőt írta: „Mo.-on a tervezett-
nél korábban elkezdődött a Vizes 
VB!” De sokunk őszinte örömére a legtöbb megszólaló 
honfitársunk kommentjéből a kárt szenvedettekkel való 
szolidaritás és az igazságos felelősség óhajtása, esetenként 
követelése kapott hangot. Á.K.: „Basszus, ezt nem hi-
szem el. Ez tényleg felháborító!”  Vagy L.G.: „…holnap 
reggel tudok menni segíteni ha szükséges. Pakolni ezt 
azt.”

Szinte azonnal az oldalra kerültek ismét az előző év 
december 21-ei csatorna felújítási munka átadásáról szó-
ló képek is. Akkor így tudósított a városházi sajtó: „Szent-
endre történelmi belvárosában egy átlagosan 40 évvel ezelőtt 
kiépített, egyesített rendszerű csatornarendszer üzemelt, mely 
mind a szennyvizek, mind a csapadékvizek szállítását vé-
gezte. A hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadékot az 
elavult rendszer nem tudta elszállítani, ami a belváros rend-
szeres elöntését okozta. A korszerűsített rendszerben a csapa-
dékvizek elszállítását részben külön csatornarendszer bizto-

sítja, ezért a beruházással az elöntés veszélye megszűnt.” És 
mert a leírt szó számon kérhető és az emberi igazságérzet 
olyan, mint Novak Đoković szervafogadása a 2014-es 
wimbledoni döntőben, hogy kétszeres erővel csapódott 
vissza ellenfele térfelén, a városházi vezetők kaptak itt hi-
deget-meleget. T.D. „Az ünnepélyes átadás minden 
résztvevőjét szívesen látjuk holnap reggel, lapáttal a 
kezében. De ha nincs, adunk!” G.Sz. Indulhat az újabb 

párbeszéd, kedves polgármester 
úr… M.O.

– A városvezetés, bár kissé meg-
késve, de reagált az akkor még csak az 
indulatok porát kavargató, szellő mé-
retű felháborodásra. Éppen időben 
még ahhoz, hogy az előző hétben a 
„kirakhatom a virágot a Dumtsa kor-
zóra vagy megtiltom” helyi önérzet-
üggyé emelkedett elégedetlenség porát 
is felszippantó forgószéllé váljék. A 
város hivatalos oldalán és saját face-
oldalán Verseghi Nagy Miklós pol-
gármester erőteljes határozottságot 
mutató kommünikével reagált a tör-
téntekre: „A keddi felhőszakadás okoz-
ta belvárosi elöntés miatt tárgyaltam a 

DMRV vezérigazgatójával, aki arról tájékoztatott, hogy a 
Kert utcánál működő szennyvízátemelő berendezés (RSZ-1) 
nem üzemelt 23 percig, pont akkor, amikor a legnagyobb 
szükség lett volna rá. Ha egy lélegeztető gép 23 percig nem 
működik, akkor meghal a beteg, Szentendre belvárosa is „meg-
halt”, térdre kényszerült. Ez teljesen elfogadhatatlan, ennek a 
létesítménynek pontosan ilyen kritikus pillanatokban kell 
üzemelnie!”

S bár a szelíd habitusú Verseghi polgármester úrról 
nehezen hihető, hogy bárhol is asztalt csapkodna, de az 
információ láthatóan és komment-érzékelhetően időlegesen 
megnyugtatta a helyi face-közvéleményt. Ettől persze a 
gond még nem oldódott meg, és csak drukkolhatunk azért, 
hogy ne jöjjön egy újabb felhőszakadás, mert ha ismét el-
önti a szennyes lé az óvárost, ki tudja milyen indulatossá 
válik a városi közhangulat.

Borzas

Újabb feketepontok a DMRV-nek
A május végi csapadékos időjárás teszt alá vetette a 

belvárosi, tavaly részben átalakított és felújított csapadék- és 
szennyvízelvezető hálózatot, melyet Szentendre önkor-
mányzata és a DMRV 
közösen finanszírozott. A 
remények, amelyeket hoz-
zá fűztek, köddé váltak. A 
nagy esőzés ugyanis nem-
csak utcán hömpölygő 
vizet hozott, a tűzoltók-
nak is volt dolga a belvá-
rosban május 23-án. A 
Dunakorzón például az 
egyik alacsonyan fekvő 
étterem személyzetét is 
menteniük kellett. A csípős megjegyzések hamar elárasz-
tották a városi közösségi oldalakat, a felbugyogó csator-
nákról készült képek mellé sokan belinkelték a tavalyi át-
adáskor készült mosolygó városvezetőket. Az eset után 
Verseghi-Nagy Miklós, az évtizedek óta fennálló probléma 
miatt a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz jutta-
tott el levelet. Ebben arra kéri Varga Ferenc igazgatót, hogy 
vizsgálja ki a helyzetet, és tegye meg a szükséges intézke-

déseket. A belváros elöntése ugyanis jelentős anyagi károkat 
okozott, és közegészségügyi veszélyt is jelent.

Május elején – szintén az esőzésnek köszönhetően – a 
Duna korzón ömlött a szenny-
víz a folyóba, ez a probléma már 
tavaly is jellemző volt, akkor 
ráadásul a strandszezon elején 
fordult többször is elő ilyen eset. 
A vízminőséget az ÁNTSZ ak-
kor megfelelőnek találta. 
Kubatovics Áron önkormányzati 
képviselő a polgármesterhez 
fordult az ügy újbóli kivizsgálá-
sa ügyében. Ezután a város hi-
vatalosan ismét megkereste az 

állami tulajdonú céget. Tíz nap múlva újra felhőszakadás 
volt Szentendrén, újra szennyvízzel kevert csapadékvíz került 
a Dunába. Ezután a DMRV sajtóközleményt adott ki, ami-
ben azt írják, hogy berendezéseik megfelelően működtek, az 
extrém terhelés miatt „a dunai kivezetés szabályszerű volt.” 
Közeleg a strandszezon, a meteorológiai előrejelzések szerint 
pedig számítanunk kell csapadékra a következő hetekben 
is… – hudi –

Kövek meséje
A Magyar Országgyűlés 2010-ben, a trianoni békedik-

tátum aláírásának 90. évfordulója alkalmából nyilvánítot-
ta nemzeti emléknappá június 4-ét. A Nemzeti Összetar-
tozás Napján azóta az ország 
számos településén tartanak 
megemlékezéseket. Tahitót-
faluban az emlékév tavaszán 
döntött úgy a képviselő-tes-
tület és a kulturális bizott-
ság, hogy a falu központjá-
ban emlékművet állítanak 
az évfordulóra.

– Tahitótfalu test vér te-
le pü lé si kapcsolatai is jelzik, 
számunkra kiemelten fontos a határmenti magyarlakta 
vidékekkel való közösségépítés. Az első megállapodást 
éppen az évfordulóra elkészült emlékmű központi magjá-
nak avatása napján, 2010. június 4-én írtuk alá a ma Szer-
bia területén fekvő bácskai Tóthfaluval. Ezt követte alig 
néhány évvel később az Ukrajnához csatolt kárpátaljai 
Mezővári – mondta el Sajtos Sándor polgármester.

A távlati terv elsősorban egy új közpark kialakítása volt, 
ennek központjába helyezték az emlékművet. Több hóna-

pos tervezői munka eredményeként született meg a fejlesztési 
koncepció. A központi emlékmű, helyi vállalkozók önkéntes 
munkájával és lakossági hozzájárulással az önkormányzat költ-

ségéből készült el. Környezetét az 
elszakított országrészekből szár-
mazó sziklakövek díszítik, törté-
netükről és származási helyükről 
egy-egy emléktábla mesél. A séta-
utakkal, árnyas pihenőkkel elkép-
zelt parkot minden évben újabb 
fejlesztésekkel egészítik ki, míg 
eléri majd végleges kialakítását.

Az idei megemlékezésre a falu 
Horvátországból, a drávaszögi 

Szentlászlóról vár vendégeket. A kapcsolat két, ma már idős 
asszony gyermekkori levelezéséből született. Az ezer fős települést 
a délszláv háborúban a Jugoszláv Néphadsereg földig rombolta. 
Ezt követően a falu majdnem egy évtizeden át lakatlan maradt, 
majd megkezdődött az újjáépítés. A többségében magyarok lak-
ta település negyven fős delegációval érkezik Tahitótfaluba, 
tánccsoportjuk és énekkaruk adja az ünnepi műsort június 
4-én, délután négy órakor.

(feb)
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Elöntött Óváros a Duna korzó és a 
Bogdányi utca között

A Trianonpark látványterve

A szennyvíz a Dunába megy
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TERMOKinG BT.
2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 49.

Tel.: 06 (30) 221-8954

REDŐNYÖK
GYÁRTÁSA ÉS SZERELÉSE

FA- ÉS MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK 
GYÁRTÁSA, BESZERELÉSE

RÉGI ABLAKOK TELJES FELÚJÍTÁSA

SZÚNYOGHÁLÓK

www.bobozas.hu

Pályabérlés cégrendezvényekhez

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

BOBPÁLYÁK
Nyitva az év

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

Az emlékezet sétánya
„Otthon Leányfalu volt a legjobb. A kert, az illatok, az út Tahi felé, az édesség 

a levegőben, a gyümölcsök, a Nyerges télen, havas lejtőivel. Néhány téli és tavaszi 
reggel. Ez volt a legjobb.”

– Márai Sándor író, költő, újságíró 1944 márciusában a főváros ostroma elől 
feleségével, Lolával Leányfalura menekült. A falu északi részén – a mai Erdész 
utcában –  Gergely Rudolf antikvárius és könyvkereskedő villája volt átmeneti 

otthonuk.   A Föld, 
föld!… emlékezések cí-
mű könyvében és napló-
iban részletesen ír az itt 
töltött hónapokról, a 
háborús évek  Leányfa-
lujáról. Néhány évvel 
később hálásan em-
lékezik vissza életének e 
színhelyére, ahol kisebb-
nagyobb kihagyásokkal 
több mint két évet 

töltött. A Faluház és Ravasz László Könyvtár az elmúlt 15 évben nagyon sokat 
tett azért, hogy Márai Sándor Leányfaluról írt sorai minél több emberhez eljus-
sanak. Emléktáblát avattunk tiszteletére, irodalmi hajón volt téma személye és 
munkássága, születésnapján az iskola tanulói és Leányfalu polgárai rendszeresen 
emlékeznek rá. Büszkék vagyunk arra, hogy nehéz időkben ez a falu menedéket 
adott számára. A falu helytörténeti sétáin rangos állomás a ház, ahol lakott ebben 
az időben. Leányfalu önkormányzata 2015-ben döntött arról, hogy a település 
Duna-partján található csodálatos sétányának egy szakaszát Márai Sándorról 
nevezi el. A településkép szempontjából fontos, hogy hasonlóan a 2015. október 
23-án felavatott Bibó István sétányunkon található utcatábla mellett emlékkövet  
és emléktáblát helyezzünk el.

(Sz.B.)

A hősök tiszteletére
Az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottságtól elnyert több mint fél-

millió forintból és önkormányzati forrásokból újult meg Leányfalu I. világháborús 
emlékműve. Az alkotást 1928-ban állította fel Pócsmegyer-Leányfalu tűzoltó egye-
sülete a Gyulai Pál úton, az I. világháborúban hősi halált halt tűzoltók emlékére. 
Nevüket márványtábla őrizte az emlékművön. Az önkormányzat korábban már 
egyszer helyreállította a régi feliratot, ám maga az emlékmű is több helyen megrepedt, 
felújításra szorult. A pályázatnak köszönhetően maga az emlékpark is megszépült. 
A munkát a helyi Tűzoltó Egyesület és önkéntesek is segítették.

A felújított emlékműnél a Nemzeti Összetartozás Napjához kötődően, június 
3-án, fél 11-kor tartanak megemlékezést, amelyre Leányfalu valamennyi polgárát 
várják! A rendezvényen az erdélyi Gelence település diákjai adnak műsort.

Leány-Faluház és Ravasz László Könyvtár
Leányfalu, Móricz Zsigmond út 124. • Tel.: 06-26/383-454

Június 3. 10.00 GyEREKNAP a játszótéren a Leányfalu Iskolaügyért Ala-
pítvány szervezésében; 16.00 Az Árvácska Gyermek Színjátszókör bemutatója; 
17.00 Családi népi játszó- és táncház. Június 4. Az ÁSZ SZÍNJÁTSZÓKÖR 
előadása, 16.00 Az ÁSZ Hard Light csoport bemutatja: Ne cirkuszolj! történetek 
tőlünk, rólunk, nektek Janikovszky Éva nyomán. 19.00 Az ÁSZ Hard Fight 
csoport bemutatja: Adrian Mole újabb kínszenvedései a kamaszkor küszöbén – Sue 
Townsend regénye nyomán. Június 10. 16.00 Karádi György grafikus kiállítá-
sának megnyitója. Június 11. 17.30 Dr. Hermann Róbert történész előadása: 

Görgei Artúr, a hadvezér. Június 17. 9.00-12.00 Babaruha-börze. Június 23. 
18.00 Aba-Novák Galéria – Gulyás Andrea festőművész kiállításának megnyi-
tója. A kiállítást megnyitja Gyürk Dorottya, Szentendre kulturális alpolgármestere.

Hangok – ízek – tüzek
Szigetmonostor ad otthont idén is a régió egyik legnagyobb múltú rendezvé-

nyének, Szentiván-éj – Egy kicsit másként címmel. Az esemény – amelynek 
címe korábban Szentiván-nap volt – stílusában is sokat változott. A szigeti éj már 
délután öt órakor elkezdődik, és egészen vasárnap hajnal háromig tart. A zenei 
esemény fellépői között szerepel a hazai slágereket „egy kicsit másként” feldolgo-
zó Zság ba Macs ka zenekar, a különleges világzenei hangzásvilágot képviselő 
Dalabai Band, a hazai slágerlisták csúcsaira törő ByeAlex és a Slepp, de hazánk 
egyik legmenőbb buli zenekara, a Bananas is. A programsorozatot Szentiván-éjhez 
illően máglyagyújtás, tűzzsonglőr-show, és tűzijáték is fűszerezi.

A rendezvény különlegessége, hogy első alkalommal rendezik meg itt a Szi-
geti food truck showt: az éjszaka folyamán a hazai street food nagymenők egye-
di, változatos ízeikkel várják a vendégeket a Szigetmonostor Faluházban. A ren-
dezvény gasztro-betyárjai: Borkasz, Kolbice, Zing Burger, Lemon Bar, Pilisi Kürtős, 
Vespresso stb. Az esemény látogatása idén is díjmentes! Szeretettel várunk minden 
érdeklődőt Szigetmonostorra, Dunán innen, Dunán túl!

Nyári hangadók
A horányi Duna-parton, a Piac téren, gyö-

nyörű környezetben várják a vendégeket eb-
ben az évben is a Hangadó Nyár szigetmo-
nostori koncertjei. A korábbi években a rock, 
a blues, a jazz és az alternatív zene jeles kép-
viselői szerepeltek az eseményeken, míg idén 
három nemzet zenéje és tánca jelenik meg a 
hét órakor kezdődő esteken. Június 17-én a 
görög zene legismertebb hazai képviselője, a 
Mydros zenekar szórakoztatja a rendezvény 
látogatóit; július 1-én az ír zenét játszó 
M.É.Z. együttes, és az ír zenei alapokra épít-
kező Rodeo country zenekar, míg július 29-én 
a hazai rockabilly zene fenegyerekei, a 
Dynamite dudes és a B15 truckabilly band tépi a húrokat a Duna-parti színpadon.

Az idei koncertek különlegessége, hogy a téren működő, és a térre kitelepülő 
vendéglátósok is csatlakoztak az eseményhez, gasztronómiai kínálatukban az adott 
zenei világhoz illő meglepetés ételekkel és italokkal készülnek. További részletek 
mindkét eseményről a www.szigetmonsotor.hu-n és Szigetmonostor Faluház 
facebook oldalán találhatók. Kovács Attila

Művelődési Ház, Dunabogdány
Kossuth L. u.. • Tel.: 06-26/391-045; 06-30/472-9733
Június 2. 20.00 Művelődési Ház udvara – HAZAI PÁLYA – színpadon 

a Phase4, Motherload, R11, valamint a 10 perc szünet. Június 4. 18.00 PÜN-
KÖSDI KONCERT – örökzöld dallamok a nagyvilágból. Közreműködik a 
Dunabogdányi Koncert-fúvószenekar. Június 10. Brutál futás. Június 17. 
17.00 THÁLIA BOGDÁNYBAN NYARAL – nyári színházhétvége – ÉS 
RÓMEÓ ÉS JÚLIA: Nagy-Kálózy Eszter és Rudolf Péter. 20.30 Rendezvénytér 
József Attila Színház Zenekara színművész szólistákkal 22.00 Harmadik 
Figyelmeztetés (Magyar Színház színészzenekara). Június 18. 20.30 rendez-
vénytér (esőnap: június 19.) PÁRTERÁPIA – Balla Eszter, Debreczeny Csaba, 
Mészáros Máté. (Belépő nincs)

Thália megint Bogdányban nyaral…
Megtetszett Tháliának Bogdány. Tavaly járt erre vendégként először, már rég 

tervezte, hogy a forró flaszter gőzéből a hűs Duna-mellé kinéz a zöldbe. És nem 
csalatkozott! Persze sok szép hely van hazánkban: folyópart és zöld. Lehet, hogy 
a gyönyörű strand homokja vonzotta, avagy a környék legjobb fagylaltja a kis ódon 
cukrászdából, a vendéglők nyújtotta kulináris élvezetek? Talán ezek is. Viszont 
azt is tudta, hogy errefelé 
különösen szeretik a 
színház istennőjét, csak a 
tavalyi évben négy kü-
lönböző darab bemuta-
tójára került sor a lelkes, 
helyi színjátszó csoport 
előadásában. E társulat 
az elmúlt években tucat-
nyi darabot vitt színre, 
zenés vígjátékokat és drá-
mákat egyaránt. Ebből 
nőtt ki az igény, hogy az amatőr színjátszás mellett a professzionális színjátszásnak 
is szenteljen egy ünnepi hétvégét a Művelődési Ház, és a színház iránt elkötelezett, 
helyi illetőségű Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület.

A tavalyi sikeren felbátorodva: hagyomány lett tehát Thália bogdányi nyara-
lásából. Idén ugyan a helyi színjátszók nem lépnek fel a színház hétvége műsorában, 
de Rudolf Péter és Nagy-Kálózy Eszter az És Rómeó és Júlia című darabot 
viszi színre június 17-én, szombaton a Dunabogdányi Művelődési Házban. A 17 
órai előadás után még alkalma nyílik a színházkedvelőknek egy kis „lazulásra” is, 
20.30-tól a Művelődési Ház rendezvényterén a József Attila Színház együttese 
kíséri a színház művészeit: Jakus Szilviát, Blazsovszky Ákost valamint Fila 
Balázst. Utánuk pedig a Magyar Színház színészzenekara, a Harmadik figyel-
meztetés lép fel. Június 18-án, vasárnap 20.30-tól ugyanitt, az Orlai Produkció 
előadásában a Párterápia című darab kerül színre Balla Eszter, Debreczeny 
Csaba, valamint Mészáros Máté közreműködésével. (LA)

Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár
Budakalász, Szentendrei út 9. • Tel.: 06-26/340-468

Június 2. 18.00 Trianonról tabuk nélkül – Ifj. Tompó Lász-
ló előadása. Június 3. 8.00-12.00 Ládafia garázsvásár. Június 
3. 20.00 Rockház 20.15 Phrenia (Ada); 21.30 Nomád együttes. 
Június 4. 18.00-19.10 Megemlékezés a trianoni békediktátum 
97. évfordulójáról – Budakalász – HÉV-állomás mögötti park. 
Június 9-10. XXII. Kalászi Vigasság – néptánc és népzenei fesz-
tivál (programot lásd a hátoldali plakáton). Idén 45 éves a Lenvirág 
Táncegyüttes. Ez alkalomból fellépnek a Lenvirág Táncegyüttes 
jelenlegi és régebbi táncosai, oktatói. Az együttes vezetői: Leidinger 
Dömötör és Markó Fruzsina. Június 11. 11.00 V. Pilisi KÓStoló 
– Idén 5. alkalommal rendezik meg a Pilis-Dunakanyar kistérség 
egyik legsikeresebb gasztronómiai fesztiválját, ahol helyi főző 
csapatok (civil egyesületek, baráti társaságok, munkahelyi 
közösségek stb.) sütnek-főznek, s ahol sok-sok finomság várja a 
látogatókat! (Program az újság hátlapján). Június 16. 16.00-23.00 
Fiesta Cubana – Kubai fesztivál – La Movida Cuba és a 
CubaRitmo, José Rey y su Grupo Tropical Dance Co. A 2000 
óta fennálló formáció az egyik legprofesszionálisabb latin csapat 
Magyarországon! Repertoárjukban szerepelnek a népszerű kubai 
táncok: salsa, rueda de casino; Cuba Show – tánc show karneváli 
hangulattal. Kvízjáték, tombola, Veteránautók, szivarok, kubai 
italok és ételek; Latin disco José Dj-vel. Június 30. 17.00 A 
ROVÁS kódexek – Írástörténeti előadások – Dr. Mandics György 
írás-és művelődéstörténész.

EPERFESZTIVÁL
19. 2017. Június 09-10-11.

16:00 A Dobogókő együttes 
16:45 Fesztivál megnyitó -
 polgármesteri köszöntő  
17:00 ZZ Tap   
19:00 Scorpions Tribute Band  
21:00 Deák Bill Blues Band   
23:00 Madarak házibuli zenekar  
01:30 Zárás    

09:00-14:00 Eperlekvár látványfőzés 
 a Fesztiválparkban 
10:00 Pollack Pom-pom tánccsoport 
 bemutató   
11:00 Habakuk bábszínház   
14:30 Majorette bemutató  
15:00 Diákalkotók VII. Országos   
 Tűzzománc pályázata – díjkiosztó
16:00 Kis Grófo   
16:45 Mc Hawer és a Tekknő
17:30 Maxisun
18:15 AK26   
19:00 Bebe (ex Back II Black)   
21:00 Nagy Feró és a Beatrice 
23:00 Arató Video Disco - zenés 
 időutazás a 80-as évektől 
 napjainkig - “Szombat esti láz” 
01:30 Zárás  

09:30 Judo bemutató 
 Rácz Gábor vezetőedző és tanítványai 
11:00 Görömbő Kompánia
 zenés interaktív mesejáték 
13:00 Epres  finomságok vetélkedője  
14:00 Minestrone zöldségzenekar 
15:00 Operett sztárok: Faragó András,
 Kalocsai Zsuzsa és Vadász Zsolt 
16:00 Pollack Mihály Általános és 
 Zeneiskola diákjai és tanárai
16:30 Bellevey Dance Orientális 
 és Show Tánccsoport   
17:00 Aradszky László   
18:00 EPERART - a Kecskés együttes koncertje.
 tahitótfalui református gyülekezeti terem (József A. u. 4.) 
18:00 Peter Srámek   
19:00 Groovehouse   
20:00 Desperado   
21:00 Irigy Hónaljmirigy   
22:00 Zárás   

Péntek            Szombat          Vasárnap

NAGY FERÓ 
      és a 
Beatrice

DEÁK BILL 
Blues 
   Band

IRIGY
Hónaljmirigy

A rendezvény szervezôje a mûsorváltoztatás jogát fenntartja!

Bôvebb információ: www.eperfesztival.eu, facebook: 19.Eperfesztivál - Tahitótfalu

vazze Bulizunk 

vazze Bulizunk ?
Helyszín: 
A Tahi hídfő melletti füves terület

Támogatók:

Tahi Nonstop, Szív Gyógyszertár, Borda Hús, Két Calculus, Tetôtár, Vasis Kft, Dunakanyar Vet, Keszler Szabolcs, Puppán Divat,

Tahitótfalui Pilis Coop üzlet

Tahitótfalu

PESTMEGYE

Rudolf Péter és Nagy-Kálózy Eszter
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Nem tudom, hogy a Lorenzo Lotto 
által megörökített velencei szépség, 
Lucrezia mit szólna, ha palotája ablaka 
alatt reggel meglátná Vincze Ottó 
golóbisait, amit mi itt Szentendrén a múlt 
évben oly nagyon megszerettünk. Mint 
ahogy azt sem tudom, hogy a senerissima 
városa mosolyogva fogadta-e látványát, 
amely a biennálé miatt már sokféle meg-
döbbentő műalkotással és sztárral talál-
kozott. De egy dolog számomra biztos, az 
pedig, hogy nekünk, szentendreieknek 
sikerült ez installáció révén egy kicsit Ve-
lencébe lopódznunk.

Önök persze erre most azt mondhat-
ják, nem nagy dolog, hogy azon a néhány 
„pool golóbison” a régi szentendrei görög 
és szerb kereskedő embléma is látható a 
velencei oroszlán mellett, amelyek most 
ott billegnek a lagúna vízén. Félúton a 
híres Redentore és Zitelle templom közöt-
ti szakaszon, a Szent Márk térrel szemben. 
De hát ezek mégis csak ott vannak, és 
velük egy kicsit mi is ott vagyunk. Még 
akkor is, ha ezt csak néhány ember ismer-
né fel. Ugyanis Vincze Ottó installációja 
most újra vízre került, de most Olaszor-
szágban.

Méteres biliárdgolyókból álló műve most 
Velencében ring május 30-a óta a 
Giudecca sziget előterében, július 4-ig. 

Ugyanis Vincze Ottó River-pool című 
térinstallációját, amelyet első változatában 
a múlt év nyarán Szentendre belvárosa 
előtt, a Dunán láthattunk az Art Capital 
kiállítás részeként, most ki-
sebb változtatással és megújul-
va ismét bemutatták. Még 
sokan emlékezünk arra, ahogy 
e méretes biliárdgolyókká ala-
kított hajózási ütközőbóják a 
víz mozgásának engedve rin-
gatóztak Szentendre előtt. De 
arra is sokan gondolnak vissza 
szívesen, milyen kellemes él-
mény volt itt a csónakos tár-
latvezetésen részt venni. S 
hogy a velencei adaptáció sem 
volt egyszerű dolog, arról elég annyit meg-
említenem, hogy az ottani hatóságok 
számos kérését, előírását kellett teljesítenie 
a telepítőknek, a különleges ipari kötések-
től a súlyra megadott, hatalmas rögzítő 
betontömbökig. Ugyanis ez a hely nem 
csak attraktív, de a vaporettók és motor-
csónakok egyik fő közlekedési útvonala 
is.

Ilyenkor persze mi is sokan szívesen 
ott üldögélnénk – mint a ráérős érdeklő-

dők egyike – a Fondamenta Croce parton 
és Bar in Riva zöld napernyői alatt egy 
korsó sör, vagy inkább az ide való 
veneziano sprizzel (velencei fröccsel) a 

kézben, amelyen ott billeg a pohárra tű-
zött narancskarika, és élveznénk a kelle-
mes bizsergést szájpadlásunkon, amit a 
keserű narancsital és a szóda keveréke 
enyhítőn hűsít. Mert hát valljuk be, jól 
esne mindannyiunknak, ha ott lehetnénk, 
amikor egyik kedves ismerősünk műve 
ott billeg a csatornán, és a tájban a laguna 
túloldalán a Santa Maria Della Salute 
kupoláján lévő lanterna megböki az azúr-
kék eget.

Akinek most a megnyitóra nem 
sikerült kijutnia és hasznosan akarja 
idejét tölteni – bár ez a velenceiek sze-
rint bűn – ajánlom, hogy a május 13-án 
nyílt Biennálé, és július 4-e között láto-
gasson a dózsék városba. Így megnézheti 
a nagy művészeti seregszemlét, az 57. 

Velencei Képzőművésze-
ti Biennálét, és még Vince 
Ottó installációját is lát-
hatja. Ugyanis a Biennale 
főkurátora, Christine Macel 
válogatásában az Örömök 
és félelmek pavilonja szek-
cióban Hajas Tibor mun-
kái is meghívást kaptak. 
A központi kiállítás másik 
magyar résztvevőjeként a 
Lengyelországban élő Csör-
gő Attila munkája is látható 

lesz, aki az Arsenaléban, a Giardino 
delle Verginiben az Idő és a végtelen 
pavilonja szekcióban állít ki. Érdemes 
lesz megnézni Petrányi Zsolt kurátor és 
Várnai Gyula képzőművész Békét a vi-
lágnak! című projektjét is. Aki megunta 
a tömeget, és szeretne kissé megpihenni, 
ajánlom, szálljon fel egy vaporettóra, és 
hajózzon el a Canale della Giudecca-n 
Ottó installációját megnézni!

(Benko)

Golyók és gondolák

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

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

A mindent letaroló és eluraló modern 
digitális kultúra, annak lehetősége, hogy 
szinte élőben láthatják, és anyanyelvükön 
hallgathatják anyaországuk autentikus 
szokásait, táncait, legszebb régi dalait a 
diaszpórában élők, a szentendrei nemze-
tiségekre is kettős hatással van. Egyrészt 
könnyebb így a kapcsolattartás az anya-
országgal, másrészt az anyanyelvüket ve-
szített, gyenge identitású közösségeket 
gőzerővel asszimilálja, mert ennek lehető-
ségét nem tudják használni. Így van ez a 
szamárhegyi dalmátoknál is. Hiszen jó-
szerivel ma már alig beszél valaki közülük 
horvátul, és ahogy az idősebb korosztály 
tagjai elmennek, úgy tűnik el az identitást 
őrző nyelvi tudás is. Rendezvényeik sok 
különleges etnográfiai elemet őriztek meg 
a múltból, de ezek profi bemutatás nélkül 
nem elég attraktívak, a mai utódok szá-
mára így érdektelenek, unalmasak. Ha 
még az oly gazdag dalmát gasztronómia 
különlegességeit sem találják meg ezeken 

a rendezvényeken, az ifjabb korosztály 
lassan elmarad róluk, és már csak néhány 
idős ember marad csupán.

Ebben próbált meg segíteni 
az Ivandant (Szentiván napját) 
rendező Szentendrei Horvát 
Nemzetiségi Önkormányzat. 
Háromnaposra bővítve a prog-
ramot, szélesebb turisztikai 
kínálatot szerveztek a Daru 
piaci búcsú ünnepe köré. Első-
sorban a festára (az ünnep pro-
fán részére) kínálnak a Du na-
kor zón zenei, néptánc és 
gasztro-kínálatot június 
23-án, 24-én és 25-én a helyi-
eknek és a Szentendrére látogatóknak. Az 
események a Keresztelő Szent János Temp-
lomban 24-én, szombaton, délután fél 
négykor tartandó dalmát misét, az ezt 

követő városháza előtti ünnepi invitációt, 
valamint az este hétkor a Daru piacon tar-
tandó sajamot (búcsút) ölelik körbe. Mint 

a városházi rendezőktől megtudtuk, lesz 
Szentiván-éji tűzugrás is a korzón egy 
különleges vízi effekt segítségével.

Benkovits György

 Ivandan – PROGRAM Szentend-
re, Dunakorzó

Június 23. 18:30 Kecskés együttes; 
20:30 Setnja Tamburazenekar.

Június 24. 17:00 Undi Veseli 
Gradiscanci Tánccsoport, szlavoniai, 

undi aratási és grádistyei 
tánc. 18:30 Felsőcsatári 
Cetarci Horvát Néptánc 
Egyesület, Bon der sölj (Ván-
dor lélek) tamburazenekar. 
20:30 Apnoé zenekar. 21:30 
Szentiván éj attrakciója: Fény-
festés a Dunán. 22:00 Apnoé 
zenekar

Június 25. 16:00 Balkáni 
kavalkád – Makám zenekar. 
17:30 Poklade együttes és 
mohácsi Zora táncegyüttes. 

19:00 Horvát népzene – Babra zenekar. 
21:00 Magyar Vista Social Club. 21:30 
Tűzzsonglőr. 22:00 Magyar Vista Social 
Club.

Szerelem Varsóban, 
pünkösd Szentendrén

A szentendrei Skanzen és a Varsói 
Magyar Kulturális Intézet közös szerve-
zésében a magyar népi kultúra szerelem-
témakörét bemutató kiállítás nyílt a var-
sói Néprajzi Múzeumban. A kiállítás a 
Lengyelországi Magyar Kulturális Évad 
egyik záróeseménye.

A tárlat a szerelem, párválasztás, házas-
ság és az erotika kérdéskörét járja körül a 
hagyományos magyar kultúrában a 19. szá-
zad végétől napjainkig.  A múltban és a je-
lenben is láthatjuk azokat a szerelemmel és 
szexualitással kapcsolatos jelenségeket, ame-
lyek a közgondolkodásban jelen voltak és 
vannak, de azokat is megmutatja, amelyek 
kevesebb nyilvánosságot kapnak. Nemcsak 
a klasszikus néprajzi anyag jelenik meg a 
kiállítás anyagában, olyan kérdések is előke-
rülnek, amelyek a mai társadalmi közbeszéd-
ben jelen vannak: például a válás, az azonos 
neműek házasságának dilemmái, a házassá-
gon kívüli szexualitás. A nagyszabású és 
látványos kiállításon 600 négyzetméternyi 
területen 220 tárgy, fotográfiák és nyomatok 
várják az érdeklődőket. A kiállítás a varsói 
Néprajzi Múzeumban augusztus 31-ig te-
kinthető meg.

Pünkösdi Örökség 2017
A húsvét utáni ötvenedik napon ün-

nepli a keresztény világ a Szentlélek eljö-
vetelét, az egyház születésnapját, pünkösd 
napját. A néphit szerint, ha e napon szép 

az idő, akkor jó lesz a bortermés. Egyes 
vidékeken ma is él a pünkösdi királyvá-
lasztás szokása: ilyenkor a falu legényei 
különböző próbákon mérték össze ügyes-
ségüket.

Az idén 50 éves Skanzen Pünkösdi 
Örökség Ünnepén közel 30 szellemi kultu-
rális örökségét őrző közösség mutatkozik be 
pünkösdvasárnap és hétfőn. Mindkét nap 
zene, tánc, kézműves bemutatók és kirako-
dóvásár várja az érdeklődőket. Az idén hete-
dik alkalommal megrendezett ünnepen a 
magyar nemzeti jegyzékben szereplő szellemi 
kulturális örökségek egy helyszínen mutatják 
be szokásaikat, kézműves és szóbeli hagyo-
mányaikat. A Pünkösdhöz kapcsolódó pün-
kösdi királyválasztás és királyné-járás szoká-
sa mellett bepillanthatunk az egri fertálymes-
terség titkaiba, a kékfestés tudományát 
nagykőrösi, a gyékényszövés technikáját 
tápéi mesterektől leshetjük el, de kiderül az 
is, hogyan varrják leheletfinom cérnából a 
halasi csipkét. Felfedjük a bajai halászlé és a 
karcagi birkapörkölt készítésének fortélyait, 
és megkóstolhatjuk a „Nemtudom” szilvából 
készülő szatmári szilvalekvárt és a 
borsodnádasdi molnárkalácsot, ami valójá-
ban egy ostyafajta. Selmecbányai diákok, 
illetve a jogutód intézmények diákjai víg 
nótákat énekelnek, és megtudhatjuk azt is, 
hogy a Kossuth-kultusznak különleges, sem-
mihez sem hasonlítható hagyománya alakult 
ki Cegléden. (Skanzen info)

Ámos ritkán látott alkotásainak tárlata

Cinóber alkony
Ritkán látott Ámos Imre grafikákból és festményekből nyílik új kiállítás a Feren-

czy Múzeumi Centrum Ámos Imre – Anna Margit kiállítóhelyén. Ámos Imre termé-
keny alkotói periódusának szűk tizen-
öt esztendejében, 1929–1944 között 
élet és művészet szoros egységét te-
remtette meg: a művészetbe vetett 
hite vált fő éltető erejévé, míg alkotá-
sainak legfőbb forrása az apokalipti-
kus kor víziószerű megjelenítése volt. 
Pályája kezdetén idilli, időtlen térbe 
helyezett sokalakos kompozíciókat 
festett: kúthoz igyekvő mélabús asz-
szonyok, meditatív nyugalmú férfi-
alakok népesítik be képeit. 1936–37-től kezdve, részben a Párizsban személyesen is 
megismert Chagall hatására, figyelme a „szubjektív álomképek és víziók” megjeleníté-
sére irányul. Ámos egyedülálló emberi és művészi teljesítménye, hogy akkor is alkotott, 
amikor az emberi szellem megtörni látszott és elnémult. A kiállításon bemutatott 
1939-1944 között keletkezett művein végigvonul az értelmes emberi létbe vetett hit és 
a sötét, pusztító háború elleni tiltakozás ellentéte.

Kopin Katalin művészettörténész
 A tárlat június 1-jén, 17 órakor nyílik a Ferenczy Múzeumi Centrumban. 

A megnyitón Gulyás Gábor, a központ vezetője és Gyürk Dorottya, a város kulturális 
alpolgármestere köszönti az érkezőket. A kiállítást, amely egészen augusztus 20-ig 
látogatható, Véri Péter művészettörténész nyitja meg.

Jövőre már harminc éve lesz an-
nak, hogy Barcsay Jenő festőművész 
eltávozott közülünk. De Maurice 
Maeterlinck sokat idézett mondása 
szerint „Csak az hal meg, akit elfelej-
tenek”, s a XX. század egyik legjelen-
tősebb magyar művészének emlékét 
van, ki ápolja. Életművének 
nagy része a szentendrei 
Ferenczy Múzeum gyűjte-
ményébe került, több gene-
ráción át anatómia óráira 
járó képzőművész-tanítvá-
nyai máig nagy hatású mes-
terükként tisztelik, és hivat-
koznak rá. 1989-től, Bar-
csay Erzsébet közérdekű 
közmeghagyásától, majd 
2006-tól, a Barcsay Jenő 
Képzőművészeti Alapít-
vány létrehozásától kezdődően már 
több mint 70 pályakezdő festőművész 
vehette át a Mester emlékére alapított 
Barcsay-díjat.

Egy képzőművész emléke mégis 
leginkább a műveiben marad fenn, s 
ezek bemutatása nem csak múzeumi 
keretek között valósulhat meg. 2010-
ben, Barcsay születésének 110. évfor-
dulójára jött létre az a kiállítás, mely 
Barcsay Jenőnek a jogörökösök, Kónya 
Márta és Kónya Ferenc tulajdonában 
maradt szitanyomatait mutatta be a 
Duna TV Galériájában. 2012-ben ez 
a kiállítás kiegészült Barcsay három 
közeli barátja, az ugyancsak a konst-
ruktív-geometrikus iskolához tartozó 
tanítványa, Balogh László, Deim Pál 
és Konok Tamás nyomataival, s a tár-
lat elindult vándorútjára a Kárpát-me-
dence magyarlakta településein. Az 
azóta eltelt öt évben a kiállítást hu-
szonkilenc helyszínen mutatták be: öt 

felvidéki, tíz erdélyi és három délvidé-
ki településen, de a határainkon „in-

nen” – Budapesttől Nyíregyházáig, 
Leányfalutól Szegedig – tizenegy ma-

gyarországi városban is. A 
határainkon túli települése-
ken a Barcsay Jenő Képző-
művészeti Alapítvány és a 
Kónya házaspár különös 
gondot fordít arra, hogy a 
kiállítás látogatói ne csak 
megnézzék, de tanulmányoz-
hassák is az erdélyi szegény-
ségből felemelkedett és vi-
lághírűvé vált Barcsay Jenő 
– a kisebbségben élők szá-

mára örök példaként szolgáló – élet-
pályáját és művészetét. Minden hely-
színen könyveket – a Művészeti anató-
miát, Barcsay Munkám, sorsom emléke-
im című önéletírását, valamint a Ma-
gyar festészet mesterei sorozatból a 
Barcsay kötetet – adományoznak a 
helyi közösségeknek, a magyar tan-
nyelvű iskoláknak és a magyar gyűjte-
ménnyel rendelkező könyvtáraknak.

Ez a sokat látott, és sokak látta ki-
állítás most éppen 30. állomásához 
érkezett: május 12-től június 15-ig 
az Esztergomi Dzsámi Múzeumban 
tekinthető meg. Június 15-én, csütör-
tökön este 18 órakor a kiállítás záró-
eseményeként baráti beszélgetésre vár-
ják az érdeklődőket.

(Krizbai É.)

BARCSAY 30
Vándorkiállítás az Esztergomi Dzsámiban

Ivandan, a horvátok Szentivánja
FO

T
Ó

: D
EI

M
 B

A
LÁ

Z
S



6� XIV. évfolyam, június

A CSOMAG 
TARTALMA

LÁTÁSVIZSGÁLAT
MINŐSÉGI SZEMÜVEGKERET
SZEMÜVEGLENCSE
MUNKADÍJ
SZEMÜVEGTOK
TÖRLŐKENDŐ

MEXXOUTSPOKENADOLFO DOMINGEZDARIO MARTINIINFACECHARMANTRESERVERESERVELISA SIRANITOM TAILOR

Részletekért érdeklődjön az üzletben!

EXKLUZÍV 
KOMPLETT SZEMÜVEG 
AKCIÓ!

2011 BUDAKALÁSZ BUDAI ÚT 18.  
TELEFON: +36 26 342 703 

WWW.OPTIKALASZ.HU 
FACEBOOK.COM/OPTIKALASZ

OPTIKALÁSZ OPTIKA
H-P 9-17   CS 9-18   SZ 10-12

MINDEZ MINDÖSSZE 

39 500 FT-TÓL, 

AKÁR 1 MUNKANAP ALATT!

Madárbarát park Szigetmonostoron

Egy varázslatos, de nem „titkos kert” meséje
A történet tizenkét éve kezdő-

dött. Monostor déli részén volt egy 
meglehetősen nagy, jelentős szint-
különbségű terepadottságai miatt 
építkezésre nem alkalmas, ezért 
elhanyagolt, kopár terület. Ez na-
gyon nem tetszett az egyik szembe-
szomszédnak, egy természetszerető 
nyugalmazott katonatisztnek, Szi-
rony Györgynek. Az ő ötlete volt, 
hogy az önkormányzat tulajdoná-
ban álló területet nem egyszerűen 
parkosítani kellene, de madárbarát 
parkká is lehetne alakítani.

2002-ben a Magyar Madártani 
és Természetvédelmi Egyesület hir-
dette meg a madárbarát kert prog-
ramot. Ebben az egyesület mód-
szertani és gyakorlati segítséget 
nyújt ahhoz, hogy a lakott helye-
ken, családi házak kertjében, par-
kokban és arborétumokban, de 
akár lakótelepeken vagy munkahe-
lyeken is olyan környezetet alakít-
hassunk ki, amelyekben a köze-
lünkben élő madarak – és a fauna 
más védett lényei, kisemlősök, 
kétéltűek, hüllők és persze a táplá-
léklánc alsóbb szintjén álló rovarok 
is – megfelelő élőhelyet, menedé-
ket, eleséget találjanak. Szigetmo-
nostoron 2003 óta működik a Fa-
luszépészeti Egylet, melynek 
tagjai megalakulásuk óta sokat 
tettek az élhető környezet kialakí-
tásáért: sok más, sikeres akció mel-
lett komposztálási programot indí-
tottak, önkéntes munkával meg-
szervezték a folyamatosan épülő és 
szépülő faluban a konténeres 
sittgyűjtést, s harcot hirdettek a 

Szentendrei-szigeten is sokfelé bur-
jánzó parlagfű ellen. Bár Szirony 
György a helyi lap, az Újságoló ol-
dalain már 2006-ban bejelentette, 
hogy madárbarát minta-
kertet szeretnének létre-
hozni, a munkálatok csak 
két évvel később, 2008-
ban kezdődtek meg, dr. 
Balog Ágnes táj- és kert-
építő mérnök tervei alap-
ján. A kertet Herrer-y M. 
Caesarné Vali, a Faluszé-
pészeti Egylet alapító 
tagja és jelenlegi elnöke 
mutatta be, akinek szer-
teágazó tevékenységei 
közül csak az egyik a park 
fenntartásáról és továbbfejlesztésé-
ről való gondoskodás. A területet 
az első években elültetett, nyolc év 
alatt már jócskán megnőtt, több 
száz őshonos cserje és serdülőkorba 
lépett fák védőfala veszi körül. 
Emiatt, ha a két hatalmas kapuív 
valamelyikén belépünk a kertbe, 
úgy érezhetjük, mintha egy másik 
világba – egy népszerű „madár 
wellness hotelbe” – cseppentünk 
volna: a benti madárcsicsergés szin-
te érzékelhetetlenné teszi a kinti 
környezet zajait. A már korábban 
is a téren álló, olykor matuzsálemi 
korú fákon 25 odú várja a fészek-
rakókat, a tisztálkodásra lehetősé-
get a vizes medencék és fahamuval 
töltött porfürdő helyek kínálják.

A „svédasztalos” étkezést a nö-
vényevőknek a cserjék bogyói, a 
húsevőknek a növényeken, a fűben, 
a szándékosan otthagyott korhadó 

fatörzseken és egy szellemes rovar-
kaptárban kifejlődő rovarok bizto-
sítják. A fák tövében jól elrejtve 
süntanya” békagarázsként szolgáló, 

lefelé fordított kúpcserepek, s egy 
napozóterasznak is alkalmas kö-
vekből – búvóhelyül szolgáló héza-
gokkal – rakott gyíkvár gondosko-
dik a földön élő fajok védelméről.

A parknak fontos célja, hogy az 
emberek is jól érezzék magukat 
benne. Ezért az első – és eddig 
egyetlen jelentős összegű – pályá-
zati támogatásból kerti pavilont 
építettek, mely mára a monostori 
tizenévesek kedvenc helyévé vált. A 
területnek mintegy háromötödét 
elfoglaló mélyedés fölött – itt talán 
egyszer egy természetes tavacska is 
létesülhet – rusztikus fa völgyhíd 
ível át, ezt a legkisebb gyerekek 
kedvelik különösen.

Az ökotudatosság ma már 
létkérdés

A kertépítők nem feledkeztek 
meg az ismeretterjesztésről sem. 

Ugyancsak pályázati forrásokból, 
és természetbeni segítséggel a szi-
geten és a parkban is előforduló 
madárfajokat képpel és szöveggel 

is bemutató információs, 
az ágyásokba telepített 
fűszernövények mellé pe-
dig névtáblákat helyeztek 
el. A szigetmonostoriak 
hamar megszerették a 
kertet: az óvodások és 
iskolások rendszeresen 
látogatják, s hagyomá-
nyosan itt tartják meg a 
nyárbúcsúztató koncer-
tet. Ennek ellenére a park 
építésében évek óta ön-
kéntesként kemény fizi-

kai munkát végző egylet-tagok és 
pártoló civilek között ma még túl-
súlyban vannak a faluba az elmúlt 
években betelepültek. Ennek oka 
talán az lehet, hogy a zömmel Bu-
dapest, vagy más nagyvárosok 
forgalma és stressze elől idemene-
külteknek más – talán romantiku-
sabb – a viszonyulása a természet-
hez, mint a földdel és az állatokkal 
szorosabb közelségben felnőtt, 
tősgyökeres monostoriaknak. A 
természet- és környezetvédelem, az 
öko-tudatos szemléletmód és ma-
gatartás elsajátítása azonban ko-
runkban már – az előélettől és a 
foglalkozástól függetlenül – a Föld 
minden lakója számára létkérdés. 
S egy ilyen park nagy segítséget 
jelent ahhoz, hogy minden ember, 
különösen a felnövekvő új generá-
ció megértse ezt.

Krizbainé Szabó Éva

Kéz, a kézben…

Az életigenlés, napjaink fontos alappillére
„Ha ismertek olyat, aki hát-

ránnyal született, vagy olyat, aki 
baleset vagy betegség miatt szorul 
segítségre, mondjátok meg neki, 
hogy soha ne adja fel!” A mondat 
Krajnyák Zsuzsa paralimpikon, 
sokszoros világ- és Európa-bajnok 
vívó szájából hangzott el a Temp-
lomdombi Általános Iskola Tole-
rancia napján. Létezhet-e hitele-
sebb forrás egy tizenéves számára, 
mint aki tudja, átérzi azt, amiről 
beszél?! A neves sportoló Rio-i ér-
meit is elhozta a gyerekeknek, be-
avatta őket sportága rejtelmeibe, és 

bemutatót is tartott. De nem csu-
pán őt állították példaként a fiata-
lok elé, hiszen ott volt május elején 
az egykori templomdom-
bi diák, Tóth Tamás 
paraolimpiai bajnok, 
Európa-bajnok úszó, va-
lamint Je szen ko vics Ju-
dit világ- és Európa-baj-
nok szervátültetett úszó 
is, bemutatva, hogy fo-
gyatékkal élőként is ki 
lehet teljesedni. Kékesi 
Noémi, a programok 
egyik szervezője azt 

mondta: „A meghívott vendégek 
le tudják nyűgözni a gyerekeket 
közvetlenségükkel, azzal az élet-

igenlő jelenléttel, ami olyan fontos 
napjainkban.”

Harmadik alkalommal volt 
Tolerancia nap a Templomdombi 
Általános Iskolában. Tavaly nem 
rendezték meg, idén maguk a gye-
rekek kérték, hogy ismét legyen. 
Tenkesné Halász Enikő Rita, az 
intézmény igazgatója kiemelte, 
céljuk, hogy ledöntsék a korláto-
kat. „A mi gyermekkorunkban 
tabutéma volt az, ha valaki fogya-
tékossággal élt. Azt szeretnénk, ha 
bennük nem épülnének fel ezek a 
falak, hogy ne kezeljék őket misz-
tikumként.” A Templomdombon 
halláskárosult diákok is tanulnak, 
számukra szurdopedagógus is ren-
delkezésre áll az iskolában. A 
szentendrei intézményekben min-
denütt tanulnak sajátos nevelési 
igényű gyerekek, a csökkent hal-
lóképességűeket a belvárosi iskola 
integrálja eredményesen.

Voltak a Tolerancia napnak 
visszatérő elemei, így ismét felépült 
egy kerekesszékes akadálypálya az 
egyik földszinti osztályteremben. 
De a láthatatlan kiállítás is kinyi-
tott újra. A Kézzelfogható Alapít-
vány tapintható tárlatán vidám, 
kedves látássérült fiatal lány fogad-
ta a diákokat. Martos Mirella 
Marcella igazi példája annak, 

hogy a kommunikációban egy 
percig sem akadály, hogy az egyik 
fél nem lát. „Körbevezetjük a gye-

rekeket egy kiállításon, 
ahol fel kell ismerni, 
hogy a tárgyak milyen 
anyagból vannak, illetve 
hogy mit ábrázolnak. A 
legviccesebb talán az 
volt, amikor egy női szo-
borra azt mondta az 
egyik gyerek, hogy ez egy 
fóka labdával.”

Az alsósoknak érzéke-
nyítő programot is tartot-
tak. Megismerhették a 

résztvevők a Braille-írás alapjait és 
a hozzá használt speciális írógépet. 
Ellátogatott az iskolába Havas és 
Legó is, két tanuló a Baráthegyi 
Vakvezető Kutyaiskolából. Kiképző-
ik bemutatták a kutyusok „egyen-
ruháját”, meséltek speciális tudá-
sukról, és arra is felhívták a gyere-
kek figyelmét, hogy miért nem 
szabad őket megsimogatni, mikor 
az utcán vezetnek éppen valakit. A 
nap folyamán még több négylábú 
érkezett a NEO Magyar Segítőkutya 
Egyesület bemutatójára. A szervezet 
kifejezetten mozgássérültek számá-
ra képez ki kutyusokat.

Az iskola számára fontos, hogy 
diákjaik különféle életkorokban 
újra és újra átéljék a fogyatékkal 
élők világát. Az idei paletta igazán 
színes egyénisége volt Kormos 
László lábbalfestő, az  És Mégis 
Élni Alapítványtól. A Budapesten 
élő művész legszívesebben tájképe-
ken dolgozik, ebből kaphattak 
ízelítőt a szentendrei tanulók. De 
nem csak megnézhették, ecsettel 
saját lábujjaik között ki is próbál-
hatták a módszert. A festő végül 
dedikálta is a gyerekek képeit. A 
napot iskolagyűlés zárta, ahol át-
beszélték a Tolerancia nap élmé-
nyeit.

 (Huszár)

ELEVEN ÖRÖKSÉG
A fenti címmel hirdetett – immár másodjára – helytörténeti vetélkedőt kö-

zépiskolásoknak Szentendre önkormányzata. 2015/16-ban a helyi iskolák 7. 
osztályosai alakítottak csapatokat, a témakörök a város helytörténete, művésze-
te, természeti, néprajzi értékei és a városüzemeltetés titkai voltak. A résztvevők 
felkészülését a szervezők bőséges háttéranyaggal segítették, de a gyerekek önál-
ló kutatómunkát is végeztek a város nemzetiségeivel kapcsolatosan, és rajzver-
senyen is összemérhették képességeiket.

Ebben a tanévben öt szentendrei középiskola, a Ferences Gimnázium, a Mó-
ricz Zsigmond Gimnázium, a Petzelt József Szakgimnázium és Szakközépiskola, a 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium, valamint a Református Gim-
názium 10-11. osztályosai vetélkedtek. A fordulók az általános városismeret 
mellett 2016 és 2017 jelentős nemzeti és városi évfordulóit is felidézték. 
Októberben az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeinek szentendrei 
helyszíneihez, és az erre az alkalomra készült kortárs public art alkotásokhoz 
kapcsolódtak a feladatok, novemberben a Ferenczy Múzeumi Centrum mun-
katársaival a csapatok a képzőművészeti portré műfaját járták körül. Februárban 
a városháza dolgozói a Polgármesteri Hivatal működésébe és az ottani ügyintézés 
rejtelmeibe avatták be a gyerekeket, de a csapatoknak interjút kellett készíteni az 
éppen 100 éve elhunyt Dumtsa Jenőt, Szentendre első polgármesterét megszemé-
lyesítő színésszel is. Áprilisban a várostörténet volt a téma, a kérdések többek között 
a város műemlékeihez, a helytörténeti állandó kiállításban látottakhoz, Szent-
endre templomaihoz és felekezeteihez kapcsolódtak. A május 17-én megrende-
zett záró-gálára a csapatok három perces filmeket forgattak arról, nekik mit jelent 
a város, s ekkor nyílt meg „Az én városom” címmel erre az alkalomra készített 
rajzokból, festményekből és plasztikai alkotásokból rendezett kiállítás is.

A vetélkedő első helyezését – szoros versennyel – a Ferences Gimnázium 
csapata nyerte, de a szervezők úgy gondolják, a diák-helytörténeti vetélkedők-
kel mindenki nyertesnek tekinthető! A diákok azért, mert egy év alatt mélyebben 
megismerhették lakóhelyüket, a tanintézetek, mert a helyezésekért járó 300 000 
– 200 000 – 100 000 és kétszer 40 000 Ft-os díjat iskolai célokra fordíthatják, 
a város pedig azért, mert a Szentendrét jól ismerő diákokból lokálpatrióta fel-
nőttek válnak. S hogy mindezt kiknek köszönhetjük: a vetélkedő-sorozat kez-
deményezője és támogatója Petricskó Zoltán ifjúsági és szociális ügyekért fele-
lős alpolgármester, a szervezési és koordinációs feladatokat Soltész Emese, a 
Polgármesteri Hivatal társadalmi kapcsolatok referense látta el, a vetélkedő szak-
mai közreműködőinek munkáját és technikai lebonyolítását Szondy Andrea 
fogta össze. K.É.

DIOPTRIÁS NAPSZEMÜVEG ÉS 
FÉNYRE SÖTÉTEDŐ SZEMÜVEG:

Keret + 1pár lencse 19900–24900 Ft-ig
A csomag tartalmaz:

Látásvizsgálatot,
Divatos keretet + 1 pár HOYA műanyag egyfókuszú napszemüveg 

lencsét (UV szűrő + antireflex karcmentes bevonat, vagy 
photobarna, photoszürke lencse antireflex, karcmentes UV szűrő 

rétegekkel)

INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLAT
(szemüvegkészítés esetén)

Tel: 26/951 467

KERET + LENCSE 9900 Ft-tól!

POLÁR ÉS UV SZŰRŐS NAPSZEMÜVEGEK 5990Ft-tól

NYÁRKÖSZÖNTŐ AKCIÓ

2021 Tahitótfalu, Szentendrei út 5-15 (Tesco udvar)

Divatos dioptriák
Napjainkban még mindig sokan nem tudják, hogy a szemüveg nem zárja ki a 

napszemüveg viselését, hiszen gyönyörű, egyedi  dioptriás napszemüvegek készíthe-
tőek. Minden esetben szaküzletben válasszuk ki a megfelelő 
keretet, ahol optikus is javasolja a lencse 
illesztését. Fontos tudni, hogy 
sportos, ívelt keretbe dioptriás 
lencse kizárólag speciális gyár-
tási technológiával készül-
het, melynek korlátai 
vannak nagyobb diopt-
riánál, vagy speciális 
cilinderes korrekciónál a 
lencse torzít, ami a látást zavarhatja. 
Minden esetben látszerész segítsége, 
tanácsa szükséges, hiszen a szakember 
segít a tökéletes keret és lencse kiválasztásá-
ban. A napszemüvegek minden lencsetípusban és dioptri-
ában elérhetők, akár bifokális vagy multifokális lencsénél, a hagyományos egyfóku-
szú szemüveg mellett. A lehetőségek között, a hatalmas szín és árnyalat választék 
mellett  már ott szerepel a polarizált, és a most divatos tükrös felület, vagy ezek 
kombinációja is. A végeredmény egy egyedi, tökéletesen személyre szabott dioptriás 
napszemüveg lehet, melyet a vásárló álmodik meg, és mi elkészítjük!

Rusztikus fa völgyhíd
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VÁLASSZ TÁBORT ÉS JELENTKEZZETEK! RÉSZLETEK A HONLAPON.

LOGISCOOL SZENTENDRE
Castrum Center • 2000 Szentendre, Paprikabíró u. 21-23.

+36 70 408 4301 • hello.szentendre@logiscool.com
 Logiscool Szentendre

NYÁRI TÁBOROK
JÚNIUS 19. - AUGUSZTUS 25.

KEZDŐ ÉS HALADÓ ÉLMÉNYTÁBOROK
6-18 ÉVESEKNEK

logiscool.com

Design, redstone, server,
command blocks

 LEGO® és mBot robotok 
építése és programozása

ROBOTIKA

Androidos applikációk
tervezése, készítése

APP CAMP

Számítógépes játék készítése 
"Hacker": kódfejtés, szabadulás

PROGRAMOZÓ,
"HACKER"

Videóvágás, képszerkesztés, 
honlapkészítés

COOL TOOLS

TÁBOR-TÁR 2017 NYÁR

A kihagyhatatlan tábor
Sokéves múltra tekin-

tenek vissza a V-8 nyári 
úszótáborok. Idén is a ta-
valyihoz hasonlóan próbá-
lunk többet, változatosab-
bat adni a gyerekeknek, 
mint a hagyományos úszó-
tábor, hogy olyan élmé-
nyekkel gazdagodjanak 
hétről hétre, melyekre évek 
múlva is szívesen emlékez-
nek. Így született a tematikus: víz alatti 
hoki, küzdősport, búvár, vízilabda-
szinkronúszó, színművészet, rajz-festő 
és mozgókép, valamint tenisz táborok 
ötlete. Délelőtt az úszásé a főszerep, dél-
után pedig a választott témáé. Az első 
tábor június 19-től, hétfőtől indul, majd 
heti turnusokban; az utolsó augusztus 
4-én, pénteken fejeződik be. Minden pén-

teken úszó bemutatót tartanak a gyerekek. 
Jelentkezni 5-14 éves korig lehet. A rész-
vételi díjat készpénzben, bankkártyával, 
átutalással Erzsébet és SZÉP kártyával is 
lehet fizetni, testvéreknek 10% kedvez-
mény jár. A részletekről a V-8 weboldalán 
(www.v-8.hu) tájékozódhatnak az érdek-
lődők. Szeretettel várunk minden gyere-
ket!

Állatbarátok figyelem!

Árvácska Kutyás és önkéntes tábor
A tábor célja, hogy a fiatalok átérezzék, és megtapasztalják 

az állatvilággal kapcsolatos emberi felelősséget. A közös prog-
ramok során a gyerekek megtanulják a kutya-cica tartás köve-
telményeit, az állatok viselkedését, jellemző reakcióit. Megis-
merkednek az állatmenhelyek szerepével, eredményeivel és 

nehézségeivel, ahogyan a szeretettel végzett önkéntes munka fontosságával is. A kutya-
sétáltatás és tréning mellett állatvédelmi ismereteket is kapnak, de kirándulás, lovaglás 
is várja a résztvevőket.

Az állatvédő tábor a 11-16 évesek 
számára indul, két turnusban: június 26 
– 30-ig; július 10 – 14-ig. Egy turnusban 
maximum 10 – 12 fiatalt tudunk fogad-
ni, jelentkezési sorrendben! A tábor csak 
félnapos – délelőtt 9.00 – 12.30-ig tart, 
étkezés nélkül. A részvételi díj: 9000 fo-
rint egy hétre.

A jelentkezők Horváth Ria, állatvé-
delmi felelőst kereshetik a horvatria@
gmail.com e-mail címen, vagy a 06-
20/220-0223-as telefonszámon. A táborok helyszíne: Árvácska Állatmenhely, Szentend-
re, IZBÉG, a Szentlászlói úton a város végét jelző tábla után jobbra, a Kéki-dűlő autóbusz 
megállónál. www.arvacska.hu

Szentendrei ÁRVÁCSKA Állatvédő Egyesület

Tükröm tükröm…
Bükkszentkereszt hazánk 

egyik legszebb fekvésű, legtisz-
tább levegőjű települése, erős 
gyógyító energiákkal. Nem 
véletlen hát, hogy itt kapott 
helyet a Lélektükör tábor, 
amelynek idei fő témái a spiri-
tuális önismeret és személyiség-
fejlődés. Július 22-e és 27-e 
között az Ódon Panzióban a 
résztvevők olyan alapfogalmak-
kal ismerkedhetnek, mint a személyiség, tudat, tudattalan, spiritualitás. A foglalkozások 
során a következő témákban mélyedhetnek el a táborlakók: Múltunk öröksége: karma, 
előző életek, Sebek, sérülések – és gyógyításuk, A spirituális válság, mint korjelenség, ESP ké-
pességek és fejlesztésük, Módosult tudatállapotok, Légzéssel a teljesség felé, Álmok – álomfejtés, 
Születési számok az önismeretben, Egyéni fejlődési lehetőségek a horoszkópban, Természeti 
energiák hatása – Bükkszentkereszt gyógyító energiái, A reiki és az önismeret, személyiségfej-
lődés, Meditációs-imaginációs gyakorlatok, csoportjátékok, tesztek, mozgás- és légzésgyakorlatok.

A tervek szerint az elméleti előadások délelőtt, a gyakorlatok délután-este lesznek, 
lehetőség szerint a természetben. A hatnapos táborozás díja 60 000 Ft, amely tartalmazza 
a szállást teljes ellátással, és a programok költségeit. Jelentkezni június 15-ig – 20 000Ft 
előleggel – lehet a szabolcsi.eva@gmail.com e-mail címen, vagy a 06-70/258-0579-es 
telefonszámon. A szervezők akár családdal, gyerekekkel együtt is szeretettel várják 
az érdeklődőket.

Body Holly
avagy tánc és sport a harmóniáért

A nyári tábor célja, hogy megismertesse, és megszerettesse a különböző mozgásfor-
mákat a gyerekekkel.

A balett szép tartást ad, önfegyelemre nevel, a klasszikus zene megismerése hozzá-
tartozik az általános műveltséghez, nem utolsó sorban rendkívül jó alapot ad bármilyen 
mozgásformához. A modern tánc a különböző stílusú zenékre készített koreográfiákkal 
fejleszti a gyerekek stílus- és 
ritmusérzékét, nagyon jó fe-
szültségoldó, és segíthet a zár-
kózott, félénk gyerekek önbi-
zalmának növelésében. Az 
euro-gym egyedi és néhol 
szórakoztató mozdulatsoraira 
a gyerekek rendkívül nyitot-
tak. Játékosan fejlesztik nem-
csak izmaikat, de koordinációs 
és koncentráló képességüket, 
térlátásukat is. A szép és harmonikus mozgás gyakorlása magabiztosabbá, nyitottabbá 
teszi a gyerekeket.

A szentendrei tábor július 3-tól 7-ig tart, reggel nyolc órától délután négyig. A rész-
vételi díj 22.500 Ft, amely már az ebéd árát is tartalmazza. Az érdeklődők Pintér An-
gelikától kaphatnak bővebb felvilágosítást, ha hívják a Pelikán Szabadidősport Egyesü-
let 06-30/399-44-65-ös telefonszámát, vagy felkeresik a www.euro-gym.hu (body-holly 
dance club), www. facebook.com/euro-gym hungary (body-holly dance club) oldalakat.

Nemzetközi porondra lépnek a kalászi kézisek
A 2016/2017-es kézilabda szezon volt az első, amikor a Du-

nakanyarban első osztályú kézilabda csapatnak szurkolhattunk. 
Talán emlékeznek még a történetére: az NBI/B-ben játszó Szent-
endre KC először Budakalászra tette át székhelyét, ott megnyer-
ték a bajnokságukat, amivel kivívták, hogy az elitcsapatokkal 
versengjenek. Amikor tavaly ősszel először pályára léptek a nem-
zeti, legjobb 14 együttes között, akkor azt a célt tűzték ki, hogy 

benn tudjanak maradni a bajnokságban, de titkon azért a kö-
zépmezőnyben reménykedtek. Az első mérkőzéseken mindjárt 
a Veszprémmel és a Szegeddel sorsolták össze őket, aztán az 
egriek és a ceglédiek ellen is jobb képet mutatott már a csapat. 
A sok új játékosnak és a CYEB-Budakalászhoz szegődött Horváth 
Attilának össze kellett csiszolódnia. Februártól a verseny 
lezárultáig 12 mérkőzésük volt, ebből háromszor vesztettek, és 

egyszer játszottak döntetlent. Az újonc csapatnak végül 664 gólt 
sikerült a hálóba juttatni, ezzel 31 pontot szereztek, amivel a 
negyedik helyen végeztek. Az egykori B osztályos csapat most új 
kihívások elé néz. Nem elég ugyanis, hogy az NBI-ben nem 
szeretnék lejjebb adni jövőre sem, de a mostani negyedik hellyel 
elnyerték a jogot, hogy induljanak az EHF Kupán. Ezzel pedig 
nemzetközi porondra léphetnek, ahol ismert európai csapatokkal 
vívnak majd egyenes kieséses ütközeteket.
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A jó reklám az üzlet lelke!

www.dunakanyar.hu/PilisDunakanyarHírmondó
160 ezer online olvasóval

az olvasók szolgálatában!

VÁLASSZA a Pilis-Dunakanyar régió 
kulturális-közéleti lapját:

Reklámfelvétel
a +36 30/986-2737 számon 

és a pilis.dunapress@gmail.com címen

Legyen a Pilis-Dunakanyari 
Hírmondó olvasója 
2017-ben is!

Következő lapszámunk 
július 5-én jelenik meg.
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Renault MEGANE GrandCoupé
Technológia a siker útján
#újRenault

DEALER NEVE KFT. 
VÁROS, UTCA 12., TEL.: 0036 123 456 789  
WWW.DEALER WEBCÍM.HU

Az ajánlat a 2017.04.01-től megkötött vevői szerződésekre érvényes visszavonásig, valamennyi Renault személygépjármű modellre. A Renault Crédit finanszírozási ajánlat változó kamatozású, forint 
alapú konstrukció, THM 0%, minimum önerő 35%, maximális futamidő 48 hó, mely egyedi hitelképesség vizsgálat függvényében érvényes. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos 
jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A tájékoztatás nem teljes körű. A részletekért keresse fel hivatalos Renault Márkakereskedőjét. A Renault 
Crédit finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A garancia 5 év vagy 100 000 km, a korábban lejárt érték erejéig. A feltüntetett ár az Új Megane GrandCoupé Life 1,6 SCe kezdőára 
használtautó-beszámítás esetén. Új MEGANE vegyes fogyasztás: l/100 km: 3,7-6,4; CO2-kibocsátás g/km: 95-144 NEDC-ciklus szerint. A feltüntetett üzemanyag-fogyasztás, illetve CO2-kibocsátás a 
mindenkor hatályos szabályok által előírt mérések eredményei. A képen látható autó illusztráció.
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0% THM-mel
Már 4 299 000 Ft-tól

5 év garanciával
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2011 Budakalász, József attila u. 77.
tel.: +36 (1) 465-0000
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1173 Budapest, pesti út 16.
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