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Kinek a hangja?

Móricz kutatásaim során olyan írások kerültek a kezem-
be, amelyek miatt fel kellett tennem a kérdést, vajon csak-
ugyan azonos-e ez az ember azzal, akiről az iskolában ta-
nulunk? Eddig három kötetet sikerült megjelentetnünk 
Móricz kiadatlan naplóiból, amelyek önvallomásai olyan 
embert állítottak középpontba, akit eddig nem ismerhet-
tünk. Azt gondolom, Móricz valódi életművét „az tartot-
ta fogságban”, hogy kimondottan a népies, a parasztiro-
dalom képviselőjének gondolták őt.

Leányfalu újonnan megnyílt Móricz kiállításáról az 5. 
oldalon olvashat.

Életrevaló
„A klímaváltozás már az előszobaajtón kopogtat, és sajnos 

van esély arra, hogy hamarosan bejut a lakásba is. A kérdés 
már nem az, hogy létezik-e vagy sem, hanem az, hogy mikép-
pen lehetne megbirkózni vele, hogyan lehetne lassítani a vál-
tozást.”

Melegszik a légkör, melegszenek vizeink, olvad a sarki jég… 
Élőhelyeik felszámolása, szennyezése a klímaváltozás miatt a 
fajok egy japán expresszvonat sebességével tűnnek el a földről, 
ami ökológiai katasztrófával fenyeget. Valóban, minden min-
dennel összefügg ebben a globalizálódó világban! Aki megsze-
reti a természetet – vallja az ÖKO-Sziget főszervezője, az utána 
már nem akarja bántani. Az eseményről részletek a 6. oldalon 
találhatók.

Számos műfaj kiváló képviselőjével talál-
kozhatunk a város hagyományos kulturális 
ünnepén, a Szentendrei Tavaszi Fesztiválon. 
Az idei eseménysor arcai a Diótörő Balett-
iskola növendékei és tanárai. Ezekben a 
hetekben színházi előadások, komoly- és 
könnyűzenei koncertek, táncbemutatók, 
irodalmi és képzőművészeti programok szó-
rakoztatják majd a közönséget. A Bach szü-
letésnapját ötödik éve fesztivállal ünneplők 
körébe Szentendre város is benevezett. A 
hangversenyszokásoktól eltérő, meglepő 
helyszíneken és különleges elemekkel kie-
gészülve megszólaló koncertek nem titkolt 
szándéka, a barokk korszak és kultúra ily 
módon történő bemutatása a klasszikus ze-
ne ízének, mindenki számára lehetőséget 
kínáló felfedezése. A fesztivál programjaiból 
a 4. oldalon tallóztunk.

A szigetmonostori programso-
rozat következő vendége a telepü-
lésen élő Gável Gellért lesz. Az 
énekes, dalszerző, Szendrey Kar-
per László-díjas gitárművész a 
katolikus Eucharist együttes, 
korábban a Testvérek, illetve a 
Gável Testvérek nevű formációk 
állandó frontembere, testvére ol-
dalán. Gável Andrással közösen 
szerzett dalai széles körben ismer-
tek a magyarországi keresztények 
között. A Mono-story találkozó 
házigazdája ezúttal is Szigetmo-
nostor Faluház lesz, ahol Kiss Tamás segítségével rajzolódik ki Gellért története képekkel, zenével, 
meglepetésekkel. Az estet helyi zenészek fűszerezik, és természetesen a vendég gitártokja sem csak 
díszletként lesz a színpadon március 30-án este hét órakor.

Okostelefon helyett!
Mostantól Szentendrén is bárki hozzájuthat a kortárs és 

klasszikus irodalom gyöngyszemeihez, a HÉV megállónál 
ugyanis jövet/menet 
szembe találja magát a 
február közepén kihe-
lyezett POKET könyv 
automatákkal. A cola-
auto ma ták ból átalakult 
tárhelyek az olvasás népszerűsítésének szándékával váltottak 
funkciót. Ez az ötlet nemcsak, hogy nemes célt szolgál, de 
szinte kitalálja a feledékeny utazó közönség programját is, 
lopva a távolságot az úti cél felé, és még olcsó is! Hír a 4. 
oldalon.

125 ABA 100
Pályafutása során a festő és gra� kus Aba-Novák nem csak közönségét nyűgözte le, világhírű 

kortársa, Picasso, látva az 1937-es párizsi világkiállításra készített pannóját, így kiáltott: Ki ez a 
barbár zseni? A „barbár zseni”, a modern festészet egyik legeredetibb alkotójának emlékét őrzi 
nyitása óta a leányfalui Aba-Novák Galéria, amely „nyitottságával, és kiállító művészeinek sokol-
dalúsága révén komoly űrt tölt be a mai magyar képzőművészeti életben.” Az idei év márciusának 
idusán, a művész születésének napján, nemzeti ünnepünkön nyílik meg a századik kiállítás az Aba-
Novák Galériában, ahová 25 olyan művészt hívtak meg a szervezők, akik már szerepeltek itt egyéni, 
vagy csoportos kiállításon, megajándékozva a közönséget a kortárs magyar képzőművészet sokfé-
leségének, stílusgazdagságának élményével. A névadóról és a galériáról az 5. oldalon többet is meg-
tudhat.
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EREDMÉNYEK ÉS TERVEK A DUNAKANYAR TELEPÜLÉSEIN
Összhangban a környezettel

– Idén választások lesznek, s bár 
még nem vagyunk a végén, Szigetmo-
nostor első emberét, Molnár Zsoltot 
arra kérem, értékelje az ötéves ciklust. Kezd-
jük talán egy fontos kérdéssel, az úthálózat, a közlekedés 
fejlesztésével.

Településünkön a számos területet átfogó, jelentős 
Klímapark projekt keretében ingyenes, elektromos 

kisbuszjáratot indítottunk, amely a helyben élő diákokat szállítja iskolába. 
A környezetbarát busz üzemeltetése ugyan komoly terhet ró az önkor-
mányzatra – havi szinten 200 ezer forintos kiadás ez – ám akkora az igény, 
hogy máris a bővítésen gondolkozunk. A buszhoz hasonlóan ugyancsak 
népszerű a Pásztor révtől indított elektromos hajójárat is, amely nem sajá-
tunk, üzemeltetőjével szerződésben áll az önkormányzat. Az itt élők 
számára nagyon fontosak a kompátkelők is, már a ciklus elején kitűztük 
magunk elé fejlesztésüket, egy átkelőnél éjjel fél tizenkettőig biztosított a 
közlekedés, a másik kompnál csúcsidőben dupla kompjárat üzemel, meg-
felezve a várakozási időt. Az éjszakai kompok további bővítésének gaz-
daságossági korlátai vannak, kevés az utas ilyenkor. Azért nem tettünk 
le erről a tervről, várjuk a minisztérium helyi kompjáratok fejlesztésére 
ígért támogatását. Erről régóta folynak tárgyalások, úgy hiszem, a ciklus 
végére konkrét előrelépésről is beszámolhatunk majd az egyeztetések 
terén. Március közepén talán már azt is tudni fogjuk, hol lesz a település 
gyalogos hídja. A környezetvédelmi hatóság kezében van a döntés, vizsgá-
lataikon múlik, a tervezett helyszínek közül melyik felel meg minden 
feltételnek. Mi a testületben úgy gondoljuk, bármelyiket választják, örül-
ni fogunk, mert a legfontosabb, hogy legyen vége a várakozásnak, s épül-
jön meg az átkelő! Kerékpárút építésére beadott pályázatunk még elbírá-
lásra vár, ha kedvező a döntés, gazdagodhatunk egy, a település egészét 
átszelő úttal. Nagyszabású tervünk továbbra is a Horánygyöngye út 
korszerűsítése, ez azonban legalább egymilliárdos beruházás, egyelőre 
nem nyertünk rá forrást. A településen belüli szakaszát mart aszfalttal 
javítottuk, ha nem is tökéletes megoldás, azért jobb, mint volt. Ebben a 
ciklusban eddig hat kilométer zúzottköves-, pályázati segítséggel négy km 
aszfaltutat sikerült felújítanunk, új út építése pedig folyamatban van.

– Milyen további fejlesztésekre lesz idő a ciklus végéig?
A település költségvetése átlagosan 700 millió forint, ám ha ebbe 

beleszámítjuk a fejlesztésre szánható összegeket is, akkor ez eléri az egy-
milliárd forintot. Uniós segítséggel fejleszthettük ebben az időszakban 
például Horány csatornázását. Ahol azonban nincs vezetékes víz, azon a 
11 kilométeren csatorna sem készülhetett, 11 kilométernyi vízbekötés is 
hiányzik. Ehhez anyagi támogatásra lenne szükség, mondhatni forrást 
keresünk a vízhez! Amiben viszont sikerült előre lépnünk: az ivóvíz há-
lózatot saját költségünkön, illetve a vízművektől kapott 1%-os visszaté-
rítésből bővítjük. Idén erre 100 millió forintot költhetünk Horányban. 
Ha ezt csak önerőből végezhetjük, s évente ugyanennyit tudunk rászán-
ni, akkor mintegy öt év alatt végezhetnének a teljes nagyberuházással. 
A mostani ciklus végére egyelőre 2-3 km készülhet el a hálózatból.

– Nézzünk néhány területet! A település jövője szempontjából stratégi-
ai jelentőségű a nevelés, az oktatás.

A ciklus elején adtuk át a bölcsödét, s az új óvodaszárny építése befeje-
ződött be. Az elmúlt időszakban bizonyossá vált, hogy a bölcsödére 
nagyon nagy szükség van. Most is fut egy pályázatunk, amelyben bő-
vítésére próbálunk támogatást szerezni a megyétől. Kevésbé örültünk, 
amikor az iskola állami kézbe került, hiszen így nincs a korábbihoz 
hasonló rálátásunk működésére, és segíteni sem tudunk olyan kézzel-
foghatóan. Ám öröm az ürömben, hogy a működtetés átvétele után, 
amit eddig az iskolára � zettünk, átirányítjuk a bölcsödéhez, tehát a 
változás összességében nem jelent működési többletköltséget. A bölcsö-
dében jelenleg 28 gyerek van, ha sikerül létrehozni a tervezett újabb 
csoportszobát, még 14 apróság fér majd el. Egyre több kicsi születik a 
településen, sok a kisgyerekes család is a beköltözők között. A ciklus 
elején 2400-an, jelenleg már 2700-an élnek itt, s az önkormányzat faül-
tetési programjának köszönhetően azt is pontosan tudjuk, 80 csemete 
született 2015-óta. Nem meglepő hát, hogy a ciklus végére látszik, az 
óvoda is kicsi, ahogyan már minden oktatási intézményünk.

Az iskolába – amit 2010-ben bővítettünk, s ahol 200-ról 300-ra nőtt 
a helyek száma – ma 320-an járnak. Az intézmény közös Pócsmegyerrel, 
tehát egyszerre két település diákjait fogadja. Monostoron az iskolában 
már a szertárban is kiscsoportos foglalkozások vannak, tavaly a folyosó 
végén kerítettek el két kicsi helyiséget egyéni fejlesztő teremnek.

– Egészségügy. Mi történt ezen a területen?
Egészségnapok már korábban is voltak, szervezésüket ebben a ciklus-

ban is folytattuk. Az ingyenes rendezvények, szűrések, előadások nép-
szerűsége mindmáig töretlen. Befejeztük az orvosi rendelő belső felújítását,
keretében a pincében két új helység is létrejött. Terveink szerint akár 
szakrendelések, de az is elképzelhető, hogy egyéb szolgáltatások: ultra-
hang, kineziológiai foglalkozás, gyógytorna vagy éppen dietetikai ta-
nácsadás kap majd itt helyet.

– Kultúra és sport. Az önkormányzat kulturális intézményt és sportlé-
tesítményeket is fenntart. Mi a helyzet ezeken a területeken?

A tornatermet sportburkolattal láttuk el, az infrastruktúra fejlesztésében 
is segítünk. Az iskolán belül célunk még a sportudvar fejlesztése is, bízom 
benne, hogy idén már önerőből, vagy talán a kézilabdaszövetséggel 
közös pályázattal sikerül eredményt elérnünk. Pályáztunk egyébként, s 
nyertünk is támogatást ovifocipályára, így működhet – nem pusztán egy 
műfüves pálya az óvodaudvar közepén – de egy mozgásfejlesztő program 
is a nevelők közreműködésével. A felnőttek sport lehetőségeinek bőví-
tése érdekében 2016-ban sportparkok létesítésére pályáztunk. Kettőből az 
egyiket elnyertük, Horányban fel is épült, de fut a pályázat tovább, s 
reméljük sikerül a másodikat is megcsinálni. Fontos eredmény, hogy 
uniós segítséggel elkészülhetett a sportöltöző hőszigetelése és a fűtés kor-
szerűsítése is. Így korszerűbb szolgáltatások várják a helyi labdarúgó 
egyesületet, amely 100 sportolójával és több száz fős bázisával a telepü-
lés legnagyobb civil szervezete. Nem szabad elfelejtkeznünk a Kékevező 
Fesztiválról sem, amelynek indulása a vízisportokra terelte a � gyelmet. 
Ennek köszönhetően kezdődtek sárkányhajó edzések a Dunán, és alakult 
meg a SZÍV SE, vagyis a Szigetmonostori Vizitúra és Vízisportegyesület
is.

Ami a kulturális életet illeti, rendkívül sok és sokféle programot kí-
nálunk, évente közel száz rendezvényre várja a vendégeket a Faluház. A 
pezsgő kulturális élet hozzájárul a közösségépítéshez, ahogyan az is, 
hogy nyaranta már üzemel a horányi strand, és a Piactér is megújult. 
Örökségvédelmi programunk keretében, a hagyományos településkép 
megőrzése érdekében 14 ingatlan újult meg. Készült egy imázs� lm is a 
falunkról, amely csakugyan azt tükrözi, milyennek látnak-láthatnak 
minket az idelátogatók.

A ciklus elején megnyitott Klímapark turisztikai és oktatási szem-
pontból is ugyancsak „felfutóban” van. Az elmúlt évben legalább ezren 
látogattak ide, illetve a helyi gazdákhoz. Az itt tartott vízvilágnapi ren-
dezvények is ennyi érdeklődőt vonzottak. Tartunk itt nyári gyerektábo-
rokat, évente négyet-ötöt is az önkormányzat támogatásával. Van kö-
zöttük teljes egészében ingyenes szociális tábor, de a többi is önköltséges 
áron, nagyon kedvező feltételekkel vehető igénybe. S van egy különle-
gességünk, a Betontábor, amelynek tíz napos időtartamára Szigetmo-
nostor valódi művészteleppé válik!

– Van olyan potenciál a községben, amelyre alapozható kitörési lehetőség?
Mindig fontos célunk volt, hogy a helyi termelőket „helyzetbe hoz-

zuk” a településen. A Piroslábos fesztivál ehhez tökéletesnek bizonyult. 
Az ötödjére rendezett esemény mind népszerűbb, tervezett gazdaság-
élénkítő szerepét várakozáson felül betölti. De a civil szervezeteket is 
igyekszünk hatékonyan támogatni. Ennek érdekében három millió fo-
rinttal támogatjuk az egyesületeket. A Faluházban ingyenesen juthatnak 
helyiséghez, eszközökhöz a szervezetek.

– 2019-ben újrázna polgármesterként?
Úgy gondolom, ha bizalmat kapok, nekirugaszkodom újra.

Nincs okunk szégyenkezni. Településünk 
az egyik legélhetőbb a Dunakanyarban…

– Idén választások lesznek, noha még nem vagyunk 
a végén, Dunabogdány polgármesterét, Schuszter 
Gergelyt arra kérem, értékelje az ötéves ciklust!

Célunk az volt, hogy az alapoktól építsük fel a 
települést, óvoda, iskola, egészségügy, közösség. Ezek 
nagyon nehéz területek, mert az eredmény csak ké-
sőbb látszik, de ez egy település biztos alapja, már-
pedig az okos sziklára épít.

– Jöjjön az örök kérdés, az utak karbantartása…
Valóban, az útfelújítások kérdése visszatérő probléma, és bár nem 

„életbevágó”, a lakóközösség életére hatással van. Összeállt a koncepció, 
reményeink szerint 2019-ben nekikezdhetünk egy-két nagyon fontos 
belterületi útnak.

– Nevezzen meg néhány területet, amely az elmúlt időszakban az ön-
kormányzati munka fókuszában volt!

Úgy tapasztalom, annak mindenki örül, hogy a gyerekek ma már 
jó oktatást kapnak az iskolában és mindezt szép környezetben teszik. 
Ha arra gondolunk, hogy nagy esély van, hogy az óvodában jóval 
nagyobb biztonságban és kényelmesebben legyenek a gyerekek, akkor 
ez újabb évtizedes problémát szüntethet meg. Az orvosi rendelő felújí-
tása a betegek kényelmét, jobb ellátását helyezi előtérbe. Ha belegon-
dolunk, hogy nyaranta a rendezvénytéren több száz bogdányi kulturált 
térben tud összegyűlni, hogy a közösségünket építhessük, akkor azt 
hiszem az önkormányzati intézményeket megerősítettük. Márpedig 
ezeken a pilléreken nyugszik egy hosszú távra életben maradni kívánó 

település. Mindezek mellett a mindennapok problémáival, 
kihívásaival is foglalkozunk.

– Milyen további fejlesztésekre lesz idő a ciklus végéig?
Nagyon bízom benne, hogy el tudjuk indítani az 

óvoda építését, és ha az a mi terveink szerint alakul, 
marad pénz utakra is.

– Milyen a költségvetési helyzet, a bevételi oldal?
A pénzügyi helyzetünk stabil, de sajnos korlátozottak az erőforrása-

ink. Ennek növelését nem a helyi lakosság adóterheinek növelése árán 
szeretnénk elérni, nem tervezzük az adók emelését. A rendelkezésre álló 
pénzügyi keretet próbáljuk bölcsen felhasználni.

– Ha körbenézünk, a környező települések mintha több pénzből gaz-
dálkodnának. Mi az oka a „szegénységüknek”?

Ma az önkormányzatok nincsenek könnyű helyzetben, még akkor 
sem, ha történelmileg vagy földrajzi – vízstratégiai – szempontból fekszik 
szerencsésebb helyen az adott település, mint Bogdány. Minden környe-
ző polgármester kollégámnak megvannak a saját problémái és rengete-
get dolgoznak, hogy a felszínen tartsák a településüket. Egyetlen tele-
pülés vezetését sem cserélném a mienkre. Nincs okunk szégyenkezni, a 
településünk, úgy vélem, az egyik legélhetőbb a Dunakanyarban. Ez 
persze leginkább az elődeim munkáját dicséri.

– Van valami olyan potenciál a községben, amire alapozva van kitörési 
lehetőség?

Ma Bogdányt pénzügyileg a főváros közelsége, a javuló adó� zetési 
morál és a szorgos iparosok tartják fenn.  Az erős alapok és a közösség 
ereje – ez, amire Bogdány építhet.

– Hogyan néz ki a kiadási oldal?
Egyszerű a helyzet: nem költünk többet, mint amennyit megkere-

sünk, és abból is próbálunk spórolni, hogy előre tudjunk lépni. A való-
di előrelépéshez hosszú távon jóval nagyobb  fejlesztési- beruházási 
költségvetési keretre lenne szükség.

– A település jövője szempontjából stratégiai jelentőségű a nevelés, az 
oktatás.

Az óvodafejlesztés helyzetét tekintve: az elnyert pályázati összeg má-
ra már nem fedezi az építkezés költségeit. Dolgozunk a helyzet mielőb-
bi megoldásán, ha minden simán megy, reményeink szerint márciusban 
elindulhat az építkezés.

– Iskola…
Ez már tankerületi fennhatóság, mi csak kívülről szemléljük és druk-

kolunk… Szükséges  egy új épületszárny, ám a feladat – mára már 
sajnos – túlmutat az önkormányzat hatáskörén.

– Az önkormányzat kulturális intézményt és sportlétesítményeket is 
fenntart. Mi a helyzet ezeken a területeken?

A rendezvénytér megépítésével megtettük a kezdeti lépéseket. Kul-
turálisan a falut a helyi civil szervezetek tartják fenn és töltik meg tar-
talommal. A Sportcsarnok teli van, a bogdányi gyerekeknek sok lehe-
tőségük van sportolni, ez valóban nagy előny és nagy megtartó ereje 
van. A tanuszodába Pilismaróttól Tahiig forog a busz és hozza az óvo-
dásokat és az iskolás gyerekeket úszni.

– Egészségügy. Milyen előrelépés történt ezen a területen?
Válságot kezeltünk és jól jöttünk ki belőle. Nagy kő esett le a szívem-

ről, hogy van gyerekorvos és gondos ellátást kapnak a kis páciensek.
– Faluüzemeltetés. Milyen feladatok tartoznak ide, mennyiben állnak 

erőforrások rendelkezésre?
A ciklus eleje óta folyik a hivatal modernizálása, van 8 órában adóval 

foglalkozó kolléganőnk, saját család- és gyermekjóléti szakemberünk, 
illetve van emberünk, aki a napi kivitelezési munkákat is ellenőrzi. A 
településüzemeltetés is átalakul, ez ma már egy menedzseri munka, sok 
mindent össze kell hangolni és irányítani. Idén először lesz nekik saját 
soruk a költségvetésben, és innentől számolni tudnak előre, azaz önálló 
intézménnyé válnak. A települést jelenleg két főállású ember viszi, öt 
kellene, amire nincs meg a forrás.

– Mit lehet tudni a kerékpárút dunakanyari bővítéséről, mivel a fej-
lesztés megtorpanni látszik…

Nekünk semmilyen információnk nincs. Hivatalos terveket nem 
kaptunk.

– 2019-ben újrázna polgármesterként?
A májusi testületi ülésen nyilatkozni fogok, hogy tervezek-e kandi-

dálni a következő ciklusra vagy nem. Addig szeretném a települést és a 
képviselő-testületet politikamentesen tartani, hogy az utolsó év ne men-
jen a település rovására.

Liebhardt András

Átgondolt fejlesztések
Loszmann János Leányfalu polgármestere

– Idén választások lesznek, kérem értékelje a végé-
hez közeledő ötéves ciklust!

Amikor annak idején hivatalba léptem, el-
mondhatjuk, hogy nem voltak túl bíztatóak az 
anyagi lehetőségeink. Konkrétan 12 millió forint 
volt az önkormányzat számláján, s láttuk, ez alig-
ha elég túl sok mindenre! Azonban a ciklus har-
madik évében már 150-160 millió állt rendelke-
zésre, s ehhez nem emeltük az adót, ugyanakkor 

folyamatosan beruházásokat végeztünk. A mostani ciklus alatt 300 
milliót költött fejlesztésre a testület, és ebből legalább 250 millió volt 
az önerő. A kedvező változás titka voltaképp csak annyi, hogy min-
dig arra törekedtem, olyan beruházások induljanak – a telefonrend-
szer felújítása például – amelyekkel egyszersmind takarékoskodni 
is tudunk hosszú távon. Ma már bizonyosak vagyunk benne, hogy 
a mostani ciklusváltásnál nem úgy fest majd a pénzügyi helyzet, 
mint annakidején! A település költségvetése 600 millió forint, 
ez a fejlesztésekre elnyert összegekkel felmehet akár 650-700 
millióra is.

Újesztendő köszöntött be, 
így lapunkban is – a korábbiak szerint – polgármesteri évértékelőket 

olvashatnak majd. Bennük az elmúlt négy évre tekintettünk vissza, és a jövő 
lehetőségeit is vizsgáljuk.
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– Hangsúlyozta, hogy az útfejlesztés volt az egyik legfőbb cél az 
elmúlt években.

Így van, én ezt tartom a legfontosabbnak. A település földrajzi 
adottságai miatt sok a hegyi út, a meredek szakasz, közülük gyakor-
latilag számos járhatatlan volt. Arra törekedtünk, hogy tartós megol-
dást találjunk, ne kelljen minden nagyobb eső után súlyos pénzeket 
költeni a szétázott utakra. Az elmúlt négy évben, több mint nyolc 
kilométer utat sikerült megépíteni, a fő szempont persze az volt, hogy 
a forgalmasabb szakaszok mindenképp aszfaltborítást kapjanak. A 
munkálatokat szinte teljes egészében önerőből végeztük. Nyertünk 
ugyan kb. 30 millió forintot vis maior alapból, de összességében 150 
milliós költségről beszélünk. Sőt, ha a kátyúzást, karbantartást is 
hozzávesszük, akkor 200 millió az összeg.

Az is nagy lépés volt, talán fél évszázados igény is, hogy a település
Tahitótfalu felé vezető végén hiányzó járda megépüljön végre. A kerék-
pározásra is alkalmas 700 méteres szakasz költsége 18 millió forint 
volt.

– Adódik lehetőség a bevételek növelésére?
A településen sikerült több olyan önkormányzati tulajdonú épüle-

tet rendbe tenni, amelyek eddig csak vitték a pénzt. A központban 
csúfoskodó Klein-villa tetőszerkezetét és a födémet 37 millió forintból 
hozattuk rendbe, így a múlt század eleji épület állapota nem csak nem 
romlik tovább, de tartós bérletében is gondolkozhat az önkormányzat. 
Nem titok, én egy jó éttermet szívesen látnék itt, de bármi más meg-
oldás is érdekel bennünket, s jelentkező is egyre több akad. Hasonló 
a helyzet a Sorg-villával, amióta a leromlott, üresen álló épületet ap-
ránként rendbe hozattuk – ahogyan a Klein-villát, ezt is kizárólag 
önerőből – már van bevételünk belőle. Filmforgatások, de főként 
esküvők helyszíne az épület, már 2020-ra is van előjegyzésünk!

– A település jövője szempontjából stratégiai jelentőségű a nevelés, az 
oktatás.

Az iskola fenntartását az állam vette át, a konyha még hozzánk 
tartozik, ott fejlesztünk, végzünk karbantartásokat. Az óvoda felújítá-
sára többször is pályáztunk, eddig sikertelenül. A jelenlegi 125 férő-
helyből azonban most csak 105 foglalt, így új intézményre még nincs 
égető szükség. Településünkön jól működnek az egészségügyi szol-
gáltatások is. A szakrendelések, a gyerek- és háziorvosi, illetve a fogá-
szati rendelés az önkormányzat épületében kaptak helyet. Utóbbi épü-
let egyébként szintén megújult, nagy lépés volt az energetikai korsze-
rűsítése.

– Milyen további fejlesztésekre lesz idő a ciklus végéig?
Ebben az esztendőben járt le a leányfalui Termálfürdő 170 millió 

forintos hitele, melynek évi 13 milliós részleteit 2006 óta törlesztettük. 
Az önkormányzat közel 33 milliós  tőkeemelésével tovább emelkedett 
a fürdő értéke, majd az összeget közel duplájára növelve, a Termál- és 
strandfürdő vezetése új fejlesztésekbe kezdett. Az 50 méteres medence 
befúvó rendszerét már átépítették. A fúvókák a medencefenék szinten 
működnek, így csökkent a vízfogyasztás, javult a vízminőség, meg-
szűnt az úszómedence algásodása is.

A KÓPÉ Egyesülettel megkötött ismételt egyezség révén TAO 
támogatással cserélték ki a nagymedence fölé húzott téli sátrat, mely 
mostantól dupla fallal,  lényegesen jobb körülményeket biztosít min-
den úszómedencét használónak. Jó hír, hogy ugyanitt 100 forintos 
pénzérmével működő tizenöt öltözőszekrényt is felszereltek a látogatók 
számára. A Leányfalui Termálfürdő központi turisztikai támogatá-
sára kiírt 250 millió forint lehívásának előkészítésére terv, és egy vi-
deón látható prezentáció már készült a fürdő fejlesztéséről. Az Előze-
tes Megvalósíthatósági Tanulmány elkészült, határidőben benyújtot-
tuk a Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Nonpro� t Zrt-nek.

– Az önkormányzat kulturális intézményt és sportlétesítményeket is 
fenntart. Mi a helyzet ezeken a területeken?

Ha már az előbb szó volt a KÓPÉ Egyesületről, itt mondanám el 
újra, mennyire fontos és eredményes a velük való együttműködés! 
Ahogyan a vízisportok és a természetjárás népszerűsítésében élen járó 
Vadkacsa Egyesülettel is. Emellett focicsapatunkra is büszkék lehetünk. 
A megyei másodosztályban játszó Leányfalu FC-t évente egy millió 
forinttal támogatjuk. Ne felejtsem megemlíteni még azt az ugyancsak 
önerőből, 4,6 millió forintból épített szabadtéri edzőpályát, amely a 
Duna-parton várja a felnőtteket.

Fontosnak tarjuk hagyományaink őrzését, a település kulturális-
szellemi értékeinek megóvását, népszerűsítését. Ebben a ciklusban mint-
egy 30 millió forintot költöttünk a Hely- és Irodalomtörténeti Kiállí-
tóhely korszerűsítésére, az épület kívül-belül megszépült. Tavaly 17 
milliót nyertünk kulturális pályázatokon, s azt gondolom, jól sáfárkod-
tunk a pénzzel, elég ha a nemcsak itthon, de külföldön is népszerű 
Bibó, Kölley vagy Ravasz László vándorkiállításainkra gondolunk. 
Ebben a ciklusban a Duna-parti sétányunk három szakaszát emlék-
sétánnyá avattuk Bibó István, Márai Sándor és Karinthy Ferenc tisz-
teletére, akik mindnyájan kötődtek Leányfaluhoz. Emlékükre ismer-
tető táblákat és emlékköveket helyeztünk el a sétány egy-egy szaka-
szán. Létesítettünk egy Tanösvényt is, amely a település épített értéke-
it és szellemi nagyságait is bemutatja.

– 2019 őszén újra indul a polgármesteri megmérettetésen?
Ezt ebben a pillanatban még nem tudom…

alu- és műanyag redőnyök, szalagfüggönyök, 
reluxák, vászonrolók, szúnyoghálók, napellenzők

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

AKÁR 15% ENERGIAMEGTAKARÍTÁS REDŐNYÖKKEL

A SZÚNYOGHÁLÓKRA     KEDVEZMÉNY ÁPRILIS 30-IG

alu- és műanyag redőnyök, szalagfüggönyök, 

MINŐSÉG  GARANCIA  MINŐSÉG  GARANCIA

www.bobozas.hu

Pályabérlés cégrendezvényekhez

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

BOBPÁLYÁK

Nyitva az év
minden napján

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

Mini-bölcsőde lesz Tahitótfaluban
Kormánydöntés írja elő – amelyet 2020 végéig épp a na-

pokban hosszabbítottak meg – hogy ha bölcsődei ellátásra 
legalább öt gyerek vár, vagy a településen a három év alatti 
gyerekek negyvennél többen vannak, az önkormányzat köte-
les gondoskodni bölcsődei ellátásukról.

Tahitótfalu vezetése már korábban próbálta felmérni, ho-
gyan tud eleget tenni az előírásnak. 2017-ben 17 igénylés ér-
kezett, s idén újra elvégzik majd a felmérést. Jelenleg egyetlen 
épület van, amely alkalmas lehet a feladat részbeni betöltésé-
re, ami az Almássy utcában korábban is bölcsődeként műkö-
dött, majd az óvoda céljaira vették igénybe. E pillanatban egy 
olyan helyisége van, amely a kicsik számára megfelelő.

A törvény négy lehetséges kategóriát sorol fel, a klasszikus
intézmény mellett családi, munkahelyi és mini bölcsőde léte-
sítését is engedélyezi. Utóbbi akkor lehet megfelelő, ha a tele-
pülésen nem megoldott a gyerekek napközbeni ellátása, és 
több mint öt, de várhatóan nyolcnál kevesebb családnak van 
szüksége a három éven aluli gyerekek elhelyezésére. Ameny-
nyiben több család is igényli, de a rendelkezésre álló, átalakí-
tandó épület adottságai nem alkalmasak klasszikus csoport 
kialakítására, egy épületben több mini bölcsődei csoport is 
lehet. Ez utóbbi életre hívását tervezi a Tahitótfalui testület is. 
A 30 négyzetméteres új csoportszobában hét kisgyerek kaphat 
szakszerű ellátást.

Az intézmény működtetéséhez állami támogatás is igénybe 
vehető, és amennyiben az önkormányzat a tervezett helyen 
alakítja ki a mini bölcsődét, a költségeket nagyjából fedezi az 
állami normatíva összege. Ezt követően indulhat el a működést 
engedélyező eljárás, és ha minden a terv szerint halad, az új 
bölcsőde 2019 szeptemberétől várja az emberpalántákat.

Addig megtörténhet a csoportszoba felújítása, átalakítása, 
a pelenkázó leválasztása, a melegkonyha kialakítása is.

Minthogy az igények bizonyára meghaladják majd a lehe-
tőségeket, 2020-ra bővítést terveznek, így ekkorra talán újabb 
nyolc bölcsődehellyel számolhatnak a tahitótfaluiak, melynek 
vezetői tisztét a jelenlegi óvodavezető tölti majd be.

Közel lesz a segítség
Az önkéntes mentőszervezetek 

fejlesztése és felkészítése  projekt 
keretében a Pest Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság  árvízvé-
delmi eszközöket adományozott a 
járás négy településének. A jutta-
tást Dunabogdány, Kisoroszi, 
Szentendre és Szigetmonostor elöl-
járói vehették át. A 2013-as  nagy 
dunai árvizet követően fogalma-
zódott meg a szándék, hogy a 
nyilvántartott önkéntesek szerepét 
központilag megnöveljék, s legye-

nek olyan kisebb csoportok, amelyek nehéz helyzetekben 
azonnal segíteni tudnak a helyieknek. Szigetmonostoron szi-
vattyút, csövet, hatméteres nyomótömlőt és aggregátort kap-
tak az érintettek. Szeptember első felében gyakorlati képzést 
is tartanak majd a mentőegységek tagjai. A település polgár-
mestere szerint szükség esetén azonnal a bajba jutottak segít-
ségére tudnak sietni, ám mint mondta, igazán annak örülne, 
ha minél tovább állnának érintetlenül a polcokon az eszközök.

Újra gyúlnak a tüzek
Tahitótfalu I� úsági Tábo-

ra 15 évig egy budapesti egy-
házközösség kezelésében 
volt, ám öt évvel ezelőtt is-
mét a település fennhatósága 
alá került. Az akár több száz 
gyereknek nagyszerű időtöltést kínáló központhoz a főépület 
mellett három faház, raktár és óriási szabadterület is tartozik. 
Az önkormányzat szeretné, ha a diákok újra birtokba vehetnék 
a létesítményt, de ehhez a tábor korszerűsítése elengedhetetlen. 
Februárban ezért nagyszabású átalakítás kezdődött. A mun-
kálatok során megújulnak a faházak, a tetőszigetelés, a vizes-
blokkok, a konyha és az étkező, a fűtés, a nyílászárók, a bur-
kolatok, de terasz is épül, s még a parkolók is megszépülnek. 
Az önkormányzat korábban már kivágatott néhány életveszé-
lyesen elkorhadt fát, de helyettük negyven új csemetét ültetnek 
majd a tábor területén. A 121 milliós költséggel járó átalakítás 
júniusban ér véget.

Tárgyalások folynak arról is, hogy a fűtés korszerűsítésével 
ne csak nyáron, de akár egész évben programozható lehessen 
a táborhely. Amennyiben minden az elképzelések szerint ha-
lad, a központ nem pusztán a gyerekeké lehet, hanem céges 
találkozók, rendezvények lebonyolítására is alkalmas lesz a 
jövőben, amellyel bővülhet a nagyközség bevételi forráslehe-
tősége is.
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Tahitótfalu programjaiból
Március 2.15:00 Új utak az egészségmegőrzésben: Esszen-

ciális olajok. Havasi Patrícia aroma tanácsadó és Mezriczky 
Eszter terapeuta előadása a Faluházban. Regisztrációhoz kötött: 
30/3375527. Március 14.18:00 Megemlékezés az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc tiszteletére. a Sportcsarnokban. 
Március 23. 10:00 Népház – Hattyúk tava a Habakuk Báb-
színház előadása a TETA szervezésében.
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Jegyzet

Tavaszaink Szentendrén
…Több évtizede már, hogy egy kis műanyag 

kitűzőt kaptam, amely akkor nagyon mondernnek 
számított, mai szóhasználattal élve ütős volt. Egy 
piros-fehér-zöld virágot ábrázolt, amely a pünkösdi 
rózsára hajazott. Az pedig fontos és ismert jelkép, 
sokféle népszokást idéz: a pünkösdi királyválasz-

tást, zöldágazást, mulatságokat, táncot, játékot. Ekkor 1981-et írtunk, 
s a kis kitűző az első Budapesti Tavaszi Fesztivál kitűzője volt. Kíván-
csi voltam mi is ez a program, amelybe, mint az egyik helyszínt és 
rendezőt kívánták bekapcsolni Szentendrét. Ez az időszak városunk-
ban a turizmus virágkora volt, az a kor, amikor úgy özönlött ki Szent-
endére a pesti nép a hévégeken, mintha � zettek volna. Senkinek sem 
volt kétsége hát, hogy jó idő esetén, a programon a tömeges érdeklő-
dés garantált, csak az okozott némi fejtörést, mi lesz akkor, ha esik. 
Az is komoly kihívást jelentett, hogy a programsorozat a komolyze-
nére épült. Ekkor került sor az UNESCO szellemi kulturális örökségeit 
bemutató Pont Fesztiválra, amelyen a magyar mellett a mediterrán 
térség húsvéthoz köthető szokásait, szakrális népi hagyományait mu-
tatták be. A Budapest ArtWeek keretében pedig csaknem hetven 
múzeum, galéria és műterem várta az érdeklődőket. A Zsabó Fesztivál
fókuszában a barokk zene, a fuvolarepertoár és a � amand zene-
művészet volt. A különböző zenei produkciók mellett a közönség 
képző- és iparművészeti tárlatokat, fotókiállításokat, irodalmi esteket, 
színházi és kortárs táncelőadásokat, néptáncprodukciókat is megtekin-
thetett, országos táncháztalálkozót is tartottak a Vörösmarty téren, 
ahol a Budapesti Tavaszi Vásárt is megrendezték.

A szervezők azt szerették volna, hogy Budapest és a csatlakozó 
városok tavasszal vonzó kulturális programokat kínáljanak a külföl-
dieknek és honiaknak.

Szentendrén a Vujicsics Együt-
tes, a folklór fesztiválok, virágkiállí-
tások népszerűek voltak, és a kép-
zőművészeti programokra is szíve-
sen eljött a szokásos közönség, de 
a szentendrei program mégis meg-
maradt időjárásfüggő rendezvény-
nek. Számos erőfeszítést tettek a 
rendezők, de nem sikerült ezt 
olyan programmá emelni, hogy 
fesztiválközönsége legyen.

A mostani törekvések a zene 
mellett a színházra teszik a hang-
súlyt. S bár nem rendelkezem az 
elmúlt évek statisztikáival, de 
mintha mára sem változott volna 
meg Szentendrén a „jó idő: tömegek, rossz idő: lézengés” turizmus. A 
helyiek és könyékbeliek számára sem könnyű programot szervezni, 
ám ennek ellenére éppen az idei Bach-tematika, vagy a táncegyüttes 
Falu programja olyan, amely jó folytatása a korábbi hagyományoknak. 
Azt gondolom, egy Vujicsics Tihamér, Wolf Péter, Györe Zoltán ko-
molyzenei est, vagy a tizenhét valamikori és mai szentendrei zeneszerző
művei olyan bőséges forrás, amiből szintén érdemes lenne meríteni a 
jövőben. Persze tudom, hogy ezek nem vonzanának akkora közönsé-
get, mintha az Il volo lépne fel, csak a hangulata, íze volna más, és 
egy estére bizonyára így is telt ház lenne a könyvtár színháztermében. 
S ha már lokálpatriotizmus, én bizony gyakrabban használnám a 
helyi évfordulós naptárat is, ha a szervezők helyében lennék!

(Sutyi)

Vujicsics Tihamér (idén lenne 90 éves) 
basprim tamburával

Számos műfaj kiváló képviselőjével találkoz-
hatunk március 8-a és 31-e között a város hagyo-
mányos kulturális ünnepén, a Szentendrei Tava-
szi Fesztiválon. Ezekben a hetekben színházi 
előadások, komoly- és könnyűzenei koncertek, 
táncbemutatók, irodalmi és képzőművészeti 
programok szórakoztatják majd a közönséget.

Az idei fesztivál arcai a Diótörő Balettiskola
növendékei és tanárai. A nyitónapon, március 
8-án a Valami csaj(ok) című előadást nézheti meg a közönség a Ham-
vas Béla Pest Megyei Könyvtár Színháztermében. A vérbő komédia 
szerepeiben Pokorny Lia és Őze Áron. Az előadás különlegessége, hogy 
Pokorny Lia a komédia négy különböző női karakterét egyedül játssza 
el. Szintén a nyitónapon, a Dunaparti Művelődési Házban lehet majd 
meghallgatni a 10 éves fennállását ünneplő � e Qualitons zenekart. A 
L’art pour l’art Társulatot is láthatják a nézők a Mintha elvágták vol
című előadással, március 14-én, a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár 
Színháztermében. A produkció sokatmondó kérdése: „Tudta ön, hogy 
a jelen a jövő múltja és a múlt jövője?” Kollár-Klemencz László ugyan-
csak március 14-én Ott van a nyelved hegyén… című zenés irodalmi 
estjével lép színpadra. Március 9-én a Városháza dísztermében csendül 
fel Bartha Mátyás és Elina Viluma koncertje. A zenei kínálatot színe-
síti rajtuk kívül az orosz N.O.M., a Tudósok, és a szentendrei kötődé-
sű Blue Tips koncertje március 16-án a DMH Barlangjában. E napon 
ad koncertet Karosi Bálint orgonaművész, zeneszerző, karmester is, a 
New York-i Szent Péter-templom zenei vezetője a Református Gimná-
zium kápolnájában. Táncestek premierjeit is kínálja a fesztivál. Márci-
us 22-én, a Hamvas Béla PMK – ban tartja új bemutatóját a Kortárs 
& Balett Tánccsoport Szentendre és a Diótörő Balettiskola, akik a 
tavasz érkezését, a víz végtelen energiáját elevenítik meg a klasszikus 
balett és a modern kortárs tánc stíluselemeivel, a Tavaszi szél vizet 

áraszt című darabban. Március 30-án a Szent-
endre Táncegyüttes mutatja be A falu című új 
előadását, amely tánctrilógiájuk harmadik feje-
zete, a Magyar falu és a Falusi színek után. Mind-
két produkció a Szentendrei Kulturális Köz-
ponttal való koprodukcióban valósul meg. A 
Parlando Színház Kulturális Egyesület már-
cius 31-én a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár 
Színháztermében mutatja be Presser Gábor és 

Sztevanovity Dusán előadását, A padlást.
Tavaszi megújulás címmel 

képzőművészeti programok is vár-
ják a közönséget, hiszen a MANK
új kiállítóhelye, a megújult Műhely 
Galéria a fesztivál ideje alatt nyílik 
meg.

Kiemelt program lesz idén a 
Bach Mindenkinek Fesztivál, 
melyet március 18-24. között ren-
deznek meg, és amelynek minden 
koncertje ingyenes. 2019-ben ötö-
dik alkalommal ünnepelik Johann 
Sebastian Bach születésnapját ezzel 
a programmal. Az első rendezvény félnapos program volt még Budapest 
belvárosában, 2018-ban már az ország 33 településén 333 programmal 
várta a zenebarátokat. Idén a Kárpát-medencében élők is bekapcsolódtak. 
A fesztivál zárókoncertjén a Laár Janka és Grimaldi Giulio Benedek 
duó, a Savaria Barokk Zenekar és a Jazzation acapella együttes mű-
sorát, valamint a Hegedűs D. Géza színművész által tolmácsolt, Bachhal 
kapcsolatos Pilinszky-verseket is hallhatja majd a közönség. További in-
formációk a www.szentendreitavaszifesztival.hu honlapon olvashatók.

A hat lépés távolság elmélete 
Karinthy Frigyes Láncszemek cí-
mű novellájában szerepel – esze-
rint hat lépésben bárki kapcsolat-
ba hozható a Földön bárkivel. Ezt 
a gondolatot követve a HAT LÉ-
PÉS című sorozatban Juhász 
Anna irodalmár és vendégei a 
szentendrei tárlatokat több oldal-
ról igyekeznek bemutatni társ-
művészeti ágak bekapcsolásával, 
levelek, naplók, kéziratok és a 
zene segítségével.

Harmadik művészeti estjét 
követően, a szentendrei HAT-
LÉ PÉS sorozat márciusban foly-
tatódik, hogy a városhoz ezer 
szállal kapcsolódó, kilencvenkét 
évet élt Czóbel Béla festőművész 
különleges élete és munkássága 
kerüljön középpontba. Rényi 
Katalin, Vajda Lajos és Vajda Jú-
lia programja után a  negyedik 
esten ismét beszélgetéssel és felol-
vasószínházzal bomlik ki a festői 
életmű, a helyszín pedig a Czóbel 
Múzeum Újragondolt Czóbel 
3.0  Híd a ‘Die Brücke’hez – 
Fókuszban Czóbel expresszi-

onizmusa című tárla-
ta, ami újdonságaival, 
 Czóbel életművének 
és életének rejtélyes, a 
kutatók számára ma 
is fejtörést okozó, még 
feltáratlan területeit is 
bemutatja.

Az alkotó nem tarto-
zik az igazán titokzatos 
művészek közé, életmű-
vének feldolgozását 
mégis számos rejtélyes 
mozzanat nehezíti. Leg-
inkább az életmű első periódusa, 
a nemzetközi áramlatokhoz való 
legszorosabb kapcsolódásának 
homályba vesző időszaka vár 

megfejtésre, s nem csupán e hosz-
szú évtizedek művészi termésének 
java hiányzik, vagy lappang, de 
írásos források és egyéb doku-
mentumoknak is szűkében is 
vagyunk. Óvatosan tapogatózha-
tunk emberi kapcsolatai körül is, 
így például a nőkkel, feleségeivel 
tanúsított magatartásában is szá-
mos kérdőjel mutatkozik, ahogy 
a kollégáival, művésztársaival 
ápolt, vagy éppen mellőzött vi-
szonya is érdekes fénytörésbe he-
lyezi őt. Megfejtésre vár az a rej-
tély is, hogy zsidó származása 
ellenére vajon hogyan, s miként 
tudta ő bújtatni a szintén zsidó 
származású jóbarátot, egykori 
mecénását, Hatvany Ferenc fes-
tőművészt a német megszállás 
idején. Majd a háború végeztével 
hogyan került olyan kivételes 
helyzetbe, hogy a legádázabb 
kommunista diktatúra idején is 
ingázhasson Szentendre, vagy 
éppen Budapest és Párizs közt, 
ahol ráadásul kemény valutáért 
árusíthatta műveit. Apolitikus 
művészként tartjuk számon, ám 
egyes források arról árulkodnak, 
voltak esetek, amikor nem rejtet-

te véka alá politikai meggyőződé-
sét. Van mit feltárni!

A rendezvény, amely a 4. LÉ-
PÉS – REJTÉLY / Titkok Czóbel 

Béla életében és életmű-
vében címet viseli már-
cius 23-án, 18 órától
várja a látogatókat. 
A programon Juhász 
Anna Barki Gergely-
lyel, a Czóbel kiállítás 
kurátorával beszélget. 
Közreműködik Radnay 
 Csilla és Nagy Ervin
színművész, harmoni-
kázik Szabó Ádám.

Az eseményekre a 
belépés előzetes regiszt-

rációhoz kötött, amit a 
regisztracio@muzeumicentrum.
hu címen tehetnek meg az érdek-
lődők.

FERENCZI MÚZEUMI CENTRUM
Szentendre

MÁRCIUSI PROGRAMOK
Publikus magánügyek – A 90-es évek művészete magyar-

országi magángyűjteményekben MűvészetMalom, Szentendre, 
Bogdányi utca 32. 2019. 03. 29. – 2019. 05. 12.

Ferenczy Múzeumi Centrum www.muzeumicentrum.hu
Március 3. 15:00–17:00 Ferenczy Múzeum, Szentendre, 

Kossuth Lajos utca 5. Topor Tünde és Winkler Nóra tárlatve-
zetése a Világok között – Vajda Lajos élete és művészete ki-
állításon. 16:00-tól beszélgetés Szabó Noémivel, a kiállítás 
egyik kurátorával. Március 5. 17:00 Ferenczy Múzeum: Kurá-
tori tárlatvezetés Szabó Noémivel a Vajda Lajos élete és mű-
vészete kiállításon. Március 9. 18:00 Ferenczy Múzeum:”Zárás 
után” – művészeti foglalkozás felnőtteknek a Vajda Lajos ki-
állításon György Gabriella művészetpedagógussal. Regisztráció: 
regisztracio@muzeumicentrum.hu Március 10. 10:00–13:00 
Szentendrei Képtár, Szentendre, Fő tér 2–5. Rajzolj nevetve – 
Családi nap és workshop a „Mégis legyen kiállítás…” – Vajda 
Júlia élete és művészete kiállításon. Március 12. 17:00 Szent-
endrei Képtár: Tárlatvezetés Erdész Lászlóval, a szentendrei 
Erdész Galéria vezetőjével a Vajda Júlia tárlaton. Március 
18–19. 10:00–18:00 Ferenczy Múzeum: Konferencia a Vilá-
gok között –és a „Mégis legyen kiállításhoz…” kapcsolódóan.
Március 21. 17:00 Ferenczy Múzeum: Fókuszban a szentend-
rei Vajda-gyűjtemény – Bodonyi Emőke tárlatvezetése a Vaj-
da Lajos kiállításon. Március 23. 18:00 Czóbel Múzeum: 
HATLÉPÉS – REJTÉLY – Juhász Anna irodalmi szalonja 
az Újragondolt Czóbel 3.0 – Híd a ‘Die Brücke’-hez – tárlat-
hoz kapcsolódóan Radnay Csilla és Nagy Ervin színművészek-
kel és Barki Gergely kurátorral. Regisztráció regisztracio@
muzeumicentrum.hu Március 27. 11:00 MűvészetMalom: 
Rendhagyó Szenior Szerda – Hogy épül egy kiállítás? Mik az 
utolsó simítások? Bepillantást a Publikus magánügyek – A 90-
es évek művészete magyarországi magángyűjteményekben című 
tárlatba. Március 30.16:00 Ferenczy Múzeum: FINISSZÁZS! 
Vajda Lajos és Vajda Júlia szerelme – Nyáry Krisztián író tár-
latvezetése és Festői szerelmek című könyvének dedikálása a 
Vajda Lajos kiállításon. Március 31. 11:00–18:00 Ferenczy 
Múzeum: FINISSZÁZS tárlatvezetésekkel, kerekasztal-beszél-
getésekkel, múzeumpedagógiai foglalkozásokkal a Vajda Lajos 
és Vajda Júlia kiállításokhoz kapcsolódóan.

Okostelefon helyett!
Mostantól Szentendrén is 

bárki hozzájuthat 990 Ft-ért a 
kortárs és klasszikus irodalom 
gyöngyszemeihez a Sztalker 
Csoport által életre hívott olva-
sásnépszerűsítő, közösségépítő 
projekt részeként. Február 14-
én az olvasás szerelmesei is 
ajándékot kaptak a városban. 
Ezen a napon adták át ugyanis 
első vidéki helyszínként a 
szentendrei POKET 
könyv auto ma tát a HÉV-
állomásnál.

Tavaly, a költészet nap-
ján elindult zsebkönyvpro-
jekt során hét könyv auto-
ma tát helyeztek el Budapest 
forgalmas pontjain, a szent-
endrei a nyolcadik a sorban. 
A „cola-auto ma ták ból” át-
alakított gépekbe  Grecsó 
Krisztián vezetésével bekerült 11 
alkotás között többek között elér-
hető Szerb Antal: Utas és holdvilág, 
Saint-Exupéry: A kis herceg, Krúdy 
Gyula: Ady Endre éjszakái vagy 
Hrabal: Gyöngéd barbárok című 
könyve. Már a megnyitón nagy 
sikert aratott az új kezdeménye-
zés, amely Szentendre önkor-
mányzata, a Szentendre és Térsé-
ge TDM, valamint a MÁV-HÉV 
Zrt. támogatásával valósult meg. 

Az elegáns és praktikus formában 
zsebre vágható irodalom remélhe-
tőleg erős konkurencia lesz az 
okostelefonokkal szemben, hiszen 
az elsődleges cél: újra megszeret-
tetni az olvasást a � atalokkal.

Az ünnepélyes megnyitón Ve-
csei H. Miklós színművész, a 
kezdeményezés egyik alapítója 
nagy örömmel üdvözölte az első 

vidéki helyszínt, Szentendrét, és 
elmondta, a közeljövőben az or-
szág valamennyi egyetemváros-
ában szeretnének POKET auto-
matát elhelyezni. Verseghi-Nagy 
Miklós polgármester köszöntője 
után elsőként próbálta ki a 
könyvautomatát, és a kínálatból 
Molnár Ferenc klasszikusát, A Pál 
utcai � úkat választotta. A könyv-
auto ma tá nak helyszínt adó MÁV-
HÉV Zrt. vezérigazgatója, Ke-

resztes Péter is örül a kezdemé-
nyezésnek, és mint a megnyitón 
elmondta, reméli, minél több 
busz-, villamos-, vonatmegálló-
ban látja majd viszont a könyv-
auto ma tá kat.

Az eseményen Merker Dávid, 
a Hosszúlépés. Járunk? társala-
pítója is köszöntötte a megjelen-
teket, és egy újdonságot is bejelen-

tett. A tervek szerint hama-
rosan egy szintén egyedi és 
különleges kezdeményezés, 
a Szentendrei randitérkép is 
elérhető lesz.

A megnyitón Szczuka 
Panka énekelt és játszott 
ukulelén, meglepetés dallal 
ajándékozta meg a közön-
séget a Kékvölgy Waldorf 
iskola csapata, akik a nép-
szerű A Pál utcai � úk mu-

sicalből adtak elő részletet. Ró-
zsák, marcipánszívek, színes lu� k 
irodalmi idézetekkel, kitűzők – a 
szervezők további, kedves ajándé-
kokkal fogadták a szép számú 
érdeklődőt, akik az átadó után 
lelkesen vásároltak az automata 
irodalmi kínálatából.

További információ a POKET 
zsebkönyvekről a https://
poketonline.hu/ oldalon talál-
ható.

Czó bel Béla az 1920-as é vekben

Czóbel Béla: Gyermekek a réten , 1904

Hat irodalmi lépés a képzőművészet felé Szentendrén

H A T L É P É S / R e j t é l y
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Móricz az új kutatások tükrében Leányfalun

Kinek a hangja?
A fenti címmel nyílt Móricz Zsig-

mond életét bemutató állandó kiállí-
tás az író egykori lakhelyén, Leányfa-
lun. A település ezzel ünnepli posztu-
musz díszpolgára születésé-
nek 140 évfordulóját. A 
kiállítás a korábbi Helytör-
téneti Irodalmi kiállítóhely, 
1992-ben készült tárlatát 
váltotta fel. Helyén egy egé-
szen új szemléletű bemuta-
tó várja a látogatókat, amely 
a Kubinyi Ágoston Program, 
az NKA miniszteri támoga-
tása és a település vezetésének 
segítségével valósulhatott 
meg. A „Kinek a hangja” 
Jékely Endréné kurátor és 
Cséve Anna, a Pető�  Iro-
dalmi Múzeum főmuzeológusa, Mó-
ricz-kutató munkája nyomán született 
újjá. Munkatársunk a szakmai irányí-
tóval, Cséve Annával beszélgetett.

– Régóta foglalkozom már a mú-
zeum Móricz gyűjteményével s főként 
annak kiadatlan dokumentumaival. 
Kutatásaim során olyan 
írások kerültek a kezembe, 
amelyek miatt fel kellett 
tennem a kérdést, vajon 
csakugyan azonos-e ez az 
ember azzal, akiről az isko-
lában tanulunk? Eddig há-
rom kötetet sikerült megje-
lentetnünk Móricz kiadat-
lan naplóiból, amelyek ön-
vallomásai olyan embert 
állítottak középpontba, akit 
eddig nem ismerhettünk. 

Azt gondolom, Móricz valódi életmű-
vét „az tartotta fogságban”, hogy – 
amint az oktatásban ez ma is így van 
– kimondottan a népies, a parasztiro-

dalom képviselőjének gondolták őt. 
Ám nem a téma azonosítja az írót!

A kiadatlan anyagok között szá-
mos jegyzet is van. Tudjuk, hogy még 
pályatársai is gyakran említették Mó-
ricznak azt a szokását, hogy folyama-
tosan jegyezte a kortárs élőbeszédet, 

akár egy baráti asztaltársaságnál ülve 
is. A világháború alatt írt jegyzeteit a 
Nemzeti Kulturális Alap segítségével 
hamarosan nyomtatásban is olvashat-

juk majd. De vannak a ki-
adatlan anyagok között le-
velezések is, amelyeket 
szintén nem ismerhet a 
közönség. Mindezek a ku-
tatások, a dokumentumok 
és információk hozzájárul-
tak, hogy a Nyugat első 
nagy nemzedékének tagját, 
a XX. század első felének 
legjelentősebb prózaíróját a 
róla szóló kiállítás egészen 
új formában mutathassa be.

A leányfalui „Kinek a 
hangja” kiállítás mindenki 

számára izgalmas élményt jelent, ám 
mégis, elsősorban a � atalokat szeretné 
megszólítani. A cél érdekében pedig 
nem pusztán modern eszközöket, de 
számos játékos, szórakoztató elemet s 
egyfajta szellemi kalandot is kínál a 
diákoknak! Társasjátékok, interaktív 

táblák, forgatható, infor-
mációkat rejtő ülőkockák, 
terepasztal, puzzle, tükör, 
amelyben Móriczra, de ma-
gunkra is rácsodálkozha-
tunk… A látogató a szellő-
sen berendezett térben az 
író személyes tárgyai közül 
is talál néhányat, van itt 
szivar- és tintatartó, váza, 
tányér, butykos, varrógép, 
rádió, teniszütő, de még 
tekegolyó, azaz kugli is. A 
megnyitón az író unokája, 

Kolos Virág mesélt a tárgyakhoz kö-
tődő személyes élményekről is, példá-
ul a hajnalig tartó, jó hangulatú kug-
li meccsek ről.

A kiállítás az első perctől kezdve 
rendkívül népszerű. Akadt pedagó-
gus, aki úgy véli, ha a tereket alaposan 
bejárja egy végzős diák, nem lehet 
probléma az érettségivel. Egy külföldi 
művészettörténész szerint pedig a ki-
állítás nem csak ötletgazdag, de min-
den korosztályt megszólít, s Európa 
bármelyik múzeumában megállná a 
helyét!

A leányfalui interaktív Móricz-tár-
lat bemutatatását következő lapszá-
munkban, Jékely Endréné kurátorral és 
Gyimóthy Gábor múzeumvezetővel 
folytatjuk.

Két szám, amely meghatározó. 
Két szám, amely egy felejthetetlen 
alkotói pályára, s egy határtalan 
művészeti értékre mutat most. No-
vák Vilmos 1894. március 15-én, 
125 éve magyar apa és osztrák anya 
gyermekeként született a budai 
Krisztinavárosban. Életének sok 
helyszíne és eseménye kötötte a vá-
rosrészhez, lakásai, iskolái, gyerek-
kori élményei mind ehhez a varázs-
latos mikrovilághoz kapcsolhatók. 
Ekkor még nem volt művészi elő-
neve, az Aba előtag később, egy 
tanára javaslatára került neve elé.

A barbár zseni
Pályafutása során a festő és gra-

� kus Aba-Novák nem csak közön-
ségét nyűgözte le, világhírű kortár-
sa, Picasso, látva az 1937-es párizsi 
világkiállításra készített pannóját, 
így kiáltott: Ki ez a barbár zseni? A 

„barbár zseni”, a 
modern festé-

szet egyik leg-
eredetibb al-
kotójá na k 
emlékét őrzi 
nyitása óta a 

leányfalui Aba-
Novák Galéria,

amelyet Kováts Kristóf, a festő 
unokája alapított. A címben szerep-
lő másik szám éppen az itt megren-
dezett kiállítások imponáló sokasá-
gát jelzi. A kis galéria első tárlata a 
Magyar Kultúra Napja tiszteletére 
nyílt meg a névadó alkotásaiból, 
2010. január 22-én. Üvegajtaján 
gravírozva olvasható, hogy odabent 
a XX. századi és kortárs képzőmű-
vészet értékei várják a látogatókat. 
A galéria hamar kialakította törzs-
közönségét, valóságos közösségi 
hellyé változott, ahol pezsgő szelle-
mi élet folyik. A közönség egy része 
azonban nem csupán Leányfaluról 
érkezik, hanem Szentendréről és 
Budapestről, de Dunabogdányból 
is szép számmal jönnek látogatók. 
Amint azt a rendezvényt beharan-
gozó sajtótájékoztatón Feledy Balázs
művészettörténész megfogalmazta, 
a galéria nyitottságával, és kiállító 
művészeinek sokoldalúsága révén 
komoly űrt tölt be a mai magyar 
képzőművészeti életben.

„Nem  csak szemem 
van, ember is vagyok.”

Aba-Novák Vilmos ars poeticá-
jának szellemi letéteményesei az 

indulás óta kilencvenkilenc kiállí-
tást nyitottak a parányi kis térben, 
nem egyszer sikerült az országos 
média érdeklődését is felkelteni. Ez 
év márciusának közepén, a művész 
születésének napján, nemzeti ün-
nepünkön nyílik meg a századik 
kiállítás az Aba-Novák Galériá-
ban, amely a kétszeres alkalom 

okán a 125ABA100 címet viseli. A 
csoportos kiállításra 25 olyan mű-
vészt hívtak meg a szervezők, akik 
már szerepeltek itt egyéni, vagy cso-
portos kiállításon, megajándékozva 
a közönséget a kortárs magyar kép-
zőművészet sokféleségének, stílus-
gazdagságának élményével. Akik 
Aba-Novák Vilmost születése nap-
ján alkotásaikkal köszöntik: Baksai 
József, Bálint Ildikó, Buczkó 
György, Gaál József, Gvárdián Fe-
renc, Homolya Gábor, Jovián 
György, Kárpáti Tamás, Kemény 
Zoltán, Keresztes Dóra, Kiss Ilona, 
Kéri Imre, Kontur András, Kovács 
László PuTu, Kovács Péter, 
Lukoviczky Endre, Matzon Ákos, 
Nagy Gábor, Nádas Alexandra, 
Orosz István, Paulikovics Iván, 
Pistyur Imre, Richter Sára, 
Schwartz Rezső és Závodszky Fe-
renc.

A különleges kiállítást márci-
us 15-én, 17 órakor Zalán Tibor, 
József Attila-díjas író, költő nyit-
ja meg.

Pilis-Dunapress/CD

125 ABA 100

A MEGNYITÓN: Jékely Endréné, Cséve Anna, Gályász 
Attila, Hatvani Zsolt és Kolos Virág, az író unokája

A budakalászi Kós Károly Mű-
velődési Ház és Könyvtár számtalan 
érdekes és értékes programkínála-
tában viszonylag új – második éve 
indult – kezdeményezés a Kós Pó-
dium, mely a hely adottságainak 
megfelelően kevés szereplős kama-
radarabokat és a stand-up comedy 
műfajába tartozó bemutatókat tart. 
A művelődési ház januárban jelen-
tős szakmai elismerést is kapott: 
gyakorló intézménnyé jelölték ki, 
amelyben most művelődésszervező 
és kulturális menedzser szakon ta-
nuló egyetemisták kötelező szakmai 
gyakorlatukat teljesíthetik. Mind-
erről az igazgatói posztot hét éve 
betöltő Benkó Attilát kérdeztük.

– Budapest és Szentendre között 
félúton, egy 13 000 lakosú városban 
milyen esélyét látták színházi pro-
dukciók bemutatására?

Úgy gondoltuk, hogy a városban 
és a környékén létezik olyan érdeklődő 
közönség, amely szeret színházba járni. 
Felmértük a lehetőségeinket, van egy 
300 négyzetméteres báltermünk. Ka-
mara-előadások, kisebb szereplős, ke-
vés díszletes, kevés kellékes előadások 
„megélnek” itt. Volt bennünk bizony-
talanság, hogy vajon eljönnek-e az 
emberek, de igyekeztünk olyan elő-
adásokat hozni, amelyek igényesek, 
szórakoztatóak, vonzóak, a legváltoza-
tosabb műfajokban. Ha valaki itt la-
kik, vagy a környéken, annak megéri 

ide eljönni, az intézmény jól megköze-
líthető, úgy van vége az előadásoknak, 
hogy utána a tömegközlekedés még 
igénybe vehető. Ráadásul új vendég-
körünk is alakult. Érdeklődünk a kö-
zönségtől, honnan értesültek a prog-
ramról, merről jöttek. Érde-
kes információkat kaptunk, 
például a Magyar Kultúra 
Napján volt Ferenczy 
Györgyék Pető�  előadása, 
ahol a nézők egyharmada 
volt budakalászi, kétharma-
da máshonnan jött, még 
Újpestről, vagy a 17-18-19. 
kerületből is érkeztek láto-
gatók.

– Jelentős szakmai el-
ismerés, hogy a művelődé-
si ház gyakorló intézmény 
lett. Mit jelent ez az itt dolgozók-
nak?

Nagy megtiszteltetést, felemelő 
érzést, és persze munkát. Januárban a 
Nemzeti Kulturális Intézet értesített 
bennünket, hogy bekerültünk a gya-
korló helyek szűk körébe, – „elismert 
szakmai gyakorlóhellyé váltunk”. Ko-
rábban is fogadtunk � atalokat, volt 
olyan is, aki kalászi, itt nőtt fel, a 
Lenvirág Együttes tagja volt, elment 
művelődésszervezőnek, aztán idejött 
gyakorlatra. Ez is egyfajta elismerés. 

Egy másik gyakornokunk ma már 
munkatársunk. Meggyőződésem, 
hogy a művelődés- vagy rendezvény-
szervezés abszolút gyakorlati szakma. 
Elméleteket, sok mindent meg lehet 
tanulni az iskolapadban, de amíg az 

ember nem dolgozik, míg nem éli át a 
sikereket és a buktatókat, amíg nem 
tapasztalja meg mindezt a saját bőrén, 
addig nem lesz belőle jó szervező. A 
� atalok választanak egy iskolát, van 
egy elképzelésük, de az a gyakorlatban 
derül ki, hogy alkalmasak-e erre a 
munkára. Esetleg valakinek nincs 
megfelelő kommunikációs vagy szer-
vezőkészsége, a kelleténél alacsonyabb 
a stressz-tűrése, állóképessége… Ez 
egy nagyon összetett dolog, viszont a 
gyakorlat alatt mindez kiderülhet.

– Hogyan épül fel a gyakorno-
kok programja?

Vannak kötelező formalitások, az-
után bemutatjuk nekik az intézményt, 
a kollégákat, elmondjuk, hogy ki, és 
mivel foglalkozik. Ezt követően min-

denhol – a titkárságtól a 
technikai személyzetig – el-
töltenek egy kis időt, majd 
adunk egy próbafeladatot, 
amiben egy komplett ren-
dezvényt meg kell tervezni, 
elkészíteni a kreatív koncep-
ciót, a forgatókönyvet, a 
program teljes lebonyolítá-
sának tervét. Végül fokoza-
tosan bedobjuk őket a mély-
vízbe, sok rendezvényünk 
van, így ez hamar eljön. 
Mindezt előbb a művelő-

désszervezővel együtt csinálhatják, 
majd önálló feladatot is bízunk a gya-
kornokra.

Nagyon szép a mi szakmánk, de 
azért ez nyolcvan százalékban irodai 
munka, elő kell készíteni a terveket, 
szerződéseket kell írni, telefonálgatni, 
egyeztetni. A legszebb része azonban 
az a húsz százalék, amikor ott vagyunk 
a programon, élvezzük a munkánk 
gyümölcsét, azt, hogy mások is jól 
érzik magukat!

K.É.

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

Március 5. 18:00 Farsangi Traccsparty – Zenél a Trio S zenekar.
Március 7. 18:00 Széllyel tündökleni… Örömzene sorozatunk ven-
dégei Sebestyén Márta és Andrejszki Judit. Március 8. 17:00 Aprók 
Tánca – Tánctanulás Bucsánszky Beával és a Budakalászi Tambura-
zenekar közreműködésével. 1,5 éves kortól 7 éves korig ajánljuk! Már-
cius 8. 18:00 Az én Kéktúrám. Magyar Vándor sorozatunk idei első 
alkalmában Makk Adrienn, mesél a 47 túranapból álló Kéktúrás 
élményeiről. Március 8. 19:00 Folk Kocsma – gyimesi, moldvai, er-
délyi, dunántúli, felvidéki táncok. Zenél: Juhász Zoltán családi zene-
kara. Március 9. 8:00-11:30 Láda� a. Március 9. 19:00 Lélekbúvár 
sorozatunk vendége: Kepes András – Boldogan élünk míg meg nem 
halunk? Március 12. 19:00 Kós pódium – Segítség, megnősültem! 
– egyszemélyes vígjáték Pindroch Csabával. Március 16. 17:00 Nosz-
talgia Tánc estek a Zseton duóval. Vendég: Solymos Tóni. Március 
23. 10:00 Micimackó meséi – első alkalommal a Fogi Színház látogat 
el hozzánk, akik a Százholdas Pagonyt fogják velünk megismertetni.
Március 23. 19:00 RockHáz – Kalapács koncert. Március 24. 11:00 
-18:00 Tarsolyosok XXXI. Országos Találkozója. Március 29. 19:00 
Budakalászi Irodalmi Estek – Imi, mondj egy verset! – Csuja Im-
re önálló estje. Az est mottója: Ady és Babits, a két költőzseni kapcso-
lódási pontjai.

Bagoly és cica a Belvárosi Színház vendégjátékával

Korabeli tárgyak mai üzenetei

„barbár zseni”, a 
modern festé-

szet egyik leg-

nyitása óta a 
leányfalui 

Novák Galéria Blueserő duóban
Benkő Zsolt személyében vissza-

térő vendég érkezik a klubba március 
második hétfőjén. Zsolt azon gitáro-
sok közé tartozik, akik a blues min-
den ágát magas szinten művelik, re-
pertoárja nagyon gazdag, s még 
blues-történeti információkkal, anek-
dotákkal és pletykákkal is fűszerezi 
műsorát. Nehéz lenne sorolni hány-
féle formációban játszik, mellette a 
� atalok körében is népszerűsíti a ze-
nét. Igazi blues róka, akitől csak 
egyetlen dolgot nem hallhatott még 
a közönség: dalt! Március 11-dikei műsorában ez is megváltozik, igaz nem 
Benkő Zsolt énekel majd, hanem Garda Zsuzsa. Az estnek a „Blueserő du-
óban” címet adták a szervezők, bárki könnyen kitalálhatja majd, ha eljön, 
hogy miért is? Bluesra föl!

Szakmai elismerés és Pódium sikerek
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Diákalkotók VIII. Országos Tűzzománc Pályázata

Napsugár a szigeten
A fenti címmel hirdet Tahitótfalu önkormányzata és a Tegyünk Együtt 

Tahitótfaluért Alapítvány a 21. Eperfesztivál keretében pályázatot az ország 
általános és középiskolásainak, a művelődési házakban és egyéb intézmények-
ben működő tűzzománc műhelyek tagjainak, közösségeinek, illetve egyéni 
alkotók számára. A téma a Játékosság és derű Kányádi Sándor gyermek-
verseiben és meséiben, születésének 90. és halálának első évfordulóján. A 

pályázat mottója:
„Ha a Napnak lába volna,) bizonyára gyalogolna. / Ha 

pedig keze is lenne, / akkor ő is cipekedne, / s leülne, ha le-
fáradna, / ide mellénk, a kis padra. / Kérges kezét térdre 
ejtvén, / merengne a holdas estén. / Úgy várna rá szépen 
ülve, / hogy őt a föld megkerülje.”

(Kányádi Sándor: Ha a Napnak)
Minden egyéni alkotó vagy alkotóközösség egy művel, 

vagy legfeljebb öt tételből álló sorozattal pályázhat. A 
művek képek, zománccal díszített plasztikák vagy dísz-
tárgyak lehetnek. Csak eredeti példány és más pályázaton 
még nem szerepelt alkotás nyújtható be.

Az értékelés négy korcsoportban történik: I. korcsoport 6-8 éves korig; 
II. korcsoport 9-11 éves korig; III. korcsoport 12-14 éves korig; IV. korcsoport 
15-18 éves korig. A legtehetségesebb alkotók fődíjat, különdíjat, korosztálydíjat 
(korcsoportonként arany, ezüst, bronz), kollektív díjat (közös alkotások) vagy 
oktatói díjat kaphatnak. Az ünnepélyes átadó június 1-én 15 órakor lesz 
Tahitótfaluban az Eperfesztivál helyszínén, a Tildy Zoltán hídfőnél lévő 
Fesztiválparkban.

Előzetesen jelentkezni március 18-ig a faluhaz@tahitotfalu.hu e-mail 
címen lehet. A pályaművek beérkezési határideje a Tahitótfalui Közös 
Önkormányzati Hivatal 2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4. címre 2019. 
május 17. Nevezési díj nincs. A díjazott és kiállításra szánt pályaművek al-
kotóinak névsora május 30-tól megtalálható lesz a www.tahitotfalu.hu hon-
lapon. A tűzzománc biennálé kiállítási anyaga május 31 – június 2-ig, 10-től 
19 óráig tekinthető meg az Eperfesztivál kiállítási sátrában. További informá-
ciót Béres Gabriella a 0630 337 5527-es, Németh Júlia a 0630 923 2920-as, 
valamint Kubanek István a 0630 349 4632-es telefonszámon ad a jelentkezők-
nek, e-mailben pedig a faluhaz@tahitotfalu.hu címen lehet információt kérni.

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

Öko-Szigetre hív Monostor
Ötödik alkalommal várja 

ÖKO-Szigetre a diákokat Szi-
getmonostor. A kétnapos prog-
ramot a Víz Világnapjának tisz-
teletére rendezik meg a telepü-
lésen.

„A klímaváltozás már az előszo-
baajtón kopogtat, és sajnos van 
esély arra, hogy hamarosan bejut 
a lakásba is. A kérdés már nem az, 
hogy létezik-e vagy sem, hanem az, 

hogy miképpen lehetne megbir-
kózni vele, hogyan lehetne lassíta-
ni a változást.” Több szervezet 
vezetői, így az ÖKO-Szigetet élet-
re hívó Outdoor Mission Kft. ügy-

vezető igazgatója, Lőrinczi István
is úgy gondolja, a környezettuda-
tosságra való nevelést nem lehet 
elég korán kezdeni. Jóllehet az 
ÖKO-Sziget általános iskolások-
nak szól, de az Outdoor 
Mission Ökovi néven az 
óvodások és szüleik, illet-
ve a pedagógusok számá-
ra is kidolgozott egy 
programot, amelyet idén 
indít útjára.

Az ÖKO-Sziget töb-
bek között az Országos 
Meteorológiai Szolgálat, 
a Duna-Ipoly Nemzeti 
Park vagy a MTA Öko-
lógiai Kutatóközpontja 
bevonásával igyekszik megmu-
tatni a gyerekeknek, hogy mi fán 
terem a fenntarthatóság, s hogy 
mennyire összetett fogalom, folya-
mat ez. A kulcsszó mindehhez a 
„holisztikus” lehet, hiszen a cél az, 
hogy a gyerekek megértsék a min-
den mindennel összefügg logiká-
ját. A fenntarthatóságot ugyanis 
nem lehet egyetlen szemszögből 
megérteni, kezelni még annyira 
sem. Hiszen mondhatjuk-e pél-
dául, hogy jelen bajaink egyedüli 
forrása a végtelen mennyiségben 
keletkező hulladék? Nem azért 
keletkezik, mert nyakló nélkül 
fogyasztunk, pazarolunk, kido-

bunk, eldobunk, nem vesszük 
meg, ha nem szép a csomagolása? 
Ahhoz, hogy ilyen mértékben fo-
gyaszthassunk, egyre több energi-
ára van szükség, hiszen azt a ren-

geteg mindent elő kell állítani, el 
kell szállítani stb. Emiatt viszont 
mind több és több üvegházhatású 
gázt bocsátunk a levegőbe. Meleg-
szik a légkör, melegszenek vizeink, 
olvad a sarki jég… Élőhelyük fel-
számolása, ellopása, szennyezése, 
valamint a klímaváltozás miatt a 
fajok egy japán expresszvonat se-
bességével tűnnek el a földről, ami 
ökológiai katasztrófával fenyeget. 
Valóban, minden mindennel 
összefügg ebben a globalizálódó 
világban.

Azok a gyerekek, akik eljönnek 
az ÖKO-Szigetre, mindezt jobban 
megérthetik majd. Ám nem pusz-

tán a problémák feltárása, az ösz-
szefüggések bemutatása lényeges, 
de az is, hogy a diákok lássák, ők 
maguk is tehetnek a kedvezőtlen 
folyamatok ellen. A szervezők na-

gyon bíznak abban, hogy 
aki egyszer ellátogat az 
eseményre, máshogyan 
viszonyul majd a ter-
mészethez, a bolygóhoz. 
Együttérzőbbé, � gyel-
mesebbé, felelősebbé 
válik.

Egy kétnapos rendez-
vény természetesen csak 
felvillanthat bizonyos 
kérdéseket, problémákat, 
de a „bevésésre” kevésbé 

alkalmas. Ezért az ÖKO-Sziget 
létrehozói úgy döntöttek, idén nyá-
ron egyhetes gyermektábort szervez-
nek Szigetmonostoron, „Életrevaló”
néven. A táborban általános isko-
lás gyerekeket tanítanak meg arra, 
hogyan élhetnek harmóniában a 
természettel. Megismerkednek a 
sziget élővilágával, növényeivel, 
állataival, a vízi világgal, megta-
nulnak gyufa nélkül tüzet gyújta-
ni, tégla nélkül házat építeni, in-
ternet nélkül tájékozódni. Mert, 
aki megszereti a természetet – vall-
ja az ÖKO-Sziget főszervezője, 
Lőrinczi István –, az utána már 
nem akarja bántani.

A Szentendre és Vidéke Praxisközösség programjából
Életmentő tudás

Európában minden 45. másodpercben le-
áll valakinek a keringése. A mentő érkezése 
előtt megkezdett újraélesztés létfontosságú, 
minthogy a beteg esélye a túlélésre percenként 
15 százalékkal csökken. Ha időben cselek-
szünk, ez az esély akár 75% is lehet. Felméré-
sek szerint Magyarországon az emberek mind-
össze tíz százaléka tud segíteni éles helyzetben. 
Ezen az arányon igyekezett javítani a Szent-
endre és Vidéke Praxisközösség február végén 
Budakalászon, a Vészhelyzet a praxisközös-
ségben című előadás során. Az újraélesztés 
tanításán túl a köztereken elhelyezett félauto-
mata de� brillátor használatával is megismer-
kedhettek a résztvevők.

A PRAXISKÖZÖSSÉG MÁRCIUSBAN 
is színes programokkal várja az 

érdeklődőket

Teltházas a március 6-án kezdődő Nordic 
walking tanfolyam Budakalászon, a helyi 
Egészségklub lelkes csapata példát mutat az 
aktív életmód, a magunkért tenni akarás te-
rén.

•
Megtiszteltetés a Praxisközösség számára, 

hogy a Magyar Tudományos Akadémián tar-
tandó X. Jubileumi Népegészségügyi Konfe-
rencia, és Magyarország átfogó egészségvédel-
mi szűrőprogramja tizedik évadának ünnepi 
nyitása után Szentendréről indul útjára

Magyarország Szűrőkamionja. Március 
20-án egész napos vizsgálatok lesznek az 
Altiszti Akadémián honvédségi dolgozóknak, 
majd a Praxisközösségbe tartozó Pilisszent-
lászlón március 21-én mutatják be a Student 
Health programot a diákoknak. Az érdek-
lődők 37 féle vizsgálattal, sok újdonsággal és 
3D anatómiai mozival is ismerkedhetnek.

•
A népszerű tudományos ismeretterjesztő 

előadások sorában Mikrobiológiai énünk (a 
mikrobiom) címmel Szentendre és Vidéke 
Praxisközösségének szervezésében Professzor 
Duda Ernő biológus, immunológus, geneti-
kus szakember, az SZTE ÁOK Orvosi Bioló-
giai Intézetének egyetemi tanára tart előadást 
március 20-án 18 órakor a szentendrei 
Regionális Környezetvédelmi Központban
(REC).

Amilyen mértékben átformálta ismerete-
inket az ember genetikájáról a Human 
Genome Project, olyan paradigmaváltást 
okoz az orvosi mikrobiológia terén az embe-
ri mikrobiom vizsgálata. A DNS-technológia 
és a bio in for ma ti ka fejlődése következtében 
nagyságrenddel nőtt az ismert baktérium 
(archea, egysejtű gomba) fajok száma. Te-
nyészthetetlen, soha nem látott mikroorga-
nizmusok génjeit tudjuk vizsgálni, azok 
esetleges hatásait megjósolni. Világossá vált, 
hogy a huszon-ezer emberi gén mellett a több 
millió (!) mikrobiális gén által kódolt enzi-

mek katalizálják az emberi szervezetben folyó 
anyagcsere-folyamatok túlnyomó többségét.

Egyre többet tudunk meg arról, hogy a 
köztünk és a mikróbák közötti viszony, a 
mikrobiomot alkotó lények egymás közötti 
viszonya, a mikrobiális anyagcseretermékek, 
jelmolekulák milyen módon befolyásolják 
életünket, immunológiai válaszainkat, han-
gulatunkat, stresszre adott válaszainkat, 
epigenetikánkat, öregedésünket, egészségün-
ket. Az előadás ezekből az új ismeretekből 
igyekszik minél többet meríteni, laikusoknak 
és szakértőknek egyaránt.

•
A fenti programhoz hasonlóan izgalmas 

információkat kaphatnak a résztvevők Buda-
kalászon március 28-án, 18 órától is. Ekkor 
Dr. Kulin Sándor tart előadást Sejtszintű 
egészség minden életkorban címmel a Kós 
Károly Művelődési ház dísztermében. Élet és 
halál „sejtszinten zajlik”. Ha sejtjeink egész-
ségesek: mi is egészségesek vagyunk, életmi-
nőségünk tehát sejtjeink egészségén múlik.

•
Az érdeklődőknek már most érdemes fel-

jegyezni naptárukba az április 6-i dátumot 
is. A Budakalászi Tófutás sportnapon
ugyanis szintén lesznek egészségi állapotfel-
mérések, tanácsadások és a Praxisközösség-
gel együttműködésben a Szentendrei Járás 
Egészségfejlesztési Iroda is készül meglepeté-
sekkel. (x)

Jó tudni!
Ebben a hideg, szeles időben gyakran megfájdul a fülünk, aminek több oka 

is lehet.
Az egyik, hogy a kiszáradt hallójáratban „felpattogzik” a hámréteg, viszket, 

megvakarjuk, ezzel megsértjük a hallójárat bőrét, s így könnyen megtelepednek 
rajta a vírusok, baktériumok, gombák. A legtöbbször rögtön a fülpiszkálóra 
gondolunk megoldásként, helytelenül. Ugyanis a fülpiszkálóval további sérü-
léseket okozhatunk a hallójárat falán. Amennyiben a töredezett hámréteg felül-
fertőződik, fájdalmas, égő, csípő érzés alakulhat ki. Ezt hallójárat-gyulladásnak 
nevezzük, ami a hallójárat beszűkülésével, fülfolyással, a fül érzékenységével, 
duzzadt, piros fülkagylóval járhat. Fontos, hogy mindenképpen forduljunk 
orvoshoz. A szakember általában helyileg alkalmazott gyulladáscsökkentő 
cseppet, gézcsíkot vagy krémet javasol megoldásként, a fül állapotától függően, 
de vannak esetek, amikor egyéb kezelésre is szükség lehet pl. cukorbetegség 
esetén. Fontos tudni, hogy ezt az apró, de annál kellemetlenebb fülbetegséget 
könnyen meg lehet előzni, hogy ne alakuljon ki – akár maradandó – halláská-
rosodás.

Fülünket tartsuk mindig szélvédetten, melegen, ne piszkáljuk semmilyen 
eszközzel, időben forduljunk orvoshoz, és fogadjuk el a tanácsát. A kiszáradás 
megelőzésére a fül állapotától függően javasolt para�  nolajat csepegtetni a 
hallójáratba, de minden esetben konzultájunk előtte kezelőorvosunkkal. A fül 
normális működése esetén általában nincs szükség külső beavatkozásra, hiszen 
a hallójárat porcos falában lévő mirigyek termelik a cerument, azaz a fülzsírt, 
ami védi a hallójárat hámrétegét. Azonban sokszor előfordul, hogy ezek a 
mirigyek a normálistól eltérő ütemben működnek. Otthon semmilyen eszköz-
zel nem szabad tisztítani a hallójáratot, a fent leírtak miatt. Súlyos esetben a 
nem megfelelő házi praktikákkal akár dobhártyasérülést, ezzel együtt mara-
dandó halláscsökkenést okozhatunk. A kezelést minden esetben bízzuk hoz-
záértőkre!

Szakembereink Budapesten és vidéken hét helyszínen állnak rendelkezésre.
Térjen be hozzánk egy alapos vizsgálatra, hogy átfogó képet kaphasson 

fülének, hallásának állapotáról. Szeretettel várjuk Önöket!
Gazdag Gábor Audiováry Hallásgondozó

A Faluházban is vannak programok
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Télűző farsangolás – majdnem 
velencei fánkkal

Karnevál lesz március elején Szentendrén. A velencei mintájára maskarások 
lepik el a város utcáit. Álarckészítés, gyerekkoncertek, balkáni táncház és a szen-
tendrei óvodások műsora mellett fáklyás-álarcos felvonulás, workshopok, gasz-
tronómiai vásár és fánkok széles választéka csábítja majd a tavaszűzőket. A szom-
bat esti Barrio Latino és a vasárnapi Vegas Showband koncerteken fénydíszbe 
öltöznek a főtér épületei is.

Csatlakozva a rendezvényhez amatőr csapatunk is a „porondra lép”. Progra-
munk, hogy régi szamárhegyi receptekből készített farsangi fánkokat sütünk 
szombat délután a városi vendégházban (Fő tér 12.) Ide várjuk az autentikus ízek 
kedvelőit! Lesz Fritule, Orancini, sőt még almás Bomboloni is. Bár anno nem 
volt ilyen hangulatos olasz nevük ezeknek Szentendrén, mert nálunk a Bombolinit 
Bobicinek, az Orancinit Ma re li cás nak mondták nagyanyáink, vagy csak egysze-
rűen ustipcinek, azaz 
olajban sütött tésztának.

Mert mint az köztu-
dott, háromszáz évig 
Dalmáciának olyan volt 
Velence, mint magyar 
eleinknek a császárváros 
Bécs. Ezért nem csak a 
dalmáciai reneszánsz iro-
dalom, tudomány és 
művészetek legjobbjai 
mentek tanulni Szent 
Márk városába, de az 
egyszerű emberek is, szerencsét próbálni, katonáskodni vagy csak evezősnek. 
Idővel a dalmátok átvették a velenceiek ünnepeit, szokásaikat. A dózsék városának 
gasztronómiája meghódította még a legtávolabbi dalmát szigeteket is. Így lett a 
karneválokon anno ugyanúgy a Fritule a kedvenc Dubrovnikban és Spalatóban, 
mint ahogy a velenceiek is ezt sütötték az ünnepeken. Ezek a sütik a dalmátokkal 
együtt Szentendrére is elérkeztek, és idővel ‘szamárhegyiesítve’ lettek. S hogy mi 
is ez? Az a módszer, ahogy szépanyáink megoldották, hogyan tudják helyettesíte-
ni a mi éghajlatunkon megélni képtelen mediterrán gyümölcsöket. Nos, így lett 
a citrom helyett borkősav, narancs helyett darált aszalt kajszi és sárgabaracklekvár 
a fánkokban és sütikben a „mediterrán” ízesítő.

Szombat délután kettőtől szeretettel várjuk azokat, akik kóstolni szeretnének! 
Nagy elánnal készülünk, addig sütünk, amíg készletünk, erőnk és a kedvünk 
kitart. De akinek véletlenül nem jut majd, ne búslakodjon, mert vasárnap Kovács 
Kriszta Főzőiskolája készíti majd csodás fánkjait ugyanitt.

(B.Gy.)

2019.03.07-én, csütörtökön
19.30-tól 22.00-óráig

vagyunk nyitva!

Zene, vízi torna

Rendkívüli belépő ára:
500 Ft/fő

Ez a mi ajándékunk.
Leányfalu Termálfürdő Kft.

Valami jónak a kezdete
Facebook:

Leányfalu Termálfürdő
Honlap:

www.leanyfurdo.hu

CSAK NŐKNEK
Csak csajok est

rendkívüli nőnap!

Székhelyünk ugyan Tahitótfaluban 
van, de egyre többen látogatják a Szige-
ti Sárkányok Sárkányhajós és Termé-
szetjáró Egyesület edzéseit a környező 
településekről is. Fontos számunkra, 
hogy tagjaink hasznosan tölthessék sza-
badidejüket és rendszeresen mozoghas-
sanak az egészséges életmód jegyében.

Edzéseink sportlehetőséget és közös-
ségi élményt egyaránt kínálnak minden 
korosztálynak, egész évben, hetente több 
alkalommal, évszaknak és időjárásnak 
megfelelően. Részt vállalunk a diák- és 
utánpótláskorú � atalok, illetve a fogya-
tékkal élők sportolási lehetőségének meg-
teremtésében, versenyeztetésében is. Egye-
sületünk elnöke, szakképzett edzőnk 
Szabó Gábor, aki többszörös Európa- és 
világbajnok sárkánykenus.

A Fitt Tahitótfalu rendezvénysorozat 
keretében futóversenyeket, erdei túrákat 
szervezünk, egy-egy sportnapunkon óvo-
dások és családjaik evezhetnek, ősszel a 
Szigeti Tekergők kerékpáros túráit koordi-

náljuk. Csapatépítő evezéseket hirdetünk 
osztályoknak, cégeknek, baráti társasá-
goknak. Természetjáró kirándulásokat és 
vízi túrákat kínálunk egyesületünk tagja-
inak, illetve minden érdek-
lődőnek, akik a részletek-
ről Facebook oldalunkon 
tájékozódhatnak. Idei ter-
veink között szerepel, az 
iskolások nyári táboroztatá-
sa is.

Az edzéseinket rend-
szeresen látogatók verse-
nyeken is kipróbálhatják 
magukat. A tavalyi és már 
az idei évben is eredménye-
sen szerepeltünk a hazai nyíltvízi és me-
dencés versenyeken. Szabadidős kategóriá-
ban minden esetben sikerült dobogóra 
állnunk. A Suli Sárkányok országos 
döntőjében iskolás csapatunk az előkelő 

harmadik helyen végzett. Tavaly a Szege-
den megrendezett sárkányhajó világbaj-
nokságon egyesületünk kilenc tagja csat-
lakozhatott a váci Dunai Sárkányok

csapatához, ahonnan számos arany- és 
ezüstéremmel tértünk haza.

Edzéseink jelenleg hétfőnként 19 órá-
tól a BKV Előre tanmedencéjében, szer-
dán 18.30-tól, és pénteken 18 órától a 

tahitótfalui tornacsarnokban zajlanak. 
Igény szerint lehet csatlakozni csapattag-
jaink futó, úszó, outrigger, túrakenu és 
kerékpáros edzéseihez. Ezekről bővebb 
felvilágosítás Szabó Gábor edzőnél a 06-
70-676-1574-es telefonszámon, vagy 
Facebook oldalunkon privát üzenetben 

kaphatnak az érdeklődők.
Fiatal egyesületünkbe 

szeretettel várunk minden-
kit, – kortól és edzettségi 
állapottól függetlenül – aki 
szívesen kipróbálná ezt a 
mozgásformát. Nagy bará-
ti társaságként „műkö-
dünk”, ahová mindenki-
nek lehetősége van csatla-
kozni, ideje, lehetősége és 
igényei szerint. A naple-

mentés családi evezések, a hétvégi túrák 
és a versenyre felkészítő edzések jól meg-
férnek egymás mellett és szabadon vá-
laszthatók.

Bánáti Anita – Szigeti Sárkányok

Legyél sárkány te is!

Február 16-ra, Bálint-nap alkalmá-
ból, de a farsanghoz kapcsolódva hirdette 
meg az Árvácska Egyesület Állati Farsang 
című programját, melyre leginkább csalá-
dokat vártak. A sikeres rendezvényen 
Sztakó Jánosné Edittel, az egyesület elnö-
kével, és � ával, Sztakó Andrással, a men-
hely új vezetőjével beszélgettünk az Árvács-
ka mai helyzetéről és jövőbeni terveiről.

– Honnan jött a farsangi program 
ötlete?

SZE: Igaz, hogy a Bá-
lint-nap a szerelmesek ün-
nepe, de vannak az állatok-
nak is szerelmesei … Leg-
fontosabb a családok meg-
szólítása, mert a gyerekeket 
időben kell megtanítani az 
állatok szeretetére. A poten-
ciális örökbefogadók a szü-
lők, s ha a gyerekek nagyon 
akarják, ők is hajlanak rá. 
Ma is kiválasztottak egy 
kutyát, mert a gyerekek 
beleszerettek. Készíttetünk egy boldog-
ság kártyát, amit egy a menhelyen élő 
kutya támogatására – boldogabbá téte-
lére – meg lehet vásárolni, a vendégek-
nek pedig farsangi fánkot kínáltunk, 
ami nagy vonzerő.

– Hogyan szereznek tudomást a 
segítségre szoruló állatokról?

Például a szomszédok értesítenek. 
Ma is volt egy befogás, egy szentendrei 
család nagyon rosszul tartja a kutyáját, 
s az állandóan a városba szökik. Segítség 

kellett a kutyához, mert a háta sebes volt, 
s nem kapott bolha elleni védelmet. 
Odamentünk két nagyon rendes, állat-
szerető rendőrrel és egy állatorvossal, aki 
ellátta a kutyát. Ez a család nehéz körül-
mények között él, mondtam nekik, hogy 
szóljanak, és mi segítünk. Előfordul 
olyan eset is, hogy nem csak ellátjuk, de 

be is hozzuk ide a kutyát, azután örökbe 
adjuk egy új gazdának. De azért Szent-
endrén ez nem jellemző. Örülök, hogy 
18 év után átadom a stafétát a � amnak 
és a menyemnek. 2000. január elsején 
léptem be az Árvácskába, akkor még 
nem is volt menhely, az csak 2001-ben 
nyílt meg, 13 kutyával. Most telt ház, 92 
kutya és 79 cica van itt.

– Sztakó Andrást a jövőről kérde-
zem. Milyen terveik vannak?

SzA:.A mostani állatfarsang után 

minden hónapban tervezünk egy-egy 
eseményt, hogy olyan embereket is elér-
jünk, akik eddig még nem voltak benne 
az állatvédelemben. Márciusban fákat 
ültetünk, áprilisban két rendezvényünk 
is lesz, az egyik a nagy festés – szeretnénk 
a kenneleket rendbe hozni – és a Föld 
Napjára van egy rajzpályázatunk. Az-

után lesz majálisunk és gyerek-
nap is, június elején pedig 
szervezünk egy nyárnyitót. 
Voltak korábban is rendezvé-
nyek, de nem ennyire tervsze-
rűen, fél évre előre meghatároz-
va. Most több mint százan 
voltak a farsangon, elsősorban 
családok. Nekünk nagyon fon-
tos az adó egy százalékának 
Árvácskához juttatása. A men-
hely fenntartása évi 15-20 mil-
lió forint, de az egy százalékok-

ból általában csak 12 millió forintot 
kapunk, valamint félévente 500 ezer 
forintot az önkormányzattól, tehát most 
legalább 3 – 3,5 millió forint hiányzik a 
megfelelő működéshez. Az orvosi költ-
ségek magasak, az ivartalanítások, vagy 
ha beteg állatokat hoznak be.

– Az iskolákkal milyen a kapcso-
latuk?

Az általános iskolákkal – főleg a rajz-
pályázat révén – igen jó, a középiskolák-
kal pedig a diák közszolgálati tevékeny-

ség révén vettük fel a kapcsolatot. Több 
iskolával van szerződésünk, a gyerekek 
idejönnek sétáltatni a kutyákat. A mun-
kát igazoljuk, s ez nagyon jó a kutyák-
nak, mert így sok emberrel találkoznak, 
jobban szocializálódnak. Mi is megis-
merjük, hogy hogyan viselkednek az 
emberekkel, s ha valaki örökbe akarja 
fogadni valamelyiket, el tudjuk monda-
ni, milyen a kutya „személyisége”.

– Milyen további terveik vannak?
Szeretnénk egy állatjátszóteret építe-

ni, libikókával és egy szlalom pályával, 
hogy ezzel is segítsük a kutyák szociali-
zációját és azt, hogy jól érezzék magukat. 
Ezt a szentendreiek is használhatnák, s 
így a menhelyen élők találkozhatnának 
a családokban élő kutyákkal.

-kszeva –

Nem árvul el az Árvácska

Évkezdő túra és konferencia Leányfalun

Hírlapi helyett Vadkacsa!
Tél lévén sokan azt gondolhatnák, 

pihenünk és „fészkeinkbe” húzódva vár-
juk, hogy jöjjön már végre a nyár. Pedig, 
a Vadkacsa Egyesü-
letnél ilyenkor is 
rengeteg a tenni-
való, erről szeret-
nénk most tájé-
koztatni a kedves 
Olvasót.

A szervezet, megalakulása 
óta hivatásának tekintette a 
vízi életre való nevelést. A 
téli evezés azonban veszélyes, 
ezért már javában zajlik Kis 
András, az Eventus vezetőjé-
nek elméleti, majd gyakorlati 
vízitúrás, ví zi tú ra ve ze tői fel-
készítője, ahol saját egyesületének tagja-
it okítja. Szívből örülünk, hogy ebbe a 
képzésbe idén minket is bevontak, mert 
fontos célunk, hogy minél ügyesebb 
víziemberek kerüljenek ki kezünk alól. 
A képzés januárban indult, s áprilisban, 
több hazai folyót érintve fejeződik majd 
be a mesés szépségű gemenci Du na-
ágban.

Március 22-én és 23-án Leányfalu, 
és a Vadkacsa Vízi� otta Egyesület látja 
vendégül a tanulókat, akik Pereházy „Pe-
pe” Pál kapitány egyesületi vezetőtől is 
tanulhatnak.

A március mindig is mozgalmas hó-
nap „Vadkacsáéknál”, 27. évkezdő vízi-
túránkat fogjuk megtartani március 
15-én. A túra Dömös-Leányfalu szaka-
szon megy végig, abban az esetben, ha az 
időjárás engedi. Csak gyakorlott evező-
söknek ajánljuk, mert volt már rá példa, 
hogy hóesésben, vagy nagyon erős szél-
ben kellett megtenni a távot. Informáci-

ót szerezni erről, vagy más túrákról az 
egyesület honlapján lehet.

Március 30-án jön a II. Vízitúrás 
Konferencia. A helyszín, akárcsak ta-
valy, a Leányfalu Faluház lesz. Megva-

lósítója, megálmodója, a 
Duna Régió Víziturisztikai 
Szövetség és a Vadkacsa 
Egyesület. Minden vízisportot 
kedvelő érdeklődőt nagy szere-
tettel várunk a programokra, 
amelyek idén is színesnek 
ígérkeznek. A tervek szerint 
lesz szó: pro�  és amatőr hajó-
építésről, a Vízirendészeti és 
Hajózási Szabályzat újításai-
ról, ví zi tu risz ti kai fejleszté-
sekről, vagy éppen az egyesü-

let új � lmjéről.
Készülünk a nyárra, a jó időre, hogy 

minél több új kis vadkacsát tudjunk ki-
vinni a folyóra, minél több gyerek fedez-
hesse fel a körülötte lévő titkokat… de 
erről, és a nagy tervekről majd legköze-
lebb számolunk be.

Pereházy Gergely szakmai elnök
www.vadkacsa.hu; perehazy@gmail.com

Huszáros hétvége
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepén ismét 

huszárokkal népesül be a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Mú-
zeum. Az érdeklődők megismerhetik a katonák viseletét, fegy-
vereit. A szablya bemutató mellett terepasztal hadművelet is lesz 
ólomkatonákkal, ’48-as hadsereggel. A háromnapos program 
idején, március 15-től 17-ig vándormuzsikus járja a portákat, 
ahol a látogatók huszárképző ügyességi játékokban is kipróbál-
hatják magukat. A kézműves foglalkozásokon elkészülnek a 
’48-as viseletek elengedhetetlen kellékei: a huszárcsákó, a fakard 
és a kokárda. Hímezhetnek a látogatók könyvjelzőt, varrhatnak 
zoknilovat és díszíthetnek huszáros mézeskalácsot is.

Felkészülés a túrára

Huszárbemutató a Skanzenben

Ne feledkezz meg idén sem rólunk,
az ÁRVÁCSKA Állatmenhely közel 300 lakójáról!

Ha adóbevallásodat a NAV készíti el,
rendelkezz náluk adófelajánlásodról!

KÖSZÖNJÜK!

1%
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NE TÉGY 
ROSSZ FÁT

A TŰZRE!

Amennyiben az üdülő parkolója megtelt, kérjük a 11-es főút túloldalán 
a Termálfürdő parkolóját vegye igénybe (1 perc). 

Nyitva: pénteken 12-18, szombaton 9-18 és vasárnap 9-16 óra között.

2019. március 1-2-3-án Leányfalu, Fortuna Üdülő
2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 169.

A konferencián és a vásáron a 
környezetbarát fatüzelést mu-
tatják be. A kiállítás látogatása
ingyenes.

A vásáron a hazai cserépkályha- és 
kandallóválasztékot tekinthetik meg, 
ahol több termék kedvezménnyel meg 
is rendelhető.

2.ORSZÁGOS CSERÉPKÁLYHA- ÉS KANDALLÓKIÁLLÍTÁS
vásári kedvezményekkel az Ipartestület konferenciája mellett

Újra indul a Nagy Digitális Kaland!
Országszerte több helyszínen indul újra a Logiscool szervezésében és a Vodafone támogatásával 
idén harmadik alkalommal megrendezett programsorozat, mely fejtörőkkel és logikai feladatok-
kal várja április 26-án a 3-6. osztályos diákokat. Magyarország első digitális csapatversenyére 
március 12-től április 12-ig lehet jelentkezni.

A Nagy Digitális Kalandra a szervezők általános 
iskolás gyerekekből álló csapatok jelentkezését vár-
ják – tavalyelőtt 23 helyszínen 2000 gyerek vett 
részt az eseményen. A háromfős, 3-4. és 5-6. osztá-
lyos diákokból álló csapatoknak 60 perc áll rendel-
kezésére, hogy teljesítsék a digitális világgal, a logi-
kus, algoritmikus gondolkodással, illetve az inter-
netbiztonsággal kapcsolatos, játékos küldetést.

Idén is LogiRobi, a barátságos, űrből érkezett 
robot tudásának fejlesztése a cél. A gyerekeknek 
Wi-Fi képes laptopra vagy tabletre is szükségük lesz 
az online feladatok teljesítéséhez, az internetet a 
Vodafone biztosítja. Emellett az országosan, a két 
kategóriában első tíz legjobb csapat díjat kap a Vo-
dafone-tól, okos- és digitális eszközöket is. A tele-
kommunikációs szolgáltató különdíjat is ajánlott a 
legjobb, csak lányokból álló csapatnak, ugyanis 
kiemelten fontosnak tartják a lányok bátorítását a 
technológiai pályák választására. A Nagy Digitális 
Kalandra érdemes minél előbb benevezni, mert 

hamar betelnek a helyek. A verseny weboldala: 
www.nagydigitaliskaland.hu.

A verseny 2019. április 26-án 14:30-kor indul. 
A szervezők mindenkit szeretettel várnak a ki-
választott helyszínen legkésőbb 14 óráig.

Téged is várunk!
A Logiscoolt kifejezetten azért hozták létre, hogy 

a programozás, a digitális írástudás elsajátítását új, 
kreatív módszerekkel Magyarországon is elérhetővé 
tegyék diákok számára. Speciális tananyaggal, saját 
fejlesztésű oktatási platformmal, játékos formában, 
egyetemista oktatók inspiráló környezetben tanítják 
programozni a diákokat. A Logiscool 2014 január-
jában indította el első kurzusait Budaörsön. Jelenleg 
8 országban, közel 50 helyszínen oktatnak programo-
zást gyerekeknek. Az egymásra épülő, kezdő és ha-
ladó kurzusokat, programozó nyári táborokat a 6-18 
éves korosztálynak ajánlják elsősorban.

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


