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özéleti lap, megjelenik 13 településen

2020.
március

Ingyenes újság!

· Budakalász · Csobánka · Dunabogdány · Kisoroszi · Leányfalu · Pilisszentlászló · Pilisszentkereszt · Pomáz
· Pócsmegyer · Szentendre · Szigetmonostor · Tahitótfalu · Visegrád

Társakkal mindig
többre jutunk!

2

Töltsük meg élettel
a hagyományokat

Miénk a tavasz!
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A jövőt ki kell
találni!

6

Teremtés

Néhány évvel ezelőtt, a Szentendrei Tavaszi Fesztivál arculati és
tartalmi megújulásakor kiáltottuk világgá: Tiéd a tavasz! Akkor a
szentendrei középiskolások álltak a fókuszban és azóta is igyekszünk
fiatal szentendrei művészeket a figyelem középpontjába állítani. Így
van ez az idén 34. Szentendrei Tavaszi fesztivál alkalmával is, amikor
négy tehetséges fiatal zenész, a Saxy4U szaxofon kvartett tagjai az idei
fesztivál arcai. A frissesség, a lendület, a színes tavaszi kavalkád most
is biztos pont Szentendre kulturális életében, de mottónkon változtattunk: MIÉNK A TAVASZ! Idén az volt a szándékunk, hogy a fiatalok, köztük számos szentendrei tehetség megmutathassa magát a
közönségnek. Vasvári Csaba, a Szentendrei Teátrum igazgatója hangsúlyozta, 2020-ban is vérpezsdítő tavaszi rendezvénysorozattal és
műfaji sokszínűséggel igyekeznek elkápráztatni a kultúra kedvelőit
március 1. és április 7. között. Programtallózó a 4. oldalon.

A magyar kárpitművészet megújítójaként ismert Ferenczy
Noémi előtt tiszteleg a Ferenczy Múzeumi Centrum februárban megnyílt nagyszabású életmű-kiállítása. Érdekessége,
hogy több mint negyven éve – az 1978-as Magyar Nemzeti Galériában rendezett bemutató óta – most először szentelnek önálló kiállítást a nemzetközi szinten is méltán elismert kárpitművész kivételes œuvre-jének. A mintegy nyolcvan alkotást felvonultató tárlat a különleges szépségű szövött
falikárpitok bemutatása mellett az ezekkel megegyező
méretű kartonokon és színvázlatokon keresztül enged betekintést a művész teljes életművébe és a rá jellemző különleges alkotói folyamatba. A kiállítást több program kíséri
majd, emellett tárlatvezetésekkel és múzeumpedagógiai
foglalkozásokkal is várják a látogatókat. Írásunk a 4.oldalon
található.

Emlékház
a Klein villában

Közel másfél évtizede annak, hogy Leányfalu
önkormányzatának tulajdonába került a falu két
patinás, épülete a Sorg és a Klein villa. A műemlék
jellegű örökségek megóvása és a hasznosításukra
való törekvés, sok fejtörést okozott a mindenkori
faluatyáknak. Most azonban – egy táptalajra talált
ötlet nyomán, fordulat következhet be, miszerint
egyházi gyűjtemény otthonává tehetnék a Klein
villát. A tervekről lapunk 3. oldalán olvashat.
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Vázlatok Anyámról

Siess haza, vár a mama…
címmel rendeznek emlékestet Budakalászon március 14-én 19
órától, ahol a Hungária együttes, valamint a Locomotív GT kiváló
tehetségű, tragikus sorsú gitárosának, Bartha Tamásnak az élete bontakozik ki előttünk, a róla készült film és a rá emlékező zenésztárs
visszaemlékezéseiből. Az est során, az egyéni stílusú gitáros zenei
örökségét, az Ezüst nyár formáció eleveníti fel a Kós Károly Művelődési Házban. Részletek a programról az 5. oldalon.

FAKIVÁGÁS
ALPINTECHNIKÁVAL
vagy EMELŐKOSARAS
AUTÓVAL
VESZÉLYESSÉ VÁLT,
KISZÁRADT FÁK KIVÁGÁSA
(döntés nélkül is, lebontással,
anyagi felelősségvállalással)

Egy mesébe illő villakert a múltból

CIVIL HÁZ
ÚJ TULAJDONOS: HALÁSZI FERENC

HÁZIAS ÍZEK, SZÓJA ÉS GLUTÉNMENTES
TISZTA MINŐSÉGI ALAPANYAGOKBÓL
KÉSZÜLT TERMÉKEK

SAJÁT HÚSÜZEMÜNKBŐL:
MINDEN NAP FRISS, BŐVÜLŐ,
MINŐSÉGI ÁRUVAL VÁRJUK!

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
10 kilométeres körzeten belül

Megrendelés:
+36/26/390 350 és a +36/30/275 5103
telefonszámon
Nyitva tartás:
Keddtől péntekig: 7–17 óráig • Szombaton: 7–12 óráig
Hétfőn és vasárnap zárva
Dunabogdány, Kossuth Lajos utca 40.

Civil Kerekasztalra hívta össze
a helyi szervezeteket a Mindenki
Szentendréje Egyesület Szentendrén. A nonprofit szervezetek
ugyanis kedvező hírt kaptak arról, hogy a több éve üresen álló
Városháza Étterem helyiségeit
rendelkezésükre bocsájtaná a város. A jelenlegi városvezetés fontosnak tartja a közösségi szerveződések támogatását, a helyicivil.
hu adatbázisa szerint ma hivatalosan 374 civil szervezet van bejegyezve szentendrei székhellyel,
egy nagyobb létszámú, 40-60 fős
tagsággal bíró egyesület már nem
tarthatja összejöveteleit, rendezvényeit magánlakásokon, ezért
kell egy hely!További infók a 6.
oldalon

• FÁK VISSZAVÁGÁSA, METSZÉSE •
ELHANYAGOLT TELKEK, TERÜLETEK
RENDBETÉTELE • BOZÓTIRTÁS,
ZÖLD HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA • BOKROK,
SÖVÉNYEK VISSZAVÁGÁSA • FÜVESÍTÉS,
FŰNYÍRÁS, FŰKASZÁLÁS • KERTEK
RENDSZERES FENNTARTÁSA, ÁPOLÁSA •
KERTI BÚTOROK KÉSZÍTÉSE • AUTÓBEÁLLÓK,
SZALETLIK ÉPÍTÉSE

TŰZIFA ÁRUSÍTÁS
Technikai azonosító AA5854556

TÖLGY • BÜKK • GYERTYÁN
kuglizott, hasogatott,
1 vagy 4 méteres kiszerelésben

Telefon:+36/20/927 7885
e-mail: gyongykertkft@gmail.com • www.iparialpinfavagas.hu
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TÉRSÉGI TERVEK 2020
A 2019-es helyhatósági választás a Szentendrei járás 13 településéből hatban
hozott polgármesterváltást. Lapunk már hagyományossá vált év elei interjúiban idén is megszólaltatjuk
városaink/községeink első embereit, s az újonnan hivatalba lépőket is bemutatjuk olvasóinknak. Ebben
a lapszámban Tahitótfaluról és Csobánkáról olvashatnak.

A biztonságos működés a legfontosabb cél
A tahitótfalui önkormányzat terveiről Sajtos Sándor
régi-új polgármestert kérdeztük, mely település az egyetlen a térségben, ahol a helyhatósági választáson a testület
tagjainak is – egy az egyben – újra bizalmat szavazott a
lakosság.
Ahogyan a település első embere elmondta, ebben az
évben közel azonos normatív támogatást kap Tahitótfalu mint tavaly, s ez az összeg 80-85%-ban fedezi a valós
költségeket. A fennmaradó hányadot saját költségvetéséből kell kigazdálkodnia a testületnek, ami nem egyszerű, hiszen nincs olyan feladat, ahol ne
kellett volna kiegészíteni a kapott normatívát. A minimálbér emeléséből fakadó pluszköltséget is az önkormányzatnak kellett előteremtenie, ez pedig
közel 10 millió forintot jelent. A város vezetése örömmel fogadta ugyan, hogy
a dolgozók többet kereshetnek, ám ennek rájuk háruló fedezete nagy terhet
jelent.
Az adóbevételeken túl mindössze két plusz bevételi lehetőség van a büdzsé
növelésére, s ezek egyike az erdőgazdálkodás. Nyolc évvel ezelőtt az önkormányzat úgy döntött, hogy a Tahitótfalu közigazgatási határán belül lévő 165
hektáros területre erdőgazdálkodónak jelentkezik, s ebben a formában az
érintett 200 tulajdonosnak haszonbérleti díjat fizetnek tíz éven át. Az akkor
megkötött szerződésből két év van még hátra, de ebben az időszakban valószínűleg már csak annyi kitermelésre kerülhet sor, amennyi a költségeket
fedezi. A testület ugyan töpreng azon, hogy bevállalják-e egy újabb, 120
hektáros rész kitermelését, s még ha a tulajdonosok támogatják is ezt, nekik
már nem tudnak annyi haszonbérletet fizetni, mint a korábbi években. A
szóban forgó területen ugyanis a meredek domboldalak és az elhanyagolt
úthálózat miatt a kitermelés körülményei sokkal rosszabbak. Így még egyelőre kérdéses, megéri-e belevágni a munkálatokba.
Bevételi forrást jelent Tahitótfalunak a Fővárosi Vízművekkel kötött, s épp
a közelmúltban újabb tíz évre meghosszabbított szerződés is. Az ivóvízbázisból a fővárosba szállított vízmennyiségből köbméterenként 1 százalékos vízdíj-visszatérítése fontos a településnek, noha a kapott összeg felhasználása
kritériumokhoz kötött.

Meg kellett tennünk
Tahitótfalu biztonságos működtetése érdekében az önkormányzat megemelte az építményadót és bevezeti a telekadót. Előbbi esetében összesen 10
millió forint körüli többletet jelent évente az intézkedés, míg a telekadó 20 Ft/
négyzetméter/év számításában jelent újabb bevételt. Emellett néhány intézmény esetében a bérleti díjak is emelkedtek, a Sportcsarnokban például az
eddigi, óránként háromezer forintos díj hatezerre növekedett.
A testület legfőbb célja a stabilitás fenntartása, s e célt elérni sem könnyű
az adott feltételek mellett. A polgármester úgy véli, ha az önkormányzatok
működési rendszerében nem történik valami változás, eddigi nehéz helyzetük
egyre kilátástalanabbá válhat. A terheken az sem könnyít, hogy a helyi önkormányzatoknak mind számosabb feladatot kell ellátniuk, s a járási hivataloktól olyan feladatkörök is átszármaztak rájuk, amelyek eddig nem tartoztak
hozzájuk.
Sajtos Sándor nem tartja jó döntésnek a Tahitótfalu-Kisoroszi közös hivatal működtetését, tekintettel arra, hogy mindkét önkormányzat operatív
működtetése nehézséget okoz. Véleménye szerint ez túlterheli a gesztor településeket, s bár a rendelkezés konstruktív együttműködésre kötelezi a feleket,
hiányzik ennek törvényi szabályozása.

Pályázatokból tudunk fejleszteni
A község anyagi helyzetéből adódóan újabb kötelezettségeket nem tud
vállalni, viszont egy – termelői piac pályázati forrásból – megindult beruházás idén végéhez közeledik. Ősszel már dolgoztak rajta, ez év áprilisában
pedig az új termelői piac építése folytatódik. Júliustól megszépült, rendezett,
komfortos helyszín várja a termelőket és vásárlókat, a piac azonban emellett
egyfajta közösségi tér is lesz. A térkővel borított, parkolókkal is jól ellátott
terület alighanem vonzza majd a vásárlókat és sétára indulókat egyaránt.
Iskolaépítésre az elmúlt év végén nyert pályázatot Tahitótfalu, ami ha
megvalósul, alapvető szempont lesz például a megújuló energiák használata.
Napkollektorokat, környezetbarát, energiatakarékos fűtésrendszert terveznek
az intézménybe, ahol a legmodernebb taneszközök és oktatási feltételek várják
majd a diákokat, a tankerületek szakmai támogatásával.
Ugyancsak tavaly adott be pályázatot a település egy 48 férőhelyes bölcsőde építésére, amely 460 millió forintból épülne fel. Jelenleg a pályázat elbírálása folyamatban van.
Szintén a családokat érintő hír, hogy a kisoroszi, eddig Visegrádhoz tartozó általános iskola ezentúl Tahitótfaluhoz tartozik majd, ahogyan a szigetmonostori Zöld Sziget Művészeti Általános Iskola zeneiskolai koordinációs
és szakmai irányítása is.

Az orvosi ügyelet is megoldódott
Az elmúlt időszak bizonytalansága után a térségi orvosi ügyelet kérdését
már sikerült megnyugtatóan rendezni, az érintett hét település közösen tarja

fent a szolgáltatást. A felújított orvosi rendelők sikerrel látják el a pácienseket, a polgármester elárulta, nagy álma, hogy Egészségházat hozzanak létre
Tahitótfaluban. Ehhez azonban egyelőre nincsenek meg az anyagi feltételek.
Szintén távlati terv más településekkel közösen a közterület-felügyelet felállítása, melynek finanszírozást egyelőre még több község együtt sem tudná
megoldani.

Számomra Csobánka az otthon
„Azon kevés csobánkai közé tartozom, akik azt is
tudják, hogy melyik szoba melyik sarkában születtek.
Ebben a szobában született az édesapám, a nagyapám. A
dédapám az 1800-as évek végén építette a házat. Ma is
áll, a lányomé, a családban maradt.”
Így vall a település iránti elkötelezettségéről a helyi
születésű Völgyes József, aki az elmúlt évi helyhatósági
választáson Csobánka új polgármestere lett. Az ELTE-n
diplomázó matematika-fizika szakos középiskolai tanár 1976-ban óraadóként
kezdte pályafutását a Csobánkai Általános Iskolában. A következő tanévtől
már kinevezett tanárként dolgozott, 1987-ben pedig egy éves megbízással,
majd sikeres pályázat után öt éves kinevezéssel az intézmény igazgatója lett.
1993-ban, újabb egy éves megbízatás után ismét öt évig vezethette az iskolát.
1999-től területi igazgatóként, majd tagintézmény-vezetőként vett részt a
Budakalász Gimnázium munkájában. Budakalászon 2007-től a Kalász Suli
Általános Iskolában egy évig megbízott, majd kinevezett igazgató volt. Negyvenkét oktatásban töltött év után innen ment nyugdíjba. Tanácstagként, majd
képviselőként 1985-től 1998-ig tagja volt a község vezetésének, s mint hangsúlyozza, élete során soha, semmilyen párt tagja nem volt. A tavalyi helyhatósági választáson a közösség érdekében indult el.
„Nagyon fontosnak tartom, hogy ez a sokszínű közösség békében, együttműködve tudjon együtt élni és gyermekeink, unokáink számára jövőt építeni ezen a gyönyörű településen. Azt szeretném, ha mindenki, aki itt él, itt
érezné otthon magát! Az is, aki három hónapja, az is, aki három éve, az is,
aki harminc éve lakik itt, és az is, aki itt született.”
Csobánka új vezetője elmondta, ebben az esztendőben közel 500 milliós
költségvetésből gazdálkodhatnak. A feladatok felmérése még jelenleg is tart,
ezért csak nagyon óvatosan tervezheti egyelőre a testület a jövőt, de elsőrendű
szempontjuk mindenképpen az alapfeladatok hatékony ellátása.
Az önkormányzat célja 2020-tól többek között a pályázati lehetőségek
minél eredményesebb kihasználása, a csapadékvíz elvezetése és a helyi úthálózat
minőségi javítása. A tervek között szerepel a településen tavaly novemberben
leszakadt támfal megújítása, erre vis maior keretből 61 milliót kapott Csobánka. Az önkormányzat szeretne megnyugtató megoldást találni a Nádas utcai
híd problémáira, de tervezik a belterületi utcák hiányzó világításának kiépítését,
s a dobogókői elágazás kivilágítását is.
Csobánkán szeretnék újjászervezni a közösségi életet, felszámolni az illegális
hulladéklerakóhelyeket. Völgyes József elmondta, már kiírták az új közbeszerzési eljárást a szemétszállítás ügyében, így reményeik szerint július 1-től rendeződik ez a kérdés is.

A turizmus az egyik lehetőségünk
Hatékonyabb együttműködésre törekszik majd a testület a környező településekkel, a falusi turizmus felvirágoztatásához pedig nem csupán szakemberek, de a helybeliek segítségét is kéri az önkormányzat. Csobánkán számos
olyan ház áll, amelyben a tulajdonosok együttműködésével fizető vendégszobákat lehetne kialakítani a falusi turizmus érdekében. A vendégeket
három tanösvény és több turistaút is várja, erre vezet az országos kéktúra
útvonal is.
A sportéletet is szeretnék pezsgőbbé tenni, ehhez szponzorok segítségére
számítanak. A közlekedés komfortosabbá tétele érdekében növelnék a buszjáratok számát, a tervek között Pomázról éjszakai kiegészítő járat, Pilisvörösvár
irányába pedig rendszeresebb buszjáratok indítása szerepel. Arra törekszenek,
hogy a sikeresen működő óvoda mellett jó iskola is legyen Csobánkán. A
tankerülettel már tárgyalnak arról, hogy stabilizálni kell az iskola létét, illetve, hogy hosszú távon vissza kell kerülnie ide a nyolcosztályos iskolának.
Az új faluvezetés szeretné szorosabbra fűzni az együttműködést a
helyi kisebbségi önkormányzatokkal,
alapítványokkal, egyesületekkel. A helyi vállalkozások és a civil közösségek
is nagyobb támogatásra számíthatnak, s vele egy olyan fórumra, ahol
kifejthetik véleményüket a település
fejlesztése érdekében. A közösségi ház
megújítása is a tervek része, mind
több rendezvény szervezésével igyekszik majd az önkormányzat jobban
bevonni a fiatalokat is a falu életébe.
dunapress/CD
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Társakkal mindig többre jutunk!

Új települési társulások körvonalazódnak
A Szentendrei Járás 13 települését összefogó Dunakanyar és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásának évekkel ezelőtti megszűnése óta,
(melynek feladata a kistérséghez tartozó települési önkormányzatok kapcsolatés együttműködési rendszerének, szervezeti keretének biztosítása volt) a régión
belüli, területileg egymáshoz közelebbi települések (ebből is a nyugati Dunakanyar északi települései (DÖT), illetve a Szentendrei-szigetiek (SZÖT) hoztak létre kisebb formációkat közös ügyeik hatékonyabb intézésére. A helyhatósági választások eredményezte változások nyomán, az érdekszférák hatékonyabb érvényesítésére, ez az igény most a főváros közeli településeknél is
megfogalmazódott. Egyik kezdeményezőjével, Pomáz új polgármesterével,
Leidinger Istvánnal beszélgettünk.
Szentendre, Budakalász és Pomáz a közlekedés, a városüzemeltetés és az
útfejlesztés területén is szeretné összehangoltan képviselni a lakossági érdekeket, hangsúlyozta a város első embere. A hármas egység együtt gondolkodása érdekében vegyes bizottságok alakulnak a fenti témák kezelésére. Valójában
nem hivatalos társulás ez egyelőre, jelenleg a polgármesterek még csak közösen töprengenek egy-egy probléma megoldásán, amely minden települést
érint.
Ilyen például a közlekedés kérdése, amelynek forgalomszervezési terheivel
mindenki küzd, ám ha a NIF vagy a MÁV irányában egyedül igyekszik lépni
egy város vagy község, bizonyára kisebb súllyal jelenik meg, mintha több település együtt, legalább több tízezer ember képviseletében lép fel partnerként.
Abban a testületek vezetői mind egyetértenek, hogy az M0-ás vagy az
M10-es út kapcsán előrelépésre van szükség. Pomáznak vannak is javaslatai,
például, hogy a növekvő forgalom miatt Pomáz és a szentendrei Pannóniatelep között jöjjön létre egy új HÉV megálló, amelyhez egy hatalmas P+R
parkoló is kapcsolható lenne. A belső forgalmi problémákon ez segíthetne, s
ha a Magyar Közút Zrt. nyitottan áll a felvetéshez, tovább léphetnek a települések a közlekedési társaságok felé is.
Pomáz polgármestere arról is beszélt, hogy ha Pilisvörösvárnak volna elkerülő útja, az társulásuknak is kedvező lenne, hiszen aki egy ottani elkerülőn
mehet, már nem kanyarodik vissza például Csobánkára, s így a belső forgalmi
terhelés is csökken a településeken. Budakalászon is éppen egy fél elkerülő út
építése indul hamarosan. Az eredeti elképzelés szerint Pomáz és Kalász közt
ment volna egy elkerülő, erről azonban a kalásziak lemondtak. Ám ha csak a
fél elkerülő épül is meg, a pomáziaknak is könnyebb lesz egy felüljárón utat
találni a főváros felé a 11-esre, s így Pomáznak lesz még egy kijárata. - Ez jó hír,
viszont az már hátrányos, hogy az út építésével akár 1400-zal is megnő az áthaladó kocsik száma, így egyfajta „zsilipelést„ kell kitalálni Csobánka és Pomáz
között. Lesznek majd gyalogátkelők, lámpás kereszteződések a forgalom szabályozására, de a valódi megoldást mégis csak az M0-ás - M10-es megépítése
adná. Egyelőre azonban a települések közös elképzeléseik kidolgozásánál tartanak, továbblépni csak ezek elkészülte és pozitív fogadtatása után lehetséges.

Hulladék-, közterület- és orvosi ügyeleti együttműködések
Jól működik a közös projekt – a VSZ ZRT segítségével - Szentendre és
Pomáz között a szemétszállítás ügyében. Leidinger István szerint ezt a szomszédbarát programot tovább is lehetne bővíteni, ennek kidolgozására most
alakult egy Szentendre-Budakalász-Pomáz közötti vegyes bizozzság.
Pomáz és Csobánka között is körvonalazódik egy együttműködés a közterület-fenntartás, illetve a városőrség vagy rendészet kapcsán. Társulással lehetne itt is könnyíteni a terheket, amelyeket Csobánka például egyedül nem
tudna viselni.
Társakként szeretné megoldani Pomáz, Pilisszentkereszt, Csobánka,
Pilisborosjenő, Pilisvörösvár, Üröm és Budakalász a közös orvosi ügyelet
fenntartását is. Az egyeztetések során ugyanis a polgármesterek arra jutottak,
az ügyelet betéti társaságként való működése és a nem egységes finanszírozása nem jó megoldás. A szolgáltatáshoz méltóbb, és eredményesebb is volna
önkormányzati társulásba tömörülniük. Erre az 1996 óta eredményesen működő önkormányzati tűzoltóságot működtető társulás is jó példa számukra.

A Tűzoltóságot is bevonják
Leidinger, aki a nemrégiben történt tisztújítás óta a Tűzoltóság elnöke is,
a pomázi egység szabad kapacitását is bevonná egy állandó ügyeleti rendszerbe,
kihasználva a 24 órás diszpécserszolgálatot. A tagok, Pilisszentkereszt, Pilisszántó, Csobánka, Pomáz és Budakalász sikeresen és közmegelégedésre
működtetik évek óta a közös szervezetet, amelynek tevékenységi köre most
bővülne. Ide lehetne bejelenteni a közvilágítási hibákat, sőt egy rendkívül
korszerű meteorológiai figyelőrendszer is itt működne. Utóbbi képes lehet mérni
a levegő tisztaságát, de akár a forgalomszámlálásban is bevethető. A társulás
mindemellett együtt tudna fellépni a kellő időben alkalmazott korszerű szúnyogirtás ügyében is.
dp/CD
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Szentendre nemzetközi kapcsolatairól konzultáltak
Szentendre nemzetközi kapcsolatait
A partnerek kiválasztásban terméáttekintő megbeszélés volt február 27-én szetesen szerepet játszottak az itt élő
a Városházán. A tárgyalást Helyes Im- nemzetiségek is: az 1946-ban Csobánre külkapcsolatokért felelős képviselő, a káról kitelepített németeket Wertheim
Polgármesteri Hivatal részéről Kozma fogadta be, ezért lett 1989-ben ez a
Krisztina protokoll és kulturális referens hívta össze. Hihetnénk, hogy ez a téma csak
a testvérvárosi ügyekre korlátozódik, most azonban – első
alkalommal – a nemzetközi
relációk szinte mindegyik
meghatározó szereplője: a testvérvárosok partnerszervezeteivel együttműködő Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak Egyesülete, valamint a
bolgár, a horvát, a lengyel, a A szervezök: Helyes Imre és Kozma Krisztina
román és a szerb nemzetiségi
önkormányzatok képviselői is jelen csodaszép Baden-Würtenbergi telepüvoltak.
lés Szentendre első testvérvárosa. (EnSzentendrét jellemezve szinte köz- nek folyományaként 1996 és 2016
helyszámba megy megemlíteni, hogy között Wertheim angol, francia és
soknemzetiségű város. Minden közös- olasz partnereivel, Huntingdonnal,
ségnek javára válik az ilyen sokszínűség, Godmachesterrel, Salon de Profőként, ha a különböző nemzetek kép- vence-szal és Gubbióval is szerződést
viselői aktívan hozzájárulnak a város kötöttünk). Szerb testvérvárosunkkal,
kapcsolatrendszerének bővüléséhez.
Krusevaccal történelmi emlékezet köt
Szentendre a rendszerváltás után bennünket össze: innen indult sorsönalakította ki testvérvárosi hálózatát, tő, a vezér életét is kioltó törökellenes
melynek immár tizenegy szerződéssel csatájába a néhány évig Szentendrén,
is megpecsételt, és két, jogi szempont- a Lázár cár téren nyugodó nagyfejedeból nem egyértelmű helyzetű tagja van. lem. Horvátországban az ősi dalmát

kisvárost, Stari Gradot választottuk.
Az 1989-es romániai forradalom után
mindjárt két erdélyi várossal, Zilahhal
és Kézdivásárhellyel léptünk szövetségre, s aláírtuk a szerződést a finn
Uusikaupinkival is, akikkel akkor már sok éve kulturális cserekapcsolataink
voltak.
A „festők városa”-ként a
művészeti együttműködés
szélesedése reményében léptünk 2007-ben kulturális
testvérvárosi kapcsolatra
Barbizonnal, s ugyancsak
a művészeti és kulturális
hasonlóságunk miatt keresett meg bennünket 2014ben a vietnámi Hoi An.
Bár az utóbbi években – főként az
ezzel járó anyagi terhek miatt – lelassult, de nem állt meg a testvérvárosi
hálózat bővítésének szándéka: 2015 óta
tárgyalások folynak egy izraeli művészvárossal kialakítandó kapcsolat érdekében.

Az értekezlet további
témái voltak

A városházi értekezlet résztvevői
áttekintették a szerződéskötések történetét és hátterét, s azt is, hogy melyek
azok a testvérvárosaink, amelyekkel élő

Töltsük meg élettel a hagyományokat!
Dunabogdány életében meghatározóan jelen van a német nemzetiség,
a község történetében és jelenében is
fontos szerepet játszik a sváb identitás. Vogel Norberttel, a dunabogdá
nyi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019-ben megválasztott, új elnökével beszélgettünk.
– Mekkora számszerűen a német
kisebbség a községben? Felfedezhetünk
valami tendenciát a számok mögött?
Dunabogdányban a legutóbbi népszámlálás adatai alapján 811 lakos nyilatkozott úgy, hogy a német nemzetiséghez tartozónak vallja magát. A
helyhatósági választásokon azok a választópolgárok szavazhatnak a helyi
nemzetiségi önkormányzati választásokon, akik regisztrálják magukat a választási nemzetiségi névjegyzékbe. A
2019. évi választásokon 371 fő kérte
felvételét a nemzetiségi névjegyzékbe,
mely szám 2006-ban még 223 fő volt,
így ebben egy jelentős emelkedés figyelhető meg. Összességében a lakosság
legalább 30 százaléka fontosnak tartja
a német nemzetiségi értékeket, és a választókorú polgárok 20 százaléka iratkozott fel a német nemzetiségi névjegyzékbe. Országosan ez egy magas arány.
– Mit jelent manapság „svábnak
lenni”?
Az előrehaladott asszimiláció árnyékában leginkább a kettős identitás fogalma az, amely áthatja egy mai sváb
ember mindennapjait. Ez egy érték a
községben, melyre méltán lehet büszke
mindenki, az is, aki egyébként nem
vallja magát a német nemzetiséghez
tartozónak. A nemzetiségi értékek átadásában korábban elsődleges szerepe
a családnak volt, ma emellett egyre
fontosabb az óvoda, majd később az
iskolai nevelés színtere. A helyi dialektus bár szépen lassan teljesen eltűnik, a
kultúra viszont virágzik.

– Mi a nemzetiségi önkormányzat
feladata? Milyen erőforrásokkal rendelkezik?
A nemzetiségi önkormányzat feladata a nemzetiségi közösséget megillető
jogok érvényesítése, kulturális önazonosságának megerősítése, neveléshez, oktatáshoz, médiaszolgáltatáshoz fűződő
jogainak érvényesítése. Fontos feladat a
hagyományápolás saját rendezvények
segítségével, kapcsolattartás az anyaor-

Vogel Norbert

szággal, esetünkben testvértelepüléssel,
nemzetiségi nyelvű kiadványok megjelenítése, nyelvoktatás elősegítése, helytörténeti gyűjtemény gondozása, civil szervezetekkel való együttműködés és az
anyanyelvi hitéleti tevékenység támogatása. A nemzetiségi önkormányzat bevételeit két nagyobb csoportra oszthatjuk.
Éves bevételünk 10 százaléka származik
központi működési támogatásból, 5 százaléka a települési önkormányzat támogatása, ezek „alanyi jogon” járnak. Egy
nemzetiségi önkormányzat anyagi értelemben akkor lehet sikeres, ha az alanyi
jogon járó támogatásokat meghaladó
kemény munkával elért egyéb bevételei
is vannak. A feladatalapú támogatás
mindig az előző éves aktivitásunktól
függ, ez a bevételi oldal kb. 25 százaléka,
pályázati úton pedig szintén jelentős forrásokat sikerül szereznünk, ez is nagyjá-

ból 30 százalék. Összegszerűen mintegy
10 millió forintból gazdálkodunk éves
szinten. Emellett nagyon fontos a humán
erőforrás, mely különösen a sikeres rendezvényeink záloga.
– A községben milyen lehetőségei
vannak valakinek arra, hogy megélje sváb
mivoltát?
Az óvodában és az iskolában német
nemzetiségi pedagógusok oktatják a
gyermekeket, így már nagyon korán
lehetőségük van megismerni és elsajátítani a közösség hagyományait és anyanyelvét. Nemzetiségi kultúrcsoportjaink (Svábzenekar, Hagyományőrző
Kórus, Hagyományőrző Tánccsoport)
rendszeres fellépők a helyi- és környékbeli eseményeken. Havi rendszerességgel német nyelvű és német énekekkel
kísért misét celebrálnak a római katolikus templomban. A nemzetiségi tartalmú eseményekről a regionális televízió
rendszeresen tájékoztatást ad. Tevékenységünk legláthatóbb elemei a különböző rendezvények, ilyen például a
Hagyományőrző Disznóvágás, a Bor- és
Kolbászverseny, Nemzetiségi Délután,
TrachtTag – a népviselet napja, Kitelepítési Megemlékezés, Nemzetiségi Sördélután, Márton-napi felvonulás. Nyáron, német nyelvterületen nyelvgyakorló tábort is szervezünk az iskola németül
tanuló diákjai számára.
– Hogyan látja a nemzetiség jövőjét?
A hazai 13 nemzetiség soha nem
kapott még ekkora anyagi és jogszabályi támogatást, mint történt ez az elmúlt
években. Német nemzetiségi parlamenti képviselővel, egyre növekvő számú
nemzetiségi önkormányzati fenntartású oktatási intézménnyel rendelkezik a
német nemzetiség.
– Ön tanár is a helyi alapfokú iskolában. Az intézményben hogyan valósulnak meg a nemzetiségi célok?
A helyi általános iskola intézményvezető-helyetteseként és német nyelvtanárként lényegesnek tartom, hogy az
óvodában sikeresen elkezdett nemzetiségi nevelés az iskolában se szakadjon
meg. Az iskola tanulóinak 80 százaléka
tanulja a német nemzetiségi nyelvet.
Nem szabad elfelejteni, hogy az országban csupán a gyerekek nagyjából 10
százalékának van lehetősége az általános iskolában két idegen nyelvet is tanulnia. Nálunk első évfolyamtól heti 6
órában németet, majd a negyedik évfolyamtól kezdődően angol nyelvet is
tanulnak a diákok. Ezzel minden bi-

és élénk az együttműködés, valamint
hogy az „alvó” vagy kevésbé aktív partnerségeket hogyan lehetne „revitalizál
ni”. Ez utóbbiban pótolhatatlan segítséget tudnak nyújtani a nemzetiségi
önkormányzatok, s ez nem csupán
nyelvi-kommunikációs előnyöket jelent; a sokszereplős együttműködéssel
rendszer szintűvé válhatnak az eddig
„saját hatáskörben” kialakított kapcsolatok is.
Az értekezlet kitért arra is, hogy a
város nemzetközi kapcsolataiban rendkívül fontos szerepe van a civil erőknek: ezt a feladatot az idén megalapításának 20. évfordulóját ünneplő
Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak Egyesülete vállalta fel. Tevékenységük nem korlátozódik a testvérvárosi
ügyekre: 2005 óta minden évben
szentendrei fiatalokból álló népes csapat vesz részt az Európai Népek Fesztiválján.
A tanácskozás során számba vették
a város nemzetközi kapcsolatai révén
megnyíló főbb együttműködési területeket is: a diák- és kulturális cserét,
különös hangsúllyal a legkülönbözőbb
művészeti ágakra, a turizmust, a gazdasági lehetőségeket, s azt is, hogy ezek
megvalósítására milyen pályázati forrásokat lehet elérni.
-kszevazonnyal nagy előnyre tesznek majd
szert kortársaikhoz képest. Az egyik
legfontosabb cél, hogy a német nyelvoktatás ne csak egy tantárgyba zárva
jelenjen meg, legyen élő, és kapjanak a
gyerekek jól használható aktív tudást.
– Mi az, amire a legnagyobb szükség
lenne a fejlődés érdekében?
Fontosnak tartom nemzetiségi kultúrcsoportjaink utánpótlásának segítését, valamint a német nyelvoktatás és
az oktatás-nevelési intézményekben a
német nemzetiségi kultúra megélését.
A hagyományőrzés helyett a hagyományok élettel való megtöltésében és új
hagyományok teremtésében hiszek.
Liebhardt András

A szentendrei horvátok dilemmája
Sajátos testvérvárosi kapcsolat, amikor több évszázados megszakítottságú
a kötelék, amely az anyaországhoz fűz egy-egy nemzetiségi közösséget. Amikor az őshaza időben távoli, már csak évszázados emléktöredék, és a diaszpórában élő generációk az őshazához képest idegen éghajlatú, kultúrájú,
nyelvű környezetben nőttek fel. Amikor évszázados elszigeteltséget kell
feldolgoznia a közösségnek úgy, hogy közben nyelvét is elveszítette.
Nos, ilyen a szentendrei dalmátoknak az anyaországhoz, a mai Horvátországhoz való viszonya is. Ráadásul közösségünk sokfelől érkezett anno Szentendrére.
Milesza Bánovits professzor asszony arról ír, hogy a pravoszláv örmények, szerbek,
arománok, bolgárok, görögök mellett katolikus dalmátok is érkeztek a Seobával,
a nagy vándorlással Szentendrére. De hogy őseink, a Belgrád melletti katolikus
raguzai kereskedő közösség tagjai voltak e, vagy a szerémségi szőlők művelésre
Mohács után a török által betelepített dalmátokhoz tartoztak-e, (mint arról a
szabadkai Tormásy Gábor káplán 1882-ben megjelent könyvében ír) vagy tabániak, mint az a Szentendrei Matriculában számos család neve mellett áll, vagy
doliak, mint a Benkovitsok stb. – nem tudjuk. Ebből adódóan az anyaországhoz
való viszony is bizonytalan és esetleges.
Az 1990-es évek végén, amikor a szentendreiek rátaláltak Stari Gradra, – ahol
bennünket konkrét családi szálak nélkül is szeretettel fogadtak – lett anyaországi
bázisunk e csodás ősi dalmát kisváros, később testvérvárosunk is. Fokozatosan
épültek közösségünk, a Hvár szigeti város és Szentendre kapcsolatai is, amelynek
motorja és lelkes támogatója Vikso Haladic stari
gradi polgármester volt a
kezdetekben. A Szentendrei Grafikai Műhely
kiállítása, majd a Művé
szetMalomban a Hvar
szigeti szobrászok nagyszabású kiállítása, kórusok kölcsönös fellépése,
szakács tanulók bemuta- Stari Grad
tója és szakmai továbbképzése, művészek cseréje s még tucatnyi program gazdagította az együttműködést.
Egyre több szálon kötődött együttműködés az emberek között anélkül is, hogy
ennek hivatalos része lett volna. Persze minden évben az Ivandanra, illetve a stari
gradi Szent Rókus napi városi ünnepségre kiutazott egy-egy kisebb delegáció ide és
oda is. S bár a személyes kapcsolatok jól alakultak, 2017 óta a hivatalosak az új
testvérvárosi polgármester megválasztása óta befagytak. A szentendrei dalmátoknak
is új önkormányzata van múlt év októbere óta, tagjaival azóta is keressük a magyarázatot a megváltozott viszonyra. A volt szentendrei városi és a horvát nemzetiségi
vezetők azt mondták, meghívásaikat, kezdeményezésüket azzal utasították el, hogy
az ottani testület most helyi ügyekre koncentrál. Bár a 2003-ban megkötött megállapodást nem mondták fel, de nem is fogadtak el meghívást. S míg ők kihátrálni
látszanak e kapcsolatból, máshonnan élénk érdeklődés van Szentendre iránt, mind
Dalmáciából, mind az olaszországi dalmát diaszpóra részéről.
Így aztán most Szentendre Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata komoly
dilemma előtt áll. Felmondja-e a stari gradi kapcsolatot, folyamatosan kezdeményezzen, vagy fagyassza be, hiszen a családok és intézmények között élő a kapcsolat, a barátkozás, amely úgy látszik csak hivatalos szinten hűlt ki valamely eddig
ismeretlen ok miatt.
Benkovits György, Horvát Nemzetiségi elnök

Emlékház és konferenciaközpont a Klein-villában
Egy kormánydöntés értelmében
Fordulat akkor következett be is2006-ban két régi épület került a leány- mét, amikor a helyi Faluház kezdeméfalui önkormányzat tulajdonába. A nyezésére a település felvetette, egyházi
Sorg-villa hét hektáros földterülettel gyűjtemény otthonává tehetnék a hábír, s bár az elmúlt években a testület zat. Ravasz László püspök, Puszta
igyekszik filmforgatásokra, különböző Sándor katolikus papköltő, Kölley
rendezvényekre bérbe adással hasznosí- György pap, cserkészvezető, valamint
tani, sorsa sok éve rendezetlen. A kapott a Filadelfia diakonissza szervezet is köbevétel legfeljebb az állagmegóvásra tődik a településhez, így a település úgy
elég, így ez is csak ideiglenes megoldás. döntött, a Miniszterelnökség támogaAmint azt Adorján
András polgármester elmondta, a Klein-villa sem
volt szerencsésebb az elmúlt
évtizedek során. 1890 körül
épült, a Klein kereskedőcsaládnak adott otthont, majd
1945-ben államosították, s a
nyomdász szakszervezet
üdülője lett. A rendszerváltás
után elhagyatottan állt tizenöt évig, majd az önkor- A villa tetőszerkezete már megújult
mányzathoz került, ám
anyagi lehetőségek híján a helyzet nem tását kéri egy új egyházi gyűjtemény
változott. A helyi védettség alá vont létrehozására az épületben. Több egyezépület sorsa akkor vett új fordulatot, tetés után februárban a leányfalui önamikor 2018-ban a helyi testület ráköl- kormányzat 40 millió forintot kapott a
tött 30 millió forintot, amelyből megújulhatott a tetőszerkezet. A mintegy
180 négyzetméternyi, kétszintes házhoz
pince, tetőtér és a Dunáig lefutó hatalmas kert is tartozik.
Az önkormányzat szívesen felújította volna a különleges helyet, csakhogy
a rekonstrukcióra legalább 100 milliós
összegre lett volna szükség.
2019-ben, a helyi identitás megőrzését célzó központi pályázaton (Magyar Falu program) sikerült elnyerni 15
millió forintot, ez fedezi a villa nyílászáróinak korhű felújítását.

tervekre, mely szerint a Ravasz László
Emlékház, Egyházi Gyűjtemény és
Rendezvényközpont létrejöhet Leányfalun. A patinás épület és kertje így a
település tulajdonában maradva újulhat
meg.

A tervek alakulnak
A bevételt hozó konferenciaközpont
a földszinten kapna helyet, míg az emlékgyűjtemény a tetőtérbe
kerülne. A pincehelyiségnek
is keresik a funkcióját, a kert
pedig akár a helybelieknek
kellemes kikapcsolódást
nyújtó közparkká is válhatna.
Az eddig kapott támogatás
felhasználásáról 2021 júniusáig kell beszámolnia a testületnek, de a következő hónapokban azok a tervek is megszületnek, amelyek az épület
konkrét sorsát rendezik. Az
önkormányzat számít az egyházak támogatására is, hiszen a rendezvényközpontot számos gyülekezet látogathatná.
(CD)
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03.01. vasárnap 19:00
HBPMK (Hamvas B. Pest
Megyei
Könyvtár:
LILIOMFI 03.03. kedd
19:30 DMH Barlang:
BORBÉLY
MŰHELY
JAZZKLUB 03.07. szombat 19:00 Hé, Dodó: KORTÁRS MÉDEIÁK – SORS ÉS SZENVEDÉLY 03.10. kedd 19:30 DMH Barlang: CITERA JAZZKLUB 03.13. péntek 19:00 HBPMK: Mark St. Germain: TÁNCÓRÁK 03.13. péntek 20:00 DMH Barlang: EURÓPA KIADÓ
KONCERT 03.14. szombat 15:00 HBPMK: „MAGYARORSZÁG AZ ÉN HAZÁM…” 03.14. szombat 18:00 DMH Barlang: GÖRÖG TÁNCHÁZ 03.17. kedd 18:00 Városháza: TAVASZKÖSZÖNTŐ KONCERT 03.19. csütörtök 20:00 DMH
Barlang: LOVASI: EGY AZ EGYBE… CSAK MAGA 03.20.
péntek 18:00 Vujicsics Tihamér Zeneiskola: BACH HANGVERSENY 03.21. szombat 19:00 HBPMK: KV TÁRSULAT – TRAFÓ: MÉDEIA 03.22. vasárnap 18:00 Református Gimnázium
Kápolna: ORGONAHANGVERSENY 03.24. kedd 19:00
DMH Barlang: NAGYMAROSI ÜTŐSÖK KONCERTJE
03.26. csütörtök 13:00 HBPMK: NEMZETKÖZI TÁNCTALÁLKOZÓ 03.27-28-29. Vujicsics Tihamér Zeneiskola: ORSZÁGOS ZENEI TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY 03.27.
péntek 15:00 Posta előtti tér: TÉRZENE 03.27. péntek 19:00
HBPMK: ÉRZELMI HULLÁMVASÚT 03.28. szombat 19:00
DMH Barlang: NÉPZENEI MŰHELY ÉS TÁNCHÁZ 03.29.
vasárnap 15:00 HBPMK: HAMUPIPŐKE 04.03. péntek 20:00
DMH Barlang: VAN FILMZENEKAR KONCERT 04.04.
szombat 18:00 HBPMK: TAVASZI FUVALLAT – FÚVÓSKONCERT 04.05. vasárnap 18:00 Református Gimnázium
Kápolna: VIRÁGVASÁRNAPI HANGVERSENY 04.07. kedd
19:30 DMH Barlang: BORBÉLY MŰHELY JAZZKLUB

JEGYVÁSÁRLÁS

Tourinform Iroda Szentendre
(2000 Szentendre, Dumtsa Jenő u. 22.)
Telefon: +36 26 317 965; +36 26 317 966
Nyitva: hétfőtől vasárnapig, 10-18 óráig;
Budapesten és vidéken: az Interticket partnerirodáiban;
Online: szentendre.jegy.hu, szentendreiteatrum.jegy.hu
A helyszíneken: a programok kezdése előtt 1 órával
Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.
Szentendre, Duna korzó 18.
Tel.: +36 26 312 657; web: szentendreitavaszifesztival.hu

Teremtés
A magyar kárpitművészet megújítójaként ismert Ferenczy Noémi előtt tiszteleg a Ferenczy Múzeumi Centrum február 21-én
megnyílt nagyszabású életmű-kiállítása. A Szentendréhez több
szálon is kötődő művészcsalád tagjainak nem először rendeztek
kiállítást a Ferenczy Múzeumban – a mostani tárlat egy olyan
sorozat része, amelynek korábbi alkalmain Ferenczy Károly és
Ferenczy Béni életművével ismerkedhettek meg a látogatók. Érdekessége, hogy több mint negyven éve – az 1978-as Magyar
Nemzeti Galériában rendezett bemutató óta – most először szentelnek önálló kiállítást a nemzetközi szinten is méltán elismert
kárpitművész kivételes œuvre-jének.
A kiállítás a különleges szépségű szövött falikárpitok bemutatása
mellett az ezekkel megegyező méretű kartonokon és színvázlatokon
keresztül enged betekintést Ferenczy Noémi teljes életművébe és a
rá jellemző különleges alkotói folyamatba. A most kiállított mintegy
nyolcvan alkotás egy részét a Ferenczy Múzeumi Centrum gyűjteményének kiemelkedő és ritkán látható darabjai adják, de ezt
kiegészítve számos magán- és
közgyűjteményből is érkeztek
művek Szentendrére. A művész
egyik legértékesebb, különleges
szépségű alkotása a Teremtés,
mely az Iparművészeti Múzeum
gyűjteményéből érkezett, és egyben a kiállítás címét is adta. A
Római Magyar Akadémia jóvoltából a művész négy falikárpitjának nagyméretű kartonja is látÁdám és Éva
ható, ezekkel a művekkel évtizedek óta nem találkozhatott a magyar közönség. Az újonnan nyílt
kiállításon Ferenczy Noémi kétoldalas műve is látható. Először az
Őszi szőlőhegy kartonját készítette el 1937–38-ban, majd a hátoldalán 1939-ben az Irtás című falikárpit kompozícióját véglegesítette. Munkássága nemcsak hazai, nemzetközi viszonylatban is kimagasló, számos alkotását külföldi gyűjtemények őrzik. A kiállításon
látható Nővérek című karton alapján készült falikárpit például a
londoni Victoria and Albert Museum tulajdonában van. A szentendrei tárlaton több olyan művel is találkozhat a közönség, amelyek
az elmúlt évek árverésein, vagy a kiállítást előkészítő kutatómunka
során bukkantak fel. A ma még lappangó Ferenczy Noémi-művek
felkutatása a kiállítás megnyitása után is folytatódik.
A május 10-ig látogatható tárlatot több különleges program kíséri majd, emellett tárlatvezetésekkel és múzeumpedagógiai foglalkozásokkal is várják a látogatókat (Szentendre, Kossuth u.) A kivételes életművet bemutató, új kutatási eredményeket is tartalmazó
reprezentatív katalógus Bodonyi Emőke kurátor tanulmányával
tavasszal jelenik meg.

Boszorkánymester nyitotta a Tavaszi Fesztivált
„A csórók unicumoznak, gazdagék csak vonatoznak, az asztalok
felborulnak, a gyógyszerek elgurulnak, a pincért élve lelik, a zenekart
jégre teszik; a fejetlenség feje pedig az
eseménycentrum színésztálentum:
Liliomfi, a nemzetcenter boszorkánymester személyesen.”
Amint az eseménysorozatot
beharangozó sajtótájékoztatón is
elhangzott, a különleges Liliomfi
bemutatót a celldömölki Soltis
Lajos Színház ifjú művészei vitték
színre március 1-én, a fesztivál nyitónapján. Ebben az évben a rendezvénysorozat fontos célja, hogy
a fiatalok, köztük számos szentendrei tehetség megmutathassa
magát a közönségnek. Vasvári
Csaba, a Szentendrei Teátrum
igazgatója hangsúlyozta, 2020ban is vérpezsdítő tavaszi rendezvénysorozattal és műfaji sokszínűséggel igyekeznek elkápráztatni a
kultúra kedvelőit március 1. és
április 7. között.
Az idei, 34. Szentendrei Tavaszi Fesztivál arcai a Vujicsics Tihamér Zeneiskola szaxofonkvartettjé
nek tagjai, akik a Hé, Dodó
Kultcaféban rendezett sajtótájékoztatón zenés felvezetőt és programzáró dallamokat játszottak. A
teátrumigazgató a Saxy4U fiatal
zenészeivel és több produkció alkotóival is beszélgetett a találkozón.

Dicső Dániel rendezésében lát- az ókori szöveg alapján olyan korhatjuk a Szentendrei Tavaszi Fesz- társ előadást hozott létre, amely a
tiválon március 13-án 19 órától nők kiszolgáltatottságáról és egy
Mark St. Germain: Táncórák krízishelyzet megoldási lehetősécímű darabját. Az előadás finom- geiről szól, ma. Az előadás a 29.
kodás nélkül tárja fel két ember THEALTER Fesztivál Különdítétova egymásra találását. Senga ját nyerte el 2019-ben. A teátrum
élete a tánc, de egy baleset miatt nem táncolhat, Ever autista, akinek
nehézséget jelent kapcsolatba lépni másokkal…A
Rózsavölgyi Szalon produkciójának szereplői
Ullmann Mónika és Józan László. A tájékoztatón mindkét művész elmondta, rendkívül közel
áll a szívükhöz ez az elő- Sajtótájékoztató a Hé, Dodó! kultcaféban
adás, amely könnyed
humorral nagyon mély gondola- igazgatójának módja volt már
tokról szól. Már több mint hetven látni a bemutatót, amely mint
alkalommal bemutatták a kétsze- elmondta, igazi érzelmi hullámreplős darabot, a játék mégis min- vasútként, nevetés és könnyek
den alkalommal képes valami között sodorta magával. Száger
pluszt, valami újat adni, vallják a Zsuzsanna rendező szólt arról,
színészek, akik azt remélik, a hogy valamennyi euripidészi figuszentendrei közönség is szeretni rát – akiket egy terápia során isfogja az előadást.
merhet meg a néző – nők jelenítik
A Hamvas Béla Pest Megyei meg.
Könyvtár színháztermében muAmint arról a tájékoztatón is
tatja be március 21-én 19 órától szó esett, április 4-én 18 órától
a KV Társulat Euripidész: Méde- a fúvósoké a színpad. A Hamvas
ia című drámáját Rakovszky Zsu- Béla Pest Megyei Könyvtár színzsa fordításának felhasználásával. háztermében Tavaszi fuvallat
A KV Társulat először vállalko- címmel nagyszabású fúvóskonzott klasszikus mű feldolgozására, certet adnak a Vujicsics Tihamér

Zeneiskola művésztanárai. A
hangversenyen fellép a zeneiskola fúvószenekara, a Tihi Wind
Band Czifra Gergely vezényletével, Kádár Krisztina nagysikerű
fuvolazenekara Dömény Krisztián
közreműködésével, Nagy Viktor szaxofonegyüttese,
a Saxy4U (Fáy Lukács,
Mészáros Péter, Marót Márton és Okrutay
András – a fesztivál idei
arcai) és Szilágyi István
kürtkvintettje.
Az elhangzott beszélgetések, s néhány pillantás a műsorfüzetbe ékesen bizonyítja, az idei
fesztivál kínálatában
igazán különleges produkciókkal találkozhatunk. A
felnőtt „színházi csemegék” mellett családi programnak egy nagy
kedvencet, Hamupipőke varázslatos meséjét ajánlják a szervezők.
A fesztivál tizenhat koncerttel, a
zenei műfajok széles palettájával
várja a közönséget. Jazz, rock, orgonamuzsika, fúvós- és ütősbemu
tató, nótaműsor, katonazenekar,
kórushangverseny, nép-és filmzene a repertoáron. Mindemellett
ebben az évben is hangsúlyos szerepet kap a tánc, az előadók számos műfajban ünneplik a mozdulatok művészetét a Szentendrei
Tavaszi Fesztiválon.

Mi lesz veled Szentendrei Múzeum?
Az országos sajtóban számos cikk foglalkozott a szentendrei múzeum aktuális helyzetével. Ezek részben a leköszönő igazgató, Gulyás Gábor által öt éven át megvalósított nagyszabású és nagy médiavisszhangot élvező kortárs képzőművészeti program összeomlását siratják, más cikkekben pedig ennek okát ostorozzák, azt, hogy
az Önkormányzat a korábbi fenntartói támogatás összegét drasztikusan csökkentette.
Február 28-án jelent meg a város honlapján az Önkormányzat állásfoglalása a Ferenczy Múzeumi Centrum helyzetéről, melyben tarthatatlannak ítélik az intézmény fenntartási költségeit, s bejelentették, hogy
jelentősen csökkentik azt: 2020-ban mindössze 80,7 millió forintot
biztosítanak rá. Ez az összeg a 2015. évi – tehát még az Art Capital
előtti – 147,2 millió forintos támogatást
majdnem hogy megfelezi. A pénzügyi „matematika” súlyát némiképp enyhíti, hogy a
Ferenczy Múzeum kezelésébe átadott
MűvészetMalmot az Önkormányzat ismét
saját fenntartásba veszi. A nagyságrend érzékelésére: 2012-ben a város és a múzeum
között megkötött szerződés a Malom éves
rezsiköltségét 60 millió forintban állapította
meg. Amikor a Ferenczy Múzeum városi
fenntartásúvá vált, a múzeum – a Malom
nélkül – még 100 millió forint önkormány- Ferenczy Múzeum
zati támogatást kapott, azóta a pénz értéke
csökkent, a bérjellegű kiadások pedig jelentősen emelkedtek, s ez nem
pusztán a leépítések ellenére is még kétségtelenül magas munkatársi
létszám következménye.
Fentiekből következik, hogy az állami normatív támogatást is beleszámítva 253 millió forintra lefaragott büdzsé súlyos következményekkel
járhat, mindenekelőtt drasztikus létszámleépítéssel; ez az összeg ugyanis
a jelenlegi alkalmazottak munkabérének és járulékainak alig 60 százalékát teszik ki. De ha el is bocsátanának a jelenlegi 100-ból 40 munkatársat, még mindig nem lenne fedezet a rezsire, s főleg arra nem volna pénz
és emberi erőforrás, hogy a múzeum ellássa legalább az alapfeladatait.

Egy kis áttekintés
Ezt a nagyrészt „kívülről-felülről” szervezett, ma már kizárólag képzőművészeti állandó kiállításokból álló, de egyúttal az országban a legtöbb intézményt magában foglaló Pest megyei múzeumi hálózatot minden más tudományszakban ma is felügyelő városi múzeumi struktúrát
Pest Megye Önkormányzata, majd 2013-tól Szentendre a „létező szocializmusból” örökölte át. Az egyre súlyosabb teherré váló szentendrei
kismúzeumok fenntarthatatlansága miatt már korábban is voltak gondolatkísérletek ezek felszámolására. Az örökösök-jogutódok részéről
várható, a szerződésben rögzített feltételekkel átadott, extrém esetben a
ma már felbecsülhetetlen értékű életművek visszakövetelésére is irányuló perektől tartva eddig mindegyik igazgató visszarettent ettől.
Egy másik súlyos probléma, hogy a ’70-es, ’80-as évek óta képzőművészeti orientáltságú városi múzeumi szervezetnek hosszú évtizedek folyamán alig volt kapacitása (támogatottsága?) arra, hogy az ugyanezen
idő alatt közel megnégyszereződő szentendrei lakosság számára hozzáférhetővé tegye a helyi kulturális identitás talán legfontosabb pillérét, a
helytörténetet. Évente-kétévente legfeljebb egy (az elmúlt öt évben ös�szesen kettő) időszakos kiállítás, valamint a kényszermegoldásként 2015ben megnyitott (s azóta a Képtár pincéjében kialakult tarthatatlan álla-

potok miatt be is zárt) állandó kiállítás kevés ahhoz, hogy a ma már 80
százalékban betelepült városlakók többsége két generáción át bármilyen
fogalmat szerezzen arról, hogy nem csak egy fesztiváljairól és Teátrumáról híres művészeti központban, de egy nagy múltú, különleges hagyományokat megőrző városban él.
Ha tető alá lehetne hozni az Önkormányzatnak azt az elképzelését,
hogy az FMC-t állami kezelésbe adja, egy megyei hatókörű városi múzeum önálló szervezetként történő állami fenntartása vélhetően nem
kívánatos precedens értékkel bírna, s emiatt a tovább működés csakis
egy országos múzeum tagintézményeként lenne lehetséges. Ezek azonban
kivétel nélkül szakmúzeumok. Melyiket lehetne választani? Az állandó
kiállítások jellege miatt a Szépművészeti Múzeum/Magyar Nemzeti
Galéria jöhetne szóba, de akkor mi történne
a régészettel, a néprajzzal, a helytörténettel,
a numizmatikával és a nem képzőművészrestaurátorokkal? Vagy például a Nemzeti
Múzeum mit kezdhetne a néprajzzal és főként a gyűjtemény egyik legértékesebb törzsanyagával, a több mint 10 000 tételt számláló 20. századi és kortárs képzőművészeti
gyűjteménnyel?

Lehessen otthonunk a város
2017-től, a 1997. évi CXL. törvény módosítása óta a kulturális örökséghez való
hozzáférés állampolgári jog, így a városi múzeumok szolgáltatásai a kulturális alapellátások körébe tartoznak (ennek következtében ezek is az
életminőség meghatározói) melyeknek biztosítása az intézményeket
fenntartó önkormányzatok feladata. Be kell látni azonban azt is, hogy
míg az ország 18 megyeszékhelyén a költségvetés néhány százalékából
megoldható a finanszírozás, ugyanez a székhely nélküli Pest megyében
– a normatív támogatás összegét meghatározó, mindössze 27 000 lakosú Szentendrén – leküzdhetetlen terhet jelent. Ennek ellenére nem azért
kellene harcolni, hogy a város „megszabaduljon” a saját múzeumától, s
ezzel – a hajdani megyei múzeumigazgatóság várostól független mivoltához hasonlóan – ismét elveszítse a kontrollt identitásának egyik legfőbb
letéteményese fölött, hanem azért, hogy az egyedi, valóban hátrányos
helyzetet elismertetve az állam nagyobb mértékben támogassa az intézmény fenntartását! (A novemberi sikertelen pályázat miatt viszont elhamarkodott lenne messzemenő – politikai – következtetéseket levonni. 2007ben, Ámos Imre születésének 100. évfordulójára készülve az Alfa programban 20 millió forintot nyert a múzeumigazgatóság az Ámos – Anna Múzeum teljes felújítására. Emiatt tévedésnek tűnik alig 12 évvel később az Alfát
kiváltó Kubinyi programra – a kivitelezési problémák miatt minden bizon�nyal hasonló tartalomra – újabb 30 milliós igényt benyújtani. Ezt a pályázatot egyetlen önkormányzat sem nyerte volna meg, egyszerűen azért, mert
a rendelkezésre álló szűkös keretet több mint 650 múzeum között kell igazságosan és időarányosan elosztani.)
Mitől lesz egy város élhető? Minden bizonnyal a drága autókat kímélő, kiváló utaktól, s persze a működő csatornahálózattól is. De kell, hogy
legyen egy szellemi kohéziós erő is, amit a leginkább a klasszikus küldetésüknek megfelelően működő múzeumok által megőrzött történeti és
művészeti értékekből, a közös, vagy újraalkotott hagyományokból lehet
meríteni. Ezek nélkül a város – ha mégoly tökéletes is az infrastruktúra
– csak egy üres kulissza marad: lakóhely, de nem otthon.
Krizbainé Szabó Éva
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Jávor „Pali” utolsó mulatása

Replay

Jug Zoltán közel harminc éve foglalkozik szabadidős fotózással. Az
analóg korszak elérhető eszközeivel kezdte, a digitális képalkotás akkoriban
még nyomokban sem létezett. Az egyszerűbb tükörreflexes, távmérős,
tüköraknás fényképezőgépek és a monokróm labortechnika alkották eszköztárát. Úgy gondolta, hogy a folyamat egészét kézben kell tartania a
kompozíciótól kezdve a kész fotók bekeretezéséig.
A Szigetmonostor Faluházban Replay címmel március 21-én, este fél
héttől nyílik kiállítás Jug Zoltán képeiből.
A tárlat anyaga először, pontosan 20 éve, a Nemzeti Tankönyvkiadó
épületében volt látható. Az elmúlt években a képek eredeti formájukban
együtt maradtak, ez adta az apropót, hogy mint öt éve szigetmonostori
lakos, a településen is bemutatkozzon velük. A fotók 1995-1999 közt készültek, Minolta XG1, Yashica Minister, Pentacon Six és Zeiss Ikon gépekkel.
„Akkor még nem tudtam, hogy ez a sorozat, amit kezdetnek szántam,
egyben lezárás is lesz. Több analóg sorozat nem készült. A digitális korszak,
a felgyorsuló folyamatok megváltoztatták a fotózást, amit sokáig nem
tudtam, és nem is akartam követni. A fejlődés végül elérte azt a szintet,
ami esztétikailag is értékelhető minőséget jelent, és megjelentek a fotómegosztó applikációk. Végül úgy gondoltam, hogy kipróbálom, de ez már egy
másik történet, más képekkel” – vall a fotókról alkotójuk, Jug Zoltán.

A budakalászi Kós Károly Művelődési Ház igazgatójával, Benkó Attilával a közösségi élet megújulásáról
és az idei program-tervekről beszélgettünk.
A mi filozófiánkban erősen
jelen van a közösségépítés, illetve a
kapcsolat a közösségekkel, bármilyen értékteremtő
csoporttal. Számukra a városban
mi központ, egyfajta bázis vagyunk, hiszen sokuknak helyszínt, otthont adunk.
Vannak, akiket anyagilag támogatunk,
és vannak csoportok, amelyek másutt
tartják az összejöveteleiket, de velünk
együttműködésben. A közösségek létszámát tekintve több száz emberről beszélünk. Sokan és sokfélék vagyunk, de a
céljaink voltaképpen közösek. Éppen
ezért régi terv, vágy, hogy hozzunk létre
egy civil fórumot, egy kulturális kerekasztalt, amelynél minden közösség elfér.
Együtt le kellene ülni, leporolni a város
régi kulturális koncepcióját, s létrehozni
közösen egy újat. „Ki kellene találni a
jövőt”, akár öt, tíz, tizenöt évre.
– Ilyen távokban, távlatokban lehetséges ma gondolkozni?
Célokat kitűzni, irányvonalakat
megfogalmazni érdemes, lehet és kell is.
Amit kitalálunk, azon szükség szerint
módosíthatunk, de fontos, hogy legyen
egy vezérfonal. Össze kell hangolni az
erőinket, hogy erősítsük, s ne gyengítsük egymást. Egy ilyen fórum arra is jó,
hogy jobban megismerkedjünk, beszél-

A Városmajori Kórház udvarán,
1959 augusztusában egy kórterem ablaka alatt muzsikus cigányok zenéjükkel gyógyítgatják beteg társukat.
Váratlanul megjelenik
Jávor Pál, a színészlegenda, a
magyar film korabeli királya, aki szintén a kórház
ápoltja. Mulatni szeretne,
még egyszer… és szeretné
elmondani mindenkori „bizalmasainak”, a cigányzenészeknek – mi történt vele eddigi élete
során: kik voltak a szülei, miként lett
színész, hogyan ismerte meg a feleségét,
mi történt vele a koncentrációs táborban, és hogyan fogadták a hollywoodi
álomgyárban.
Szereti, ha Jávor „Pali”-nak nevezik,
miközben mondandójába belesűríti
véleményét az önkényről, legyen az

Párbeszéddel lehet közösséget építeni

A jövőt ki kell találni!

gessünk, új kapcsolatok, együttműködések kötődjenek. Egy közös pályázattal
is sokkal többet érhetünk el, mint ha
külön-külön próbálkozunk, nem beszélve arról, hogy ha közösen dolgozunk
valamiért, az a kalászi összetartozást is
erősíti.
– Rendkívül színes a kalászi paletta,
ahány kulturális közösség, annyiféle. Hogyan lehet valamennyit közös nevezőre
hozni?
Igaz, sok színünk van, de minden,
ami a kultúra része, nem csak elfér ezen
a palettán, de jól ki is egészíti egymást.
Az elképzelt kulturális kerekasztalnál
minden szervezet, egyesület képviseltetné magát. Léteznek ma is különféle
együttműködések, a német nemzetiségi
önkormányzattal ezt írásban lefektettük, de van, hogy egy kis közösséggel
csak szóban egyezünk meg valamiről.
A lényeg az, hogy mindenki a saját területén, abban, amiben jó, hozzá tud
tenni valamit egy adott rendezvényhez,
egy közös célhoz. Ilyen a várostakarítás
is. A környezetünk tisztán tartása hozzátartozik a kulturáltsághoz, s ezért a
célért minden közösség együtt dolgozott. Vagy a városi énekkar ingyenes
koncertet ad mondjuk egy karácsonyi
műsorban a szociális intézmény lakóinak, mert ők ezzel tudnak hozzájárulni
egy jó célhoz. Ezeket az együttműködéseket aztán még tovább lehet fejleszteni, kiegészíteni.

Hajdú Eszter filmrendező tízéves munkájának gyümölcse érett be 2019
vége felé, amikor elkészült a Hungária együttes, valamint a Locomotív GT
tragikus sorsú gitárosának életéről szóló filmmel. A dokumentumfilmben
amellett, hogy korhű képest fest az akkori magyar társadalmi-politikai viszonyokról, szemünk előtt bontakozik ki egy kritikátlanul Amerika-imádó, szabadság-, valamint anyagi megbecsülés után áhítozó kivételes tehetségű zenész
sorsa. A dokumentumfilm március 14-én 19 órától Siess haza, vár a mama…
címmel kerül a szélesebb nyilvánosság előtt mozivászonra Budakalászon. A
Kós Károly Művelődési Ház színpadán ezt követően, 21 órától Frenreisz
Károllyal hallhatnak beszélgetést a nézők, majd 21 órától kezdődik az Ezüst
Nyár – LGT tribute zenekar Barta Tamás emlékműsora. Magyarország egyik
legjellegzetesebb, messziről felismerhető, egyéni stílusú, kiváló tehetséggel
megáldott gitárosának méltatlan és tragikus véget szánt a Sors: az Egyesült
Állomokba való illegális távozását követően nyolc esztendővel, 1982 februárjában máig tisztázatlan körülmények között több pisztolylövéssel oltották ki
életét. Barta Tamás zenei örökségét korábbi formációin, illetve tisztelőin kívül
a frissen alakult Ezüst Nyár – LGT tribute zenekar ápolja.

– A változás korát éljük, mennyire
lehet megszólítani az embereket, bevonzani őket a rendezvényekre?
A családok, s az idősebbek talán
könnyebben eljönnek egy közösségi
házba ma is, a fiatalokkal ez már nehezebb dolog, mert az jól látható, hogy
az online világ ellene dolgozik a hagyományos közösségi létnek. A fiatalok
egy virtuális világban élnek, őket nehéz
ebből kimozdítani, de nem lehetetlen.
Mondjuk, ha egy youtubert ideho-

zunk, akkor a tinédzserek is felkerekednek, hogy a maga valójában is találkozzanak vele. Sokan használjuk a
Facebookot, de engem már többen figyelmeztettek, hogy a „fész” őskövület,
más oldalakat kell igénybe venni, ha a
tiniket el akarjuk érni. A régi, hagyományos módszerekkel a fiatalokat becsalogatni a programokra olyan, mintha középkori katonákat kényszerítenénk, hogy boldoguljanak a 2. világháborús hadszíntéren. Azért az is igaz,
hogy nálunk a néptánc, a kézműves
vagy éppen a sportprogramokon sok a
fiatal. Szóval nehéz ügy ez, de csinálni
kell, elvégre nekünk az a célunk, hogy
0-tól 100 éves korukig szólítsuk meg
az embereket.
– Hol mehet ez könnyebben, Budakalászon vagy inkább egy nagyobb városban?
Nekünk ez a közösségi ház valódi
központ, ahol össze lehet gyűlni. Szerintem annyival könnyebb a dolgunk,
hogy a mi kistelepülésünkön emberibb
léptékű az élet, a közösségek, a terület
nagysága. Persze törekszünk arra, hogy
olyan programokat szervezzünk, amelyek valóban érdeklik az embereket.
Indítottunk például egy Lélekbúvár
sorozatot, mert volt igény rá, hogy egyegy fontos kérdést – hiteles emberek
segítségével – körbejárjunk. Volt már
nálunk pszichológus, szó esett a drogokról, vagy éppen a büki füvesember
teáiról. Egyre inkább igénylik az emberek az egészségügyi szűréseket is, a
sportprogramok esetében pedig a kerékpározás és a futás valóságos reneszánszát éli. Annak idején a Tófutás
300 emberrel indult, ma már 800-an
állnak rajthoz 22 kategóriában. Felmerülhet a kérdés, mennyire feladata egy
közművelődési intézménynek a sport-

társadalmi, szakmai vagy magánéleti,
és végig vezet minket a magyar film és
színjátszás egyik hőskorszakán.

Mindeközben szeret, imádkozik…
és mulat, mulat, mulat…
Jávor „Pali” szerepében Benkő Péter,
Jászai Mari-díjas színészt láthatja a közönség. A darabot írta és rendezte Rusz
Milán.
Jegyek elővételben kaphatók a Szigetmonostor Faluházban (06-70/3302502)
rendezvények tartása, de erre igény van,
s mi vállaljuk szívesen.
– Milyen lépésekkel indulhatna meg
a tervezett közösségfejlesztés?
Ahhoz a kerekasztalhoz először valóban le kellene ülnünk, s tisztázni a
legfontosabb alapfogalmakat. Az ötletbörze a másik nagy terep, a harmadik
lépésben pedig minden értékes gondolat,
program, terv egy rendezvénynaptárban
ölthetne formát. Ezt a három cölöpöt
leverve össze tudnánk rakni egy új koncepciót. S ha már képekben beszélek: a
mi szellemi gyermekünk nem veszne el
a bábák között, éppen hogy csak sok
szülője volna, s mindenki DNS-ét hordozná. Valójában én azt gondolom, ha
párbeszéd van, lehet közösséget építeni. Máshogyan nem
megy, csak ha a megálmodott
kulturális mozaikunkban
minden elem egyformán jelen
van, s egyformán fontos.
Mindehhez természetesen elengedhetetlen az önkormányzat, a fenntartó segítsége. A
testület adja a muníciót a ház
fenntartásához, működtetéséhez, de az anyagi oldal mellett
van egy filozófiai is, mármint,
hogy mennyire fontos a városvezetés
számára a kultúra közösségépítő ereje,
szerepe. Nálunk szerencsére mindkét
oldal komoly támogatást kap.
– Milyen újdonságot tartogattok erre
az évre?
Bővítjük a családi foglalkozások
sorát, főként a tiniknek szeretnénk még
több lehetőséget kínálni. A sport új
programlehetőségeket is kínál, lesznek
éjszakai túrák például, de a környezettudatosság terén is előre szeretnénk
lépni, s a Lélekbúvár sorozattal is vannak még terveink. Folytatjuk a színházi előadások sorát, stand up jellegű
programokban is gondolkozunk, s
rendezünk idén Társasjáték Napot,
amit azzal kezdünk, hogy eltesszük a
mobilt jó messzire…
Pilis-dunapress/C.D.

Apa és lánya az Aba-Novákban
Mulasics László 1954-ben született
Szepetneken. 1980–1986 között a Magyar Képzőművészeti Főiskola festő szakán tanult. Két évben is Derkovits-ösztöndíjas volt. Kezdeti sikereit a Hegyi
Lóránt által létrehozott Szenzária kiállí-

tásain aratta, majd a figuralitás helyébe
a geometrikus ábrázolás lép. Végül újra
felfedezi és a maga ízlése szerint tökéletesíti a viaszos festési módot, az
enkausztikát. A felhevített viasszal való
alkotás az idők folyamán összeforr nevével, mesterévé válik. Az utolsó évek élénk
színei, az új életre kelt növényi ornamentika, vegyítve a tudományos ábrákkal
vagy geometrikusabb struktúrákkal, egy
újabb korszak indulásának jeleit mutatják, mely kettétörik a művész – 2001-ben
bekövetkezett – korai halálával.

Lánya, Mulasics Manna 2016-ban
kapott mesterdiplomát a Magyar Képzőművészeti Egyetem Képgrafika Szakán. Azt megelőzően tervezőgrafikus
végzettséget szerzett a Képző- és Iparművészeti Szakiskolában. Képein sűrű
vonalhálózatok, rácsszerkezetek egymásba fonódó sokaságából kialakuló
struktúrák láthatóak. A hálók emlékeztethetnek minket egy e világin túlmutató, megközelíthetetlen táj térképszerű, madártávlati képére, ahol az idő
funkcióját vesztett tényező.
Mulasics László és Manna közös
kiállítása március 14-én, 17 órakor
nyílik meg az Aba-Novák Galériában.
Blues a galériában. A Galéria
Bluesklub Leányfalu-Ház februári estjén a dunabogdányi Pelva Gábor koncertjét hirdették meg a szervezők, azonban aki eljött, a megbetegedett fellépő
helyett Pesti Zoli, a Leányfalun élő blueszenész remek műsorát hallhatta. Pelva
Gábor azóta felépült, és új programmal
érkezik az Aba-Novák Galériába, március 9-én, 18 órakor.

Faluház és Ravasz László Könyvtár
Leányfalu, Móricz Zs.u. 124.
Március 12. 13.00 Móra Ferenc: A didergő király – bábelőadás. Március 14. 17.00 az Aba-Novák Galériában Mulasics László és Mulasics
Manna képzőművészek kiállításának megnyitója. Március 20. 19.00
Dunaparti beszélgetések: Borbás Marcsi műsorvezető-szerkesztővel Krakkó Ákos beszélget. Március 21. 10.00. LEÁNYFALUSI MÉHECSKE
HOTEL – környezettudatos családi oktatóprogram a fenntarthatóság jegyében. Legyél Te is kiskertész! Workshop: Gerillakertészet, virágos Leányfalu,
palántázás, magbomba készítés, komposztálás. A Faluház és Ravasz László
Könyvtár a 2020-as évben kiemelt figyelmet szentel a fiatal generáció környezettudatos nevelésére. A 8 alkalmas foglalkozásokra tervezett programsorozat az egész család számára kínál lehetőséget arra, hogy kreatív módon
kapcsolódjon a környezettudatos szemlélethez. Március 21. 18.00 Szabó
Balázs Örökség gospel koncertje. Március 22. 16.00 Leányfalusi esték
– Buzsik Györggyel a Tankcsapda alapítójával Kövesdi Miklós Gábor beszélget. Március 27. Színházi Világnap – Legyen Ön is színész egy délutánra! – Titkok a színház kulisszái mögött – vezeti: Póka Éva színművész.
MÁRAI MARATON „S utolsó pillanatig, amíg a betűt leírnom engedik,
tanúskodni akarok erről: hogy volt egy kor és élt néhány nemzedék, mely az
értelem diadalát hirdette az ösztönök felett, s hitt a szellem ellenálló erejében…
láttam és hallottam Európát, megéltem egy kultúrát… kaphattam-e sokkal
többet az élettől?”
Márai Sándor születésének 120. évfordulója tiszteletére Felolvasó Napok
lesznek Leányfalun a Ravasz László Könyvtárban április 18-án és 19-én,
délelőtt 10 órától 18 óráig.
A polgári világ értékrendjének rendíthetetlen képviselője Kassán, 1900.
április 11-én látta meg a napvilágot. Az Egy polgár vallomásai című művében lebilincselően tudósít családja és a kassai polgárság életstílusáról, miközben gyermek- és ifjúkora tájaira, a Felvidékre, majd Berlinbe, Párizsba,
Velencébe kalauzolja el olvasóit. – Erre a „nagy utazásra” hívjuk, várjuk
Márai tisztelőit. Kérjük mindazokat, akik szívesen bekapcsolódnának a
felolvasásba, az általuk választott időpontok megjelölésével regisztráljanak
a konyvtar.leanyfalu@gmail.com címen, vagy a 06 26 580 035 telefonszámon, illetve személyesen a könyvtár kölcsönzési idejében. A felolvasás folyamatosan zajlik, előre nem határozható meg, hogy ki, mit szeretne a
könyvből felolvasni. A kötet kölcsönözhető a Ravasz László Könyvtárból,
illetve interneten is elérhető.
Márai 1944 márciusában a főváros ostroma elől feleségével, Lolával Leányfalura menekült. Gergely Rudolf antikvárius és könyvkereskedő villája lett átmeneti otthonuk.
Leányfalu önkormányzata az Erdész utca 4. sz. alatti ház
kerítésén emléktáblát helyezett el.
Bedő Szilvia és Wospil Adrienn, a program szervezői

X. Dunakanyar Kézműves Kiállítás és Vásár
A Dunakanyar kézműves, iparművészeti értékeivel és gasztronómiai különlegességeivel március 7-én immár X. alkalommal találkozhat a közönség a
tahitótfalui Sportcsarnokban. Tahitótfalu és Szigetmonostor Faluház közös rendezvénye a térségben élő alkotók számára kíván bemutatkozási lehetőséget teremteni. A helybeliek és idelátogatók szórakoztatására egész napos népzenei programmal, zenés mesejátékkal színesítjük a jó hangulatú tavaszi rendezvényt, amelyen
a térség iskoláinak népzenész növendékei, néptánccsoportjai is fellépnek. A gyerekek kézműves mesterek segítségével maguk is alkothatnak a „Bütyköldében”. A
kiállításra benevezett míves alkotásokat nem csak szakmai zsűri értékeli, az érdeklődők is szavazhatnak a közönségdíjra érdemes mesterműre.
ELADÓ! Pomáz Meselián
810 m2-es zárt kert
Villany a telek előtt!
Irányár: 2 900 000 Ft
T.: 06/20-2635-001,
06/26-314-577

KŐMŰVEST
16 000 Ft/nap
SEGÉDMUNKÁST
13 000 Ft/nap
KERESEK! Lehet beugró is!
T.: +36 30 341 3423
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Mottó: „A civil társadalom az önmagában vett demokrácia: a demokrácia csak a jól
működő civil társadalom által teremtődhet,
illetve, a demokrácia nem más, mint egy jól
tagolt, erkölcsi és normatív alapokon álló
civil társadalom megtestesülése az államban.”
(Dr. Fricz Tamás)
Február 21-én az önkormányzati választások előtt megalakult „Mindenki
Szentendréje” Egyesület ismét Civil Kerekasztalra hívta össze a helyi szervezetek
képviselőit a Városháza dísztermébe. A
nonprofit szervezetek ugyanis kedvező hírt
kaptak: a város fontolgatja, hogy a több éve
üresen álló Városháza Étterem helyiségeit
rendelkezésükre bocsátja. Az indoklás egyszerű: Fülöp Zsolt polgármester és a jelenlegi önkormányzat mindegyik választókerületi képviselője civil szervezet – a TESZ
– tagjaként nyerte meg a választásokat –
fontosnak tartják, hogy a város polgárainak
közösségi szerveződéseit támogassák.
A magyarországi – és persze a szentendrei – civil mozgalmak évtizedeken át
tartó tiltás, majd mellőzöttség után a rendszerváltás után erősödtek meg. Sorra jegyeztették be a legváltozatosabb célokat

Otthonra lelnek a civilek Szentendrén

(természet-, környezet- és egészségvédelmet,
hagyományápolást, hátrányos helyzetű csoportok támogatását, foglalkozás vagy hobby
művelésének elősegítését, stb.) maguk elé
tűző egyesületeket, alapítványokat. Ami
tény: a hiteles szervezetek mindegyikét
valamilyen közösségi tevékenység vagy
érdek szolgálatába állítják, melyek többségére a mindenkori önkormányzatoknak
vagy nem terjedhetett ki a figyelme, vagy
nincs rá kapacitása. A civilség legfontosabb

társadalmi értéke, hogy a közösségi célok
érdekében aktívvá teszi a benne résztvevőket, hogy a tagok tevékenységüket önkéntesen és legtöbbször térítésmentesen végzik,
s hogy az eredményesen működő szervezetek a legfőbb letéteményesei a ma még csak
áhított valódi, részvételi demokráciának.

„Kell egy hely…”
A helyicivil.hu adatbázisa szerint ma
hivatalosan 374 civil szervezet van beje-

VI. Ökosziget Szigetmonostoron
Ismét ökoszigetté válik Szigetmonostor. Március 19-20-án az Outdoor
Mission Kft. és az Ökológiai Művelődés
Alapítvány a település faluházában hatodik alkalommal szervezi meg az ÖKOSziget rendezvényt, amely
ebben az évben része lesz egy
nagyobb léptékű, a beporzókról szóló kampánynak. Ez
egyúttal meghatározza az
esemény fókusztémáját is.
Útjára indítottuk a „LÉPNÉL? – Tegyünk együtt a
beporzókért” című kampányunkat, melynek célja, hogy
több oldalról támogassuk a
beporzók életben maradását,
bevonva ebbe a folyamatba
diákokat, cégeket, szakmai partnereket.
Az ÖKO-Sziget rendezvényre immár
1200 általános iskolás diák és kísérő
pedagógus regisztrált, minden eddiginél
nagyobb az érdeklődés.
A VI. ÖKO-Szigeten résztvevő diákok
a korosztályuknak megfelelő ismeretekkel
gazdagodhatnak a beporzó rovarokról. A
kisebbek játékos formában megtanulhatják, mi a különbség a háziméh és a darázs
között, míg a nagyobbak megtudhatják,
hogy az emberiség számára miért is kiemelten fontosak, és egyben milyen veszélyek fenyegetik a beporzó rovarokat. A
felsősök megismerkedhetnek a méhészek
mindennapjaival, valamint különböző
méhészeti eszközökkel. Ennek a régi mesterségnek – a kialakulásától kezdve napja-

inkig tartó – bemutatásában szakavatott
méhészek kalauzolják a gyerekeket. A diákokat méhecske-hotelek és egyéb eszközök alkotására is invitáljuk. Az elkészült
bölcsőhelyek mellé a szántóföldi növények

magját tartalmazó csomagot is kapnak,
amelyeket az otthoni kertben elültetve
segíthetik a beporzók táplálékhoz jutását.
A szigetmonostori faluházban megjelenő szakmai partnereink is gazdag programokkal várják a látogatókat. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület a méhészet bemutatásán kívül mézkóstolót tart,
VR szemüvegen keresztüli „kaptárutazásra” invitálja a gyerekeket; az Ökológiai
Kutatóközpont standjánál mikroszkóppal
megvizsgálhatják a fák, a cserjék és a virágok felépítését, az Országos Meteorológiai
Szolgálat segítségével pedig interaktív játékokon keresztül a klímaváltozás beporzókra való hatásairól szerezhetnek ismereteket.
A Duna-Ipoly Nemzeti Park a méhek,
darazsak, poszméhek bölcsőinek ökológi-

HÉ, DODÓ! KULTCAFÉ
Március 6. 19.00 Vendég: Mar-

kó Iván Kossuth-díjas táncművész,
koreográfus Szöllősi Györgyi televíziós
műsorvezetővel beszélget. Belépő: 1500
Ft • Március 7. 16.00 KortársMé
deiák/Sors és szenvedély. Vendégek:
Karafiáth Orsolya költő, műfordító,
Száger Zsuzsanna színész, rendező,
Kiss Judit Ágnes költő, író – Csepelyi
Adrienn író, újságíróval beszélgetnek. A belépés díjtalan! • Március 12.

19.00 Bereményi Géza/Kultúrfitnesz

Magyar Copperfield -Bereményi Géza
régóta várt önéletrajzi regénye elsősorban a gyermek- és ifjúkorral foglalkozik. Ismerős lehet nekünk ez a világ
csodálatos filmjéből, az Eldorádóból és
Cseh Tamásnak írt dalaiból is. Bereményi önéletírásában sorra veszi és ragyogó
portrékban örökíti meg élete meghatározó figuráit és találkozásait. Ez a memoár a
magyar történelem krónikája, vallomása

Szentendre, Szerb u. 4. • T.: +36 30 587 0104
@ hedodokultcafe@gmail.com
https://www.facebook.com/kultcafeszentendre
https://www.instagram.com/hedodo_kultcafe

ai jelentőségét mutatja be, sok-sok rovarotthon kiállításával. A Mezőgazdasági
Múzeum felhívja a figyelmet, hogy a virágok ültetésével mindannyian hozzájárulhatunk a méhecskék táplálékszerzéséhez,
míg a Nébih a méz élelmiszerbiztonsági kérdéseit járja körül,
majd a gyerekek a mézeskalács
díszítését is megtanulhatják. A
WWF a biológiai sokféleséget
és a vízi élővilágot mutatja be
különböző játékos foglalkozásokon keresztül, preparátumok
segítségével.
A virágporok szervezetünkre gyakorolt jótékony
hatásait, valamint az allergiás
reakciókat kiállításon és foglalkozásokon ismerteti meg a diákokkal az
Egészséges Városért Közalapítvány. A
Herbária Zrt. a hazánkban előforduló
gyógynövények sokszínűségét mutatja be,
miközben a rendezvény résztvevőit gyógyteával kínálja. A szigetmonostori Idősek
Klubjának önkéntes tagjai a gyerekeknek
mézes kenyeret készítenek.
A kampány további eseményei
2020. március 10. / Beporzók napja / Konferenciával egybekötött kampánykezdet, ÖKO-Sziget megnyitó /
Budapest. Április 23. / Ökatlon középiskolásoknak a Föld Napjához kapcsolódóan / Budapest. Május 20. / Méhek
nemzetközi világnapja / Nyílt vállalati
önkéntességi nap / Budapest
emberközelből. Beszélgetőtárs: Horváth Gergely író, rádiós műsorvezető.
Belépő: 1500 Ft. • Március 13. 19.00
Íróműhely 3. Hogyan menedzseljük
magunkat? 3. alkalommal szervezzük
meg íróműhelyünket, melynek márciusi
vendége a http://igyneveldaregenyedet.
blogspot.com) szerzője. A belépés díjtalan! • Március 21. 10.00 Hé, Anyu!
– Találkozások a Nekünk bevált! blog
szervezésében 1. El tudnád-e képzelni
azt, hogy jövő szombaton Szentendre legklasszabb kultkávézójában még melegen
fogyasztod el a kávéd, csak nagykorúak
társaságában? – fokozom – Miközben
arról beszélgetünk, ami nektek és nekünk bevált? Aztán feltöltődve csatlakozol a családhoz a Duna-korzón, vagy
ők jönnek vissza egy közös ebédre… •
TARTS VELÜNK A Nekünk Bevált 7.
BLOGSZÜLINAPJÁN! Március 28.
19.00 Hé,’70! – Dalok az időről. Az
aznap éjjel esedékes óraállításhoz kapcsolódva (igen, sajnos egy órával rövidebb
lesz az éjszaka) a téma ezúttal az IDŐ
lesz. Dalok a pillanatokról, percekről,
órákról, napokról, hetekről, hónapokról, évekről… Glatz Tamás, az énekesgitáros házigazda vendége ismét Varga
Klári (ének). A ritmusokról Hajdú Gábor
gondoskodik.
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gyezve szentendrei székhellyel, bár elképzelhető, hogy több „alvó” állapotban van,
vagy tán már meg is szűnt. Nyilván közülük számosan külső támogatás igénylése
nélkül végzik a dolgukat, élik belső életüket. Mások viszont – s ennek már többen
és többször tanújelét adták – a jó szándékú
célok ellenére létüket veszélyeztető problémákkal küszködnek. Ezek egyike a helyhiány: egy nagyobb létszámú, 40-60 fős
tagsággal bíró egyesület már nem tarthatja összejöveteleit, rendezvényeit magánlakásokon, ezért gyakran kényszerülnek arra,
hogy súlyos összegekért helyiséget béreljenek. A civilek már sok évvel ezelőtt a 11-es
út mentén álló volt egészségházat szemelték
ki maguknak, de annak (sajnos azóta mit
sem változó) állapota jelentős beruházást
igényelt volna. Ezért hatalmas előrelépés
lehetne, ha a civilek valóban megkaphatnák a Városháza Éttermet.
A februári összejövetelen a sok hozzászólás között az is elhangzott, hogy a szövetségbe tömörült civil erő segítséget tud
nyújtani a másik – talán még a helyhiánynál is égetőbb – probléma, a pénzhiány
megoldására, pályázati munkában történő
segítségnyújtással. A belső kommunikációt egy zárt – információs célú – Facebook
csoport segítené. A tanácskozáson résztvevő civil szervezetek képviselői aláírtak egy,
az önkormányzat segítő szándékát megerősíteni szándékozó küldetésnyilatkozatot: e szerint a szövetség működésének
középpontjában, a közösségfejlesztő
képzések, kulturális programok és civil
szervezeteket segítő szolgáltatások álljanak, a találkozásokhoz megbeszélési,
rendezvényteret biztosítson, valamint
kulturális-, sportszervezeti- és egyéb
rendezvények és kiállítások helyszíne
legyen.
A tanácskozás végén a jelenlévők megszavazták, hogy a sok-sok javaslat közül
melyik név fejezné ki a szervezet céljait, s
végül a CIVIL
HÁZ győzött. 1 2020. 02. 26.
allashirdetes14.pdf
K.É.

Diákok és dallamok Pomázon
Tavaly rendezték meg először a
Váci Tankerületi Zenei Találkozót,
melyen a tankerülethez tartozó zeneművészeti szakgimnázium és
alapfokú művészeti iskolák kaptak
lehetőséget a bemutatkozásra. A
koncert célja az volt, hogy a jövőbeni együttműködések reményében
közelebb hozza az intézményeket, városokat, településeket egymáshoz.
Idén a pomázi Teleki-Wattay Művészeti Iskola hangversenytermében,
március 12-én, csütörtökön 17 órakor kezdődik a növendékek bemutatkozása, melyen leginkább kamarazenei előadásokat hallhatnak majd
az érdeklődők.
A találkozón fellépnek: a Zöldsziget Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a Váci Bartók-Pikéthy Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola, a Kalász Alapfokú
Művészeti Iskola, a Tahitótfalui Pollack Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a Nagymarosi Kittenberger Kálmán Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a Visegrádi Áprily Lajos Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a Teleki-Wattay Művészeti Iskola
Alapfokú Művészeti Iskola, a Szobi Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti
Iskola, a Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola,
a Szőnyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola valamint
a Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola növendékei.

Álmunk a közös alkotás – komplex tehetséggondozás (NTPMŰV-19-0090) címen újabb pályázatot nyert el a Teleki-Wattay Művészeti Iskola. Ez a támogatás nagyban segítette, hogy megvalósulhatott
az előadás, melynek címe: Vázlatok anyámról. A színdarab az alkotás
fontosságát és az egyik szülő hiányát járja körül egy kamasz fiú, Balázs
szemszögéből. Balázs történetén át követhetjük, milyen fontos lehet a
teremtő képzelet, ám a színdarab figyelmeztet, hogy ne csak álomvilágban éljünk.
Az előadást az iskolában alkotó Nullpont Színjátszó Műhely tagjai
– a Teleki-Wattay Művészeti Iskola lelkes gimnazista és egyetemista korú
drámaszakosai – állították színpadra. A darab improvizációik alapján
született, a csoport munkája a szövegkönyv és a zene is. Március 21-én
és 22-én 19 órától szeretettel várunk mindenkit az iskola hangversenytermében tartott előadásokra. A Teleki-Wattay Művészeti Napokon is
láthatnak minket április 4-én és 5-én, 19 órakor. https://www.facebook.
com/nullpontmuhely http://nullpontmuhely.hu) – itt még több informá11:32:53
ciót megtudhatnak az előadásról és programjainkról.

7

XV. évfolyam, március
Két évvel ezelőtt azért hoztam
létre a leányfalui Hobbikertész
csoportot, hogy legyen egy olyan
online fórum, ahol a kezdő és haladó hobbikertészek tapasztalatot
cserélhetnek, megoszthatják egymással sikereiket és összehozzam
azokat az embereket, akik hasonlóan gondolkodnak a kertről, a
természetről, a környezetvédelemről. Szerencsére gyorsan gyarapodott a csoport, tagjai aktívak és
olykor nem csak az interneten, de
a valóságban is találkozunk, magokat, palántákat cserélünk, és
jókat beszélgetünk.
Eddig három nagyobb rendezvényünk volt: két hobbikertész
találkozót és egy magfogásról szóló találkozót tartottunk. Idén bővítjük rendezvényeink sorát, melyre nagy szeretettel várjuk a kerté-

Kert, természet, védelem

Permakultúra a kiskertben
szet iránt érdeklődőket. Április
18-19-én kétnapos tanfolyamot
tartunk Leányfalun „Permakul
túra a kiskertben” címmel. Előadóink Baji Béla (a permakultúra
magyarországi meghonosítója) és
Szilágyi Alfréd (ökológiai gazdálkodási mérnök) beavatnak minket
a permakultúra elméletébe és gyakorlatába. „A permakultúra olyan
mezőgazdasági termelő rendszerek
tervezése és működtetése, amelyek
rendelkeznek a természetes ökoszisztémák változatosságával, stabilitásával és rugalmasságával. Az emberi közösségek és a természetes táj
olyan integrációja, mely lakóinak

biztosítani tudja az élelmet, energiát, lakást és egyéb anyagi, és nem
anyagi szükségleteit.”- így határozza meg Bill Mollison, a permakul
túra lényegét. Mollison, Holmgren
és munkatársaik fektették le a
modern permakultúra elméleti
alapjait Ausztráliában az 1970-es
években. A szó a permanent (folyamatos) agriculture (mezőgazdaság) szavak összeolvasztásából
jött létre.
Június 13-án tanulmányútra
indulunk a somogyvámosi
Krisna-völgy biofarmjára, majd
ugyanitt egy fűszerkalauzon is
részt veszünk. A vezetett látogatá-

Nem kacsa!

A vadkacsák már a tavaszra készülnek
„Megloptam a vén Ister titkait,
Titkait az árnyas Dunának.”írta Ady Endre a Duna vallomása című költeményében. A Leányfalui
Vadkacsa
Gyermek
Víziflotta Egyesület 28 éve próbálja meglesni a természet titkait,
hiszen idén 28. alkalommal indítjuk az évet egy tavaszi kenutúrával.
Március 14-én, szombaton
reggel a Dömösi Hajóállomás
alatti partszakaszon rakjuk vízre
kenuinkat (a bátrak már március
13-án, pénteken megalszanak
sátraikban). A Remete-barlang,
Visegrádi fellegvár, a Kisoroszi
szigetcsúcs, a Dunabogdányi fövenyes part, a Tahitótfalu előtti
kis szigetek, Pócsmegyer templomtornyai, végül Leányfalun a
csónakházunk „érintésével”
evezzük végig a napot. Az élményt 1992 óta nem tudjuk
megunni, mert mindig új titkokat fedezünk fel. Tavalyi túránk
első megállója Visegrád volt, ahol
leróttuk tiszteletünket Görgey
Artúr honvédelmi miniszter és
tábornok mellszobránál. Túravezetőnk érdekes történeteket osztott meg Görgey életéről, még
csínyeiről is. Idén is szerepel a
programban, hogy szezonnyitó

vízitúránk névadójának lakhelyén megálljunk, és szobránál
fejet hajtsunk.
Csapatunk mindig sokszínű:
jönnek Kiskunlacházáról a sorok-

sári Duna mellől, de a Rába-folyó
melletti barátaink is képviseltetik
magukat. A Szentendrei Szabadcsapat evezős komái a Garam-folyóról csatlakoznak, s Budapestről, Vácról és még nagyon sok
városból érkeznek a velünk evezni vágyók. Akinek van kedve,
írjon nekünk, tartson velünk!

MÁRCIUSI
PROGRAMJAINK
Március 14. Dömös-Leányfalu 28. szezonnyitó vízitúra;
Márciusi hétvégék: Tavaszi

nagytakarítás: a Leányfalui Vadkacsa Egyesület csónakházának
és környékének rendbetétele. Ne
feledjük, új házunk felépült, a
benti berendezés elhelyezésén túl
a kinti munkálatok nyomait is
el kell tüntetnünk, hogy a májusi nyitásra rendben legyünk.
Március 22. A Víz világnapjának ünneplése, jó idő esetén
evezéssel.
Legyünk együtt a vízen 2020ban is!
Pereházy Gergely szakmai
elnök, perehazy@gmail.com

Sportos gyaloglás, félnapos
Nordic Walking túra várja az
érdeklődőket március 7-én. A
résztvevők a Pilis legmagasabb
pontján, világító fehér mészkőszirtek közt csodálhatják meg az első
idei hóvirágokat. A 13 kilométeres
körtúra Pilisszántóról indulva a
Szeretet forrás, Szent László kúpja,
a Pilis-tető, a Boldog Özséb Kilátó, a Leány- és Legény barlang, és
a Szántói Boldogasszony Kápolna

tést, amely a gyógyvízben rejlő
lehetőségek minél szélesebb körű
kiaknázását is magában foglalja,
megfelelő szakképzettségű partnerrel folytathassa a falu.
Az új vezetőnek nem csak
szakmai, de pályafutása során
nagy beruházások alkalmával
szerzett pénzügyi tapasztalatai is

garantálják, hogy eredményesen
tud majd együtt gondolkodni a
településvezetéssel a tervezett fejlesztések ügyében. A távlati elképzelésekben többek mellett, a
fürdőben alkalmazott gyógykezelések bevezetése is szerepel.
(Leányfalu nagyközség
hírportál)

50 m-es úszómedence

(télen fűtött sátorral fedve)

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

Sárkányok a gyógyfürdőben
Szarvason rendezte meg február 15-én a Kőrös-Dragon Egyesület az
országos medencés sárkányhajó versenyt. A sok felnőtt induló mellett,
akik határon innen és túlról is érkeztek, a diákok is lehetőséget kaptak
a versengésre. A
tahitótfalui Szigeti
Sárkányokat két
társulat, egy fiú és
egy vegyes csapat
képviselte a Pollack
Mihály Általános Iskolából. A versenynek ötödik alkalommal adott otthont a
városi gyógyfürdő. A Szigeti sárkányok Szarvason
fiúk másodikok lettek, míg a vegyes csoport negyedik helyezést szerzett. Szép eredmények
ezek, hiszen a felkészülést télen csak a tanmedencében gyakorolt evezéssel, valamint erőnléti edzésekkel lehetett teljesíteni. Köszönjük a
felkészítést Szabó Gábornak!

Emléktalálkozó

Chambrené Rainer Gabriella tiszteletére
A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány alapító tagjaként
két évtizeden át szervezte, segítette a közösségi programokat, ünnepeket, gyerektáborokat. Az önkormányzat kulturális bizottságának
2002-től állandó tagja volt. Áldozatos munkáját 2005-ben Tahitótfaluért Emlékéremmel ismerte el, majd 2011-ben Díszpolgárrá választotta a község.
Gabi néni ott segített, ahol csak
tudott, főként, ha gyerekekről volt
szó. Mindig csak adott, szerényen,
szó nélkül, alázattal. Tetteivel, se-

Lépésről lépésre
jobban érzem magam!

Új vezető a leányfalui fürdő élén
A szentendrei képviselő-testület február 27-én döntött a
városi termálfürdő új ügyvezető igazgatójának személyéről.
Az önkormányzat az előválogatás lebonyolítására egy javaslattevő bizottságot hozott létre lokálpatrióta szakemberekből. A
bizottság 46 jelentkező közül
hatot hívott be, majd végül két
kiváló szakembert javasolt meghallgatásra: Balogh Zoltánt, aki
többek között a Magyar Fürdőszövetség főtitkára, és Vojtkó Tibort, aki a Magyar Fürdőszövetség Felügyelő Bizottságának elnöke. A két jelölt válaszolt a
képviselők, valamint a megjelent
állampolgárok kérdéseire is. A
jelöltek meghallgatása után 4:3
arányban Balogh Zoltánt választotta a grémium Leányfalui
Termálfürdő ügyvezető igazgatójának. A döntésben szerepet
játszott, hogy a fürdő tervezett
nagyarányú fejlesztésének idejére
megfelelő tapasztalatokkal, képzettséggel rendelkező embert
kívánt választani a testület. Fontos szempont volt az is, hogy a
Miniszterelnökségtől már megkapott 391 milliós, illetve a Magyar Turisztikai Ügynökségtől
még várt 365 milliós korszerűsí-

son megtudhatjuk, hogy a fent
említett permakultúra elvei hogyan működnek a valóságban,
milyen ereje lehet a közösségnek,
hogyan lehetünk önellátók.
Október 11-én harmadik
alkalommal rendezzük meg a
Dunakanyari hobbikertész találkozót, melynek fő témája ezúttal a biológiai növényvédelem a
kiskertekben, különös tekintettel
a gyümölcsösökre. Idén is, ahogy
korábban, szakértő előadókat hívunk a témában, lesz magbörze
és „háztáji” büfé. Bemutatkozik
majd a LeányKosár bevásárló közösség is, mely most bontogatja szárnyait. Rendezvényeink
részleteiről bővebben olvashatnak a Leányfalusi Hobbikertész
Facebook csoportban.
Sólyom Eszter

érintésével tér vissza a kiindulási
ponthoz. Aki nem ismeri még a
fent említett mozgásformát, de
szeretné megtudni, hogyan lesz a
sétából sport, március 28-án, 1417 óráig részt vehet egy Nordic
Walking Alaptechnika Tanfolyamon Szentendrén, a Japán
kertben. Az egészségmegőrzésen
túl ez a sportág ízületi fájdalom,
reuma, túlsúly, szív-és érrendszeri
problémák esetében is segít.
A félnapos túrára és/vagy
a tanfolyamra vezetőjénél,
Lengyel Krisztánál az info@
meetingmyself.hu-n, valamint a
06-20/941-3833-as telefonszámon
lehet.

gítőkészségével, végtelen energiájával utat mutatott, lelkesített
mindenkit. Munkájával közel két
évtizeden át támogatta a Kisoroszi
Judo és Kungfu munkáját, emléke
előtt kíván tisztelegni a klub márciusi rendezvényével.

Az Emléknapon fellépnek
A Visegrádi Szent György Lovagrend, a tokodi Csillagfény Mazsorett csoport, az esztergomi
Spartacus, a budapesti Déli Sáska
Kung-fu, a Ritmikus Sportgimnasztika Tahi EG és a Légtorna

Szentendre.
Az egykerekű biciklisek
Budapestről
jönnek, Kisorosziból
női tornászok, a Western Tánccsoport, a szigetmonostori Zöld Sziget Táncegyüttes, Vácról a karatésok, valamint a szervező Judo és
Kung-fu Klub Kisorosziból érkezik az emléktalálkozóra, amely
március 28-án, 10 órakor kezdődik a Tahitótfalui Sportcsarnokban. Mindenkit szeretettel
várunk!

MEGHÍVÓ

Schneeball krapfe (hólabda fánk)
SÜTŐ VERSENYRE
A Dunabogdányi Németekért Közalapítvány hagyományteremtési céllal Schneeball
Krapfe (hólabda fánk) sütő versenyt rendez
március 21-én, 15 órai kezdettel. „Kaffee
und Kuche” (kávé és sütemény) rendezvény
keretében a Művelődési Házban. Részvételi,
illetve nevezési díj nincs. A nevezés feltétele:
március 20-án (pénteken) 16 óra és 18 óra között 6 db Schneeball
Krapfe leadása zárt, név nélküli dobozban a Művelődési házban.
A süteményeket szakértő zsűri fogja értékelni. Az eredményt a
szombati rendezvény keretében fogjuk kihirdetni. Mindenkit szeretettel várunk és bíztatunk a részvételre!
Dunabogdányi Németekért Közalapítvány
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XV. évfolyam, március

2020. március 7. szombat 9.00-17.00 óra
Tahitótfalu Sportcsarnok – Szabadság u. 1.
Programok:
9:00-17:00
10:00-13:30
11:00-11:45
12:00-14:00

Kézmûves kiállítás és vásár
Bütykölde gyerekeknek
Mesébe szôtt tánc - táncba szôtt mese a Görömbô Kompániával
Télûzô zsongás a Dunakanyar ifjú muzsikusaival. Fellépnek
az esztergomi Zsolt Nándor Zeneiskola népzenész növendékei, a szigetmonostori
Zöldsziget Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola diákjai és a
tahitótfalui Pollack Mihály Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola zeneiskolásai
14:30-15:30 Szigeti Muzsikusok népzenei koncertje
16:00-16:30 X. Dunakanyar Kézmûves Kiállítás és Vásár Díjátadó Ünnepsége

Hívjuk és várjuk a Dunakanyar településein alkotó kézmûvesek jelentkezését.

Jelentkezési határidô: 2020. február 28.. A rendezvény a kiállítók és a látogatók részére is díjtalan.
A kiállításon és vásáron szakmai zsûri választja ki a Dunakanyar legkiválóbb kézmûves alkotásait az alábbi kategóriákban: kerámia tárgyak, kôtárgyak; fa tárgyak; bôr tárgyak, üveg és fémtárgyak; csuhé és szalma tárgyak; textil és
nemez tárgyak; papír tárgyak; egyéb anyagból készült tárgyak.

A kézmûves portékák versenyére kiállítónként 2 db alkotást lehet nevezni a helyszínen.
A közönség kategóriáktól független közönségdíjat ad át.
A rendezvény fôvédnökei: dr. Sajtos Sándor Imre – Tahitótfalu polgármestere
Molnár Zsolt – Szigetmonostor polgármestere
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Szervezôk:
Tahitótfalu Faluház és
Szigetmonostor Faluház
Jelentkezés:
program@tahitotfalu.hu
és faluhaz@szigetmonostor.hu

Hagyományos FÁNK kapható
baracklekváros és nutellás

SZÚNYOGHÁLÓRA március 31-IG

JAVÍTÁS

KEDVEZMÉNY!

Suzuki Vitara - Hybrid 48V-vel szerelt modell felszereltségtől függő üzemanyag-fogyasztása vegyes használat
mellett, NEDC szabvány alapján: 4,2-5,5 l/100 km, WLTP szabvány esetében: 4,939-7,31 l/100 km, és CO2kibocsátása vegyes használat mellett: NEDC szabvány alapján: 96,36-124,53 g/km, WLTP szabvány esetében: 111,5165,24 g/km. Suzuki SX4 S-Cross - Hybrid 48V-vel szerelt modell felszereltségtől függő üzemanyag-fogyasztása
vegyes használat mellett, NEDC szabvány alapján: 4,2-5,5 l/100 km, WLTP szabvány esetében: 4,907-7,241 l/100 km,
és CO2-kibocsátása vegyes használat mellett: NEDC szabvány alapján: 95,77-123,73 g/km, WLTP szabvány esetében:
110,75-163,3 g/km. A kép illusztráció, a változtatás jogát fenntartjuk. További részletek: suzuki.hu
*A hazai gyártású új Vitara és SX4 S-Cross modellekhez a motort, a turbófeltöltőt, a váltószerkezetet, és a hibrid
rendszert illetően összesen 3+7 év garanciát vállal a Suzuki: az autó többi részére vonatkozó általános 3 év jótállás
felett tehát további 7 év extra garancia jár ezekre a kulcsfontosságú elemekre. Az általános garancia 3 évig (vagy
100 000 km-ig) érvenyes, a Hybrid Pro (motor, turbófeltöltő, váltószerkezet, hibrid rendszer) garanciaajánlat
+7 évig (vagy 200 000 km-ig) érvényes. A tájékoztatás nem teljeskörű, a garancia további részleteiről érdeklődjön
márkakereskedéseinkben.

DÍJTALAN FELMÉRÉS

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

KÉT ÚJ HIBRIDDEL
BŐVÜLTÜNK!

LÉPJ SZINTET, VEZESS HIBRIDET!

alu-műanyag-garázs redőny,
fix-mobil-pliszé szúnyogháló, napellenző,
vászonroló, reluxa, szalagfüggöny, sávroló, télisátor
Motorok, rádióvezérlések szél-fény érzékelők.

KÉSZÍTÉS

Telefon:
+36 30 337-5527 és
+36 70 374-0541
További információ:
www.tahitotfalu.hu és
www.szigetmonostor.hu

DUNA AUTÓ ZRT. Kredit
1037 Budapest, Zay utca 24., www.dunaauto.hu/suzuki

MINŐSÉG

GARANCIA

