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özéleti lap, megjelenik 13 településen

2020.
Ingyenes újság!
június/JÚLIUS
· Budakalász · Csobánka · Dunabogdány · Kisoroszi · Leányfalu · Pilisszentlászló · Pilisszentkereszt · Pomáz
· Pócsmegyer · Szentendre · Szigetmonostor · Tahitótfalu · Visegrád

A várost szolgálni…
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Közmunka helyett
– Monostor így lépett

Kovács Margit Múzeum

Újra-tárt múzeumkapuk

Ferenczy Noémi: Erdő

Június 20-tól ismét nyitva van Szentendrén a tavaly megújult Kovács Margit, a Duna királynője állandó kiállítás, valamint a Ferenczy
Múzeumban július 12-ig látogatható, a vírusveszély miatt korábban
csak rövid ideig látható Ferenczy Noémi életművét bemutató, nagyszabású Teremtés című időszakos tárlat. Tekintettel arra, hogy utóbbi kiállításnál igen közeli a zárás, a Ferenczy Múzeum hétfői napokon
is nyitva tart, de az érdeklődők a Múzeumok éjszakájának idei programjai között is találhatnak alkalmat a kárpitművészetet megújító
művész munkásságának megtekintésére. További információért az 5.
oldalra lapozzanak.

NINCS
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Márai maraton
Leányfalun
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Szent Iván tüzei

„..nem engedem, hogy
a Tankerület másnak a vagyonával ilyen felelőtlenül
járjon el”- fogalmazott a
polgármester. A konténerépítés indításáról, ill. tervéről június második felében
érkezett hír, az iskola igazgatója úgy vette fel az intézménybe jelentkező diákokat, hogy nem tudja, tanévkezdéskor hányan férnek
majd el! Iskola kontra tankerület cikkünk a 3. oldalon olvasható.

6

Szakmai svédasztal

Az Ivan Dan – a szentendrei dalmátok nyári napfordulóra eső
Keresztelő Szent János ünnepe – a keresztény világ régi tradícióját
őrzi. Az ünnep éjjelén sokfelé világítottak Szent Iván tüzei a városban,
hogy az ősi szokás
A Babra zenekar
szerint elűzzék a södélszláv zenét játszik
tétséget. Azok, akik
régóta élnek e városban még bizonyosan emlékeznek,
mennyire kedvelt
szokás volt, hogy
idős és fiatal a nyári
hétvégéken lesétált a
Duna-partra megnézni az esti holdfényben csillogó folyót. Ezen az estén
sétára hívjuk a szentendreieket! Kérjük, hogy e Szent Iván-ünnepre
természetes lámpást is hozzanak magukkal, hogy a sok kis fény lélekmozdító látvánnyá válhasson ezen az estén. Június 27-én, 21 órakor
a Duna-parton 1000 mécsest gyújtunk! Részleteket a programról az 5.
oldalon kereshet.

Bogdány
válaszra vár!

Ez nem a jövő,
ez már a jelen!

Szeptembertől a megújított szakképzési rendszerben indul a tanév
Szentendrén a VSZC Petzelt Szakgimnázium és Szakiskolában, melynek legnagyobb újdonsága az ötéves technikus képzés. A kereskedelemi, a vendéglátóipari ágazatokon belül emelt szintű szakmai végzettséget kapnak a tanulók az érettségi bizonyítvánnyal együtt. A
szakképző iskolában három év alatt többféle szakmát lehet szerezni,
további két év alatt pedig érettségi vizsgára is felkészítik a tanulókat.
Az ősszel induló szakképzésekről, valamint a felnőttek képzési lehetőségeiről a lap 6 illetve 8. oldalán talál további információkat.

A köz – és alkalmazottai
A kulturális intézményekben dolgozók közalkalmazotti státusza
megszűnik. Az érintettek egyelőre csak találgatni tudják, hogyan alakul
sorsuk a rendelkezés hatályba lépésétől. – Véleményem szerint az érintettek jövője nagyban függ majd az önkormányzat és az intézményvezetők hozzáállásától, illetve az önkormányzatok és az igazgató kapcsolatától is. Ami a változásban kedvező lehet például, hogy a dolgozók az
új rendben bérüket nem a közalkalmazotti tábla szerint, hanem a pótlékokkal együtt „béresítve” kapják majd. Interjú a 4. oldalon.

Bízza profikra kertjének növényvédelmét
és teljes körű kertkarbantartását!
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•kertrendezés
•kertépítés
•fakivágás-gallyazás
•fametszés, -ültetés
•sövénynyírás
•gyepgondozás, telepítés
•zöldhulladék elszállítása
•örökzöldek, évelők, egynyáriak beszerzése, balkonok telepítése

06-20/933-8494 www.kertimunkak.hu

TÁROLNIA?

• KEDVEZŐ ÁRAK • 0-24 ÓRÁS BELÉPÉS ÜGYFELEINKNEK •
• ÖNKISZOLGÁLÓ RENDSZER • BIZTONSÁGOS TÁROLÁS •

WWW.KONTENERRAKTARAK.HU

ÖNKISZOLGÁLÓ
KONTÉNER-RAKTÁRAK

POMÁZ 2013 ICÓ ÚT 8. (IPARI PARK)

Tel.: 70/620 3605
HU@TCmail.eu
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XV. évfolyam, június

TÉRSÉGI TERVEK 2020
Tervekről, célokról, változásokról kérdezte lapunk – hivatalba
lépése és a pandémiás időszak után – Szentendre új polgármesterét, Fülöp Zsoltot.
– Milyen indíttatás vezette, amikor elindult a választáson?
Meggyőződésem volt, hogy szemléletváltásnak kell történnie
a városvezetésben, és hittem benne, hogy a szentendrei polgároknak aktív, együttműködő párbeszédre van szüksége. Felfogásom szerint ugyanis, a mindenkori polgármester nem a hatalmat gyakorolja a szó hagyományos értelmében, hanem
szolgálja a várost. Úgy gondoltuk – indokolt a többes szám, hiszen egy csapat állt össze,
– hogy egy városfejlesztési stratégiát lehetséges felfűzni erre a gondolatra, erre a mentalitásra.
– Milyen tervekkel indultak neki a ciklusnak?
A legfontosabb az a gondolat volt, hogy a közpénzek felhasználása másfajta elosztás, gondolkodás szerint történjen. Célunk volt és maradt, hogy az építményadót abban
a városrészben használják fel, ahol befizették. Ez azt jelenti természetesen, hogy az egész
hivatali adózási struktúrát át kellett alakítani, és ez meg is történt, kialakultak a feltételek,
keretek. Nyilván abban a pénzügyi helyzetben, amelyben jelenleg vannak az önkormányzatok, erre most még nem nyílik lehetőség, de a szándék megvan, és ezen az úton megyünk
majd tovább.
A következő fontos gondolat, hogy a városfejlesztés stratégiai döntései elsősorban
közösségi tervezésen alapuljanak. Ez a folyamat ősszel a város egyik lakónegyedében,
Püspökmajorban már látható lesz. Konkrétan itt arról van szó, hogy megkezdődik az
utak, parkolók, járdák, zöldterületek, játszóterek, vagyis a közösségi terek újragondolása
az ott élő emberek bevonásával. A lakótelep a hetvenes években épült, s azóta lényegében
ugyanolyan. Ugyanúgy néz ki, ugyanaz a szerkezete, holott közben nagyon sok minden
változott. Részben kicserélődött az itt élők közössége, és változtak az elvárásaik is, új
házak is épültek, több közintézmény is van, tehát igazán itt az ideje újragondolni ezt a
területet. – Ám nem csak a Püspökmajor jövőjét, hanem a város építési szabályzatának
egészét is felül kell vizsgálni. Ez a munka is elkezdődött, mert az „elszabadult” lakóingatlan-építéseket, illetve a társasház és lakópark építkezéseket is szeretnénk megállítani
a jogszabályok biztosította keretek között.

Örök téma a 11-es út
Ugyancsak fontos számunkra az örök téma, a 11-es út forgalomszabályozása is. Ez
kritikus pont, ahol két irányban is elindulunk a változás érdekében.
Az egyik cél, hogy valós idejű, ne pedig előre beprogramozott fix irányítás történjen,
ami nem tud reagálni az aktuális forgalmi adatokra. A torlódások is emiatt alakulnak ki.
Fontos, hogy egy olyan aktív rendszert tudjunk telepíteni ide a 11-es útra, ami pluszban
még kapcsolódik a budapesti közlekedési forgalomirányítási rendszerhez is. Nem azt
szeretnénk tehát, hogy ez szigetszerűen működjön, hiszen egy nagyobb térségi közlekedési rendszer részei vagyunk, tehát a III. kerülettel éppen kiépülő kapcsolatunk is nagyon
fontos szerepet játszik majd abban, hogy javítsunk a közlekedési helyzetünkön.
A másik, 11-es úthoz kapcsolódó terv pedig magának az útszelvénynek, a csomópontnak hosszú távú újragondolása. A közútkezelőnek volt ilyen szándéka, de konkrét
terveket nem tudtak kidolgozni, mert nem kaptak erre pénzt az államtól. Mi most a
Budapesti Műszaki Egyetem Közlekedéstudományi Karának segítségével elindítjuk ezt
a folyamatot. Elsőként mindjárt egy forgalomszámlálás kezdődik a helyszínen, ami
alapja a tervezési folyamatnak. Forgalomtechnikailag sok mindenen lehet változtatni,
nem mindegy hogy egy kanyarodósáv milyen hosszú, lámpás csomópontok vannak-e
vagy körforgalom, hogy mennyi az aktív sáv… Bizonyára számos dolog szóba kerül majd,
de a szakembereknek kell felmérni, mit lehet ezek közül megvalósítani.
– Úgy tudom, a jövőben tervezett turisztikai elképzeléseknek van egy különösen fontos sarokpontja.
A Dunakanyar turisztikai fejlesztésének keretében 2017-ben döntött arról a kormány,
hogy 8,2 milliárd forintot ad Szentendrének különböző projektekre. El kell monMielőbbi tájékoztatás kért Budakalász, Pomáz és Szentendre polgármestere a belügyminisztertől, hogy mikor
kezdődik el a Dera-pataktól északra
lévő ipari övezet és a volt szovjet laktanya területének kármentesítése, a talajés a felszín alatti vizek szennyezettségének felszámolása. A szennyező anyagok terjedése komolyan veszélyezteti
Szentendre Regionális Déli Vízbázisát.
Szentendre, Pomáz, Budakalász és
további 11 dunakanyari település (Pilisborosjenő, Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisszántó, Pilisszentiván, Pilisszentlászló,
Pilisszentkereszt, Pilisvörösvár, Üröm,
Solymár és Tinnye) együttesen 120 000
lakosának ívóvízellátását biztosító területre jelent közvetlen fenyegetést az évtizedek
óta ismert talaj- és a felszín alatti vizek
szennyezettsége.
A kormány megrendelésére, 2018-ban
készült „Szentendre Regionális Déli Vízbá-

Lapunk év eleji polgármester interjúinak
sorát – ami idén kissé megcsúszott – most a járásszékhely,
Szentendre új első emberével, Fülöp Zsolttal történt beszélgetésünk zárja.
danom, eléggé meglepett, hogy ezek mennyire nem haladtak az elmúlt időszakban. Akad
köztük olyan is, amely ugyan koncepcionálisan, ötlet szintjén létezik, de nem készítették
elő úgy az elmúlt években, hogy indíthassuk a beruházást, ilyen például a főtéri kereskedőház ügye. Ez a szebb napokat látott, műemléki épületünk rövidesen életveszélyessé
válik, állaga jelentősen leromlott az elmúlt években, és méltatlan képet is mutat városunk
Főterén. A tetőszerkezet helyzete különösen aggasztó. Éppen ezért felmérjük a műszaki
állapotát, de nem toldozni-foldozni szeretnénk, hanem – a 2017-es kormánydöntéssel
összhangban – mielőbb nekilátni a turisztikai szempontokat szem előtt tartó teljes felújításnak. Bár proaktívan elindítottuk a tárgyalásokat a Magyar Turisztikai Ügynökséggel a kiemelt projektektől, de – nem a mi hibánkból – megtorpant ez a folyamat. A Tu-

Szentendre főtér részlet, háttérben a Városháza homlokzatával

risztikai Ügynökség utolsó levelében arról értesített minket, hogy új, országos turisztikai
koncepció formálódik, változhatnak a prioritások, és ameddig ez nem készül el, addig
nem tudnak továbblépni. Mi azonban továbbra is kezdeményező szerepet vállalva dolgozunk azért, hogy mégiscsak elinduljanak a tervezett projektek.
– Az új koncepció esetleg felül is írhatja a korábbi döntéseket?
Olyan koncepció nyilván nem születhet, amely hazánk egyik legjelentősebb turisztikai célállomását, Szentendrét leírja, és hagyja teljesen lepusztulni, vagy elpusztulni
városunk Főterének ikonikus épületét, melynek megmentéséért, megújításáért küzdött
az előző városvezetés is.
– Vezetésről szólva, a város számos kulturális intézményének élén történt változás. Mi módosul a következő időszakban?
Továbbra is az a legfontosabb, hogy Szentendre hagyományait tovább vigyük,
de más szemlélet és másfajta intézményvezetés a cél. Tény, hogy az önkormányzatunk a
korábbi fesztiválköltekezési gyakorlatot nem kívánja folytatni. Az előző városvezetés ezt
úgy oldotta meg, hogy évente 700-900 millió forint ingatlanvagyont adott el, ebből
tudta finanszírozni a kulturális intézményeket és a programokat. A mostani testület
véleménye szerint ezt nem lehet így folytatni, mert végül nem lesz mit eladni. Ehelyett
finanszírozható helyzetbe, állapotba kell hozni az intézményeket, és be kell vonni külső
forrásokat is a programok vagy akár az intézmények anyagi fenntartásába. – Erről a témáról ugyancsak tárgyaltunk a Magyar Turisztikai Ügynökséggel, mert meggyőződésünk, hogy nem folytatható a gyakorlat, mely szerint márciusban még nem tudja az intézmény, júniusban milyen központi pályázati forrásokból szervezhet programokat.
Írás- vagy szóbeli ígérvények alapján nem lehetséges gazdálkodni! – Erre a felvetésünkre
nem kaptunk még választ. Természetesen a járványügyi helyzet miatt érthető, hogy
máshová kerültek a hangsúlyok, de most innen vesszük majd fel a fonalat. Azt szeretnénk,
hogy felelősen tudjanak programokat szervezni, valamint hogy kulturális intézménye-

Veszélyben a déli vízbázis

A kármentesítés megkezdését sürgetik
zis megóvásával összefüggő egyes kormányzati intézkedések végrehajtása” – című
dokumentum riasztó képet fest a szen�nyezés mértékéről, veszélyességéről és kiterjedésének növekedéséről.
Már egy 1997-es vizsgálat is megállapította, hogy a talaj jelentős mennyiségű
rákkeltő és idegrendszert károsító
anyagot, klórozott szénhidrogénszennyeződést tartalmaz, többek között diklórt, triklórt, tetraklór-etilént
és vinil-kloridot. A 2018-as vizsgálatok
szerint az egészségre különösen nagy kockázatot jelentő vinil-klorid területi kiterjedése növekedett.
A 2018-as vizsgálatok alapján azt is
megállapította a dokumentum, hogy beavatkozás nélkül a szennyezés 3 év múl-
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va, vagyis 2023-ra eléri a víztermelő
kutakat és ebben az esetben szükségessé válik mintegy 120 ezer fő vízellátását
biztosító infrastruktúrát egy teljesen új
vízbázisra átállítani. Mivel Pest megyében a Duna jobb és bal partján nincs erre
alkalmas tartalék vízbázis, ezért mielőbbi
kármentesítési intézkedésre van szükség.
Pár hete – sajtóinformációk szerint – a
belügyminisztérium azt a tájékoztatást
adta a kármentesítéssel kapcsolatban,
hogy a beavatkozási terv elkészült, a szükséges forrás biztosítása után megkezdődhet a munka. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium pedig úgy nyilatkozott,
hogy a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) felülvizsgálatát követően, ha a szükséges

források rendelkezésre állnak, a kármentesítés már idén elindulhat.
Amennyiben a KEHOP forrásai ezt
nem teszik lehetővé, úgy a projekt a
2021-27-es finanszírozási források terhére indulhat meg.
Mivel a kármentesítésről hivatalos
tájékoztatást sem Szentendre, sem más,
érintett település nem kapott, ezért Fülöp
Zsolt kezdeményezésére három település
polgármestere levélben fordult a belügyminiszterhez – sürgetve a kármentesítés
mielőbbi megkezdését. A polgármesterek
Hadházy Sándor országgyűlési képviselőnek is elküldték a levelet – támogatását és
közbenjárását kérve.
(Forrás: Szentendrei Hírlevél,
www.budakalasz.hu)

inknek kiszámítható és tervezhető költségvetése legyen állami oldalról, egyéb külső finanszírozási forrásból is.
– A Szentendrei Járás 13 településének szakorvosi ellátását végző Szentendre
Egészségügyi Intézményei (SZEI) élére is – dr. Pázmány Annamária főigazgató nyugdíjba vonulását követően – új vezető lépett Dublinszki Boda Péter közgazdász személyében,
akinek hivatalba lépését nem könnyítette meg, hogy épp a vírusjárvány korlátozásainak
időpontjában kellett átvennie az egészségügy ellátását a térségben. Az új igazgató a betegellátás korlátozási kötelezvényeinek betartása mellett, a térség rendelőivel történő
együttműködést is előkészítette, és a zárlat feloldását követően megbeszélésre invitálta a
13 település első embereit.
– Erre eddig még nem volt példa. A megbeszélésen elmondták, hogy hogyan alakult
a járványhelyzet, hogyan alakul az intézmény finanszírozása s hogy milyen fejlesztéseket
terveznek. Az elképzelések szerint rendeléseket visznek ki a kistérségbe, egészségnapokat
szerveznek, egy aktív és nem csak Szentendre központú intézményt szeretnének kialakítani, ami megint csak szemléletváltozást jelent.
– A beszélgetésünkben említett célokat, vállalásokat mekkora költségvetésből
valósíthatja meg idén Szentendre?
2020-ban 8 és félmilliárd volt a költségvetés, amelyen belül a mozgásterünk
közel egymilliárddal csökkeni látszik a koronavírus járvány miatt kialakult új
helyzetben.
A gépjárműadóból 119 millió forintot vont el az állam, talán ez a legfájdalmasabb,
mert úgy tudjuk, ez nem csak ebben az évben, hanem 2022-ig így történik majd. Emellett elesünk közterületfoglalási, parkolási, és más fontos tervezett bevételektől is. Ezért a
korábban terveztt fejlesztéseket, beruházásokat, az intézményi és hivatali kiadásokat felül
kell vizsgálnunk, miközben persze törekszünk arra, hogy pályázati forrásokkal bővítsük
a lehetőségeinket.
– Hogy áll jelenleg a Déli Vízbázis illetve a Dera-patak kármentesítési ügye?
Budakalásszal és Pomázzal közösen kértünk mielőbbi tájékoztatást a belügyminisztertől, hogy mikor kezdődik el Dera-pataktól északra lévő ipari övezet és a volt szovjet
laktanya területének kármentesítése, a talaj- és a felszín alatti vizek szennyezettségének
felszámolása. A szennyező anyagok terjedése ugyanis komolyan veszélyezteti Szentendre
RegionálisDéliVízbázisát.A kármentesítésről hivatalos tájékoztatást sem Szentendre,
sem más, érintett település nem kapott, ezért fordultunk levélben a belügyminiszterhez
– sürgetve a kármentesítés mielőbbi megkezdését. Válasz még nem érkezett. (A témáról
részletek külön cikkben alul/szerk.)
Pilis-Dunapress/CD

Valóra váló villa-vágyak
Nagy ötleteket, merész gondolatokat remél Leányfalu önkormányzata a Kleinvilla hasznosítására a közelmúltban meghirdetett tervpályázattól. Az épület egy egyházi gyűjteménynek és egy rendezvényközpontnak adna otthont a település vezetőinek
elképzelése szerint, amely elgondolás kormánytámogatást is kapott, s hozzá 40 millió
forintot az előkészítő munkálatokra. A tervpályázat nemrég jelent meg a település
honlapján. Leányfalu így kísérli megtalálni azt a csapatot, amely a településsel egyetértésben tudja új életre kelteni a villát.
A pályázat egyfajta árverseny, hiszen amellett, hogy szeretnének minél kedvezőbb
ajánlatot kapni, a kiírók látványtervet is várnak, amely szemléletesen vázolja a tervezők
elgondolásait. Noha a pályázat nyilvános, az önkormányzat annak a hat tervezőnek,
akikkel korábban már sikeresen működtek együtt, meghívást is küldött. A terület

ARCHÍV FOTÓ: LEÁNYFALU MÚZEM

A várost szolgálni kell

A Klein-villa főhomlokzata a Dunára nézett valamikor, előtte a hatalmas kert

bejárásakor kilenc érdeklődő jelent meg, ők fogják várhatóan benyújtani majd terveiket
a július 13-i határideig. A község polgármestere, Adorján András elmondta, hogy a
testület fantáziadús, kreatív ötleteket vár a pályázóktól, akik meglehetősen szabad
kezet kaptak. Voltaképpen azon túl, hogy az alsó szinten működne a rendezvényközpont, míg a felsőn az egyházi gyűjtemény kapna helyet, alig volt megkötés. A bejárás
alkalmával elhangzott, hogy a viszonylag kicsi, 40 négyzetméteres pincében esetleg
vendéglátóhelyet, a hatalmas kertben pedig közösségi tereket képzelnek el, ám ez a
kérés is tárt kapukat hagy a sokszínűségnek.
A pályázat első három helyezettjének tervei közül kerül majd ki az, amelyet végül
megvalósít a település. Bárki is lesz azonban a győztes, a másik két díjazott terveinek
elemei is szerepet kaphatnak a villa átalakításakor, amely 400 milliós nagyságrendben
történhet meg.
A munkálatokhoz az egyház támogatását nem kéri az önkormányzat, a testület
abban bízik, hogy a Klein-villa teljes egészében kormányzati segítséggel újulhat meg.
pilis-dunapress/cd
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„Nem engedem sártengerbe a gyerekeket!”
Az ígéretet Schuszter Gergely, zepén gondolták elhelyezni a tanDunabogdány polgármestere tette, kerületi illetékesek. Jelezte ezért,
aki kétségbeejtőnek találja a tele- hogy tulajdonosi hozzájárulást erre
pülés iskolabővítése kapcsán kiala- nem ad az önkormányzat, helyette
kult helyzetet. Mint elmondta, azt, a sportcsarnok mögött egy zöld,hogy az intézmény szűk
lesz az ősszel kezdődő új
tanévben, s hogy egy teljes osztálynyi gyerekkel
lesz több, mint ahányat
az iskola befogadni képes, régóta tudni lehet.
A polgármester a volt
és a jelenlegi igazgatóval
együtt több éve kéri a
Tankerületet, hogy keressen megoldást a prob- Dunabogdány Általános Iskola udvara, részlet
lémára. Ígéreteket időrőlidőre kaptak ugyan a megoldásra önkormányzati területet jelöltek ki
vonatkozóan, de ez év februárjában a konténer ideiglenes elhelyezésére.
végül az a válasz érkezett, hogy a Ezt a megoldást is csak akkor tartTankerületnek egyetlen forintja ják elfogadhatónak, ha a helyszínsincsen új iskola létesítésére vagy től a polgármesteri hivatalig kövebővítésre, s hogy az intézményből zett összekötő utat készíttet a Tankiszoruló osztály csak konténerben kerület. „Nem engedem a gyerekekaphat helyet.
ket sártenger közepére, nem engeA polgármester nem volt elége- dem, hogy az utcát felbontsák,
dett ezzel a lehetőséggel, azzal pe- nem engedem, hogy a Tankerület
dig különösen nem, hogy a konté- másnak a vagyonával ilyen felelőtnert az évek óta gondos munkával lenül járjon el”- fogalmazott a polkialakított iskolakomplexum kö- gármester. Az építkezés indításáról

vagy tervéről június második felében érkezett hír, az iskola igazgatója úgy vette fel az intézménybe
jelentkező diákokat, hogy nem
tudja, tanévkezdéskor hányan férnek majd el.
A település vezetője
szerint megoldást jelenthetne, ha a jelenleg az
épületben működő menzát felszabadítanák, építve egy különálló újat helyette. Így elférnének a
gyerekek, ám ezt a beruházást az önkormányzatnak kell vállalnia, ha
megoldást szeretne az
áldatlan helyzetre.
– Ha a Tankerületen múlik, a
gyerekek konténerbe fognak járni,
mondta Schuszter Gergely, aki
hangsúlyozta, a konténer letételére csak a fent vázolt feltételek alapján ad engedélyt. A képviselő-testület jelenleg is várja a térkövezett
út készíttetéséről szóló aláírt szerződést a Tankerülettől, ám az
egyelőre nem érkezett meg. A
tankerületi kérdést országosan
újra kellene gondolni, véli a polgármester.

Az óvodabővítést is újra
kell gondolni

Csúszott a településen egy másik oktatási beruházás is, amely
az óvoda bővítését célozta. Az
erre kiírt pályázatot 2018-ban
nyerte el Dunabogdány, de az
építőipari áremelkedésekből adódó hiányt az önkormányzat nem
tudta kigazdálkodni, ezért kiegészítő támogatásért fordult a Pénzügyminisztériumhoz. A település
50 millió forint kiegészítést kapott, ezzel az összeggel pedig újra
kellett gondolni az eredeti terveket. A cél annak idején az volt,
hogy újabb három csoportszoba,
új melegítőkonyha s a két épületet
összekötő folyosó épüljön. Emellett szerették volna felújítani a
tornatermet, és oda is terveztek
egy összekötő folyosót a főépületből.
A megváltozott anyagi feltételek miatt azonban csak a csoportszobák és a folyosó készülhet el.
A közbeszerzési eljárás nyáron
indul, a munkálatokhoz pedig
télen kezdhetnek hozzá a szakemberek.
PDunapress/cd

Elfogadták Tahitótfalu új iskolatervét

A költségbecslés döntésre vár!

2019 decemberében kormányhatározat született arról, hogy Pest megye 187 települése közül 16 helyszínen
valósul meg iskolabővítés, illetve építés. Ezen 16 település
között szerepelt Tahitótfalu
is. A Kormány a Beruházási
Műszaki Fejlesztési Sportüzemeltetési és Közbeszerzési (röviden: BMSK) Zrt-t bízta meg
a beruházások előkészítésével
1.163.193.000 Ft összegben. Az
iskolaépítés jelenlegi stádiumáról Sajtos Sándor polgármester
tájékoztatta lapunkat.
A hatástanulmány elkészítéséhez önkormányzatunk munkatársai minden szükséges adatot
megadtak a BMSK által kiválasztott Firka Építész Stúdió számára.
Az Építész Stúdió a Váci Tankerülettel és az Önkormányzattal
közösen közel egy hónap alatt
készítette el a dokumentációt,
amely bemutatja az épületkomplexum megvalósíthatósági lehetőségeit.
A beruházás keretében 8 tanterem, 3 csoportszoba, 6 szaktanterem, 4 szertár, könyvtár, egy
220 m2-es fél tornaterem, gyógytornaterem és a hozzájuk tartozó
vizesblokkok, továbbá egy 187

m2-es közösségi tér létesül, amely
Önkormányzatunknak szoroszínházteremként is működhet. san együtt kell működnie a Váci
A BMSK képviselői, a Firka Tankerülettel és az iskola vezetéÉpítész Stúdió tervezői és a kép- sével, hogy az építkezés közel két
viselő-testület tagjai a május 21- éve alatt, zavartalanul biztosítani
ére összehívott egyeztetésen be- tudjuk az oktatást. Erre vonatkomutatták az épülettömbök és a zóan külön programterv is készül.
hozzájuk tartozó sportpályák,
A többmilliárdos iskolafejleszvalamint az iskolaudvar elrende- tés műszaki tartalmát tekintve
hosszútávon biztosított lesz telezésének lehetőségeit.
A képviselő-testület a
felvázolt 5 tervezetből
elfogadta a tervezők által javasolt, és az előírásoknak leginkább megfelelő „E” vázlatot. Ez
alapján – a pedagógiai
programot, a településképi, valamint a kormányzati előírásokat
szem előtt tartva – egy
kétszintes, háromszár- Nyitás előtt Tótfalu új termelői piaca (Fotó: BG)
nyú épület tervei körvonalazódnak a Bajcsy-Zsilinszky pülésünk fiataljainak iskolai okúton, mely épületet – a terv sze- tatása. A jelenlegi körülmények
rint – folyosó kötné össze a sport- miatt több első osztályba jelentcsarnokkal és az étkezővel. A kező gyermek felvételét kellett
megvalósíthatósági tanulmány elutasítanunk tanteremhiány
mellékletét képezi egy költség- miatt. Bízunk abban, hogy a júbecslés is, aminek elfogadásáról niusi kormányzati döntés befovélhetően még júniusban Kor- gadja a megvalósíthatósági tanulmánydöntés születik. Ezt követő- mányban rögzített elképzeléseen kezdődhet meg az engedélyes, ket, és két év múlva már férőhely
illetve a kiviteli tervek elkészítése. hiánya miatt nem kell elutasítani

az iskolánkba jelentkező gyermekeket.

Befejezéséhez közeledik
a piac fejlesztése
A járványügyi helyzet ellenére,
kéthetes kihagyással folyamatos
volt a 11-es út melletti Tahi parkolóban létesülő korszerű piac
kivitelezése. A termelői piac lehetőséget ad a helyi kistermelők termékeinek értékesítésére, vásárlására,
kulturált, szép, biztonságos környezetben.
Három fix és 15 mobil
elárusító hely került kialakításra, a zöld növényzet locsolásáról automata öntözőberendezés fog gondoskodni. A
piac területét free wi-fi
rendszer fedi le, továbbá
a térfigyelő kameráink számát is
növeljük.
A felújítást oly módon terveztük, hogy a kialakított piac egyúttal közösségi térként is funkcionálhasson. A kivitelezési munkálatok július elején fejeződnek
be, és reméljük, még ebben a
hónapban átadhatjuk a termelőknek és Tahitótfalu lakosságának.
(Pilis/dunapress – info)

Új asztalokra süt a napsugár
„Ön választ, mi segítünk” címmel a Tesco 2019 tavaszán írt ki
pályázatot. Közösségi eseményekre, terekre lehetett pályázni oly
módon, hogy első körben a TESCO választotta ki az általa támogatandókat, második körben
pedig 11 TESCO áruházban, a
vásárlásnál kapott zsetonokkal
lehetett „szavazni” a kedvenc helyi civil kezdeményezésre.
A Köszi, önkéntesekkel úgy
gondoltuk, éppen ideje lenne
megszabadulni a szedett-vedett
piaci képtől a surányi Napsugár
téren, így eldöntöttük, pályázunk a piacasztalokra. Tíz asztal
létrehozását terveztük. Nagyon
örültünk, amikor első körben a
TESCO kiválasztott minket, így
már csak két versenytársunk maradt, akikkel a közönségszavazá-

A Köszi, önkéntesek csapata a Napsugár téren az új asztalokkal

son kellett megküzdenünk. Főleg a helyi és a környékbeli szavazók segítségével, óriási küzdelemben végül másodikok lettünk, és ezzel 200 ezer forintot
nyertünk az egyesületnek. Szerencsére akadt egy másik támogatónk is, az Intermetal Recycling
Kft., ők az asztalok fémszerkeze-

A piacosok birtokba vették az asztalokat

tének szinte teljes költségét finanszírozták.
Az asztalokat kihelyeztük a
Napsugár térre, ahol a piacosok
már birtokba is vették!
A programban közreműködtek:
fémmegmunkálás, hegesztés: Kökény Ákos, Stremeny Gábor segítségével. Famunka: Antmann Ist-

ván, Pethő Zsolt. Festés: Pethő
Zsolt, Dobos Réka, Tichy-Rács
Levente, Kovács Nikolett, Kökény
Dóra, Kökény Ábel. Összeszerelés:
Antmann István, Kökény Ákos,
Pethő Zsolt, Tichy-Rács Levente.
Logók: Várnoki Mónika.
Topits Judit, elnök
Köszi, önkéntes! Egyesület

Harmincmilliós támogatás
a rászorulóknak
Szigetmonostor önkormányzata a koronavírus idején munka
nélkül maradtak támogatására új lehetőségeket dolgozott ki, tudtuk meg a település polgármesterétől. Molnár Zsolt elmondta,
már a járvány kezdetekor eljuttatták minden lakóhoz azt a felmérést, amelyben igénylőlapot is találtak a monostoriak. Ezen
jelezhették, hogy kinek, milyen problémája adódott, vállalkozóként esetleg megrendelései maradtak el, magánszemélyként jövedelme csökkent vagy munkahelye megszűnt.
A kapott adatok alapján az önkormányzat áttekintette lehetőségeit, és létrehozott egy 30 milliós „csomagot”.
Ebből 13 millió fedezi az elvont gépjárműadóból származó
kiesést, a megmaradó összegből pedig a magánszemélyeket és a
vállalkozásokat kívánta támogatni a testület. Előbbieknek nem
közmunka, hanem minimálbéres feltételekkel kínáltak munkát,
a nyolc órát ezer forintos órabérért végezhették a jelentkezők, akik
arról is dönthettek, hány napot vállalnak az adott feltételekkel.
Mód volt könnyebb fizikai munka – festés, mázolás, öntözés –
vagy nehezebb feladatok, járdafelújítás, egyéb építkezés választására is. A munkalehetőség mellett természetbeni juttatást, vagyis élelmiszercsomagot, meleg ételt is kaphattak a jelentkezők a
jövedelem függvényében, s akiknek egyik lehetőség sem jelentett
megoldást, ugyancsak jövedelemarányosan egyéb támogatásban
is részesülhettek.
A vállalkozások kieső jövedelmének pótlásában az önkormányzat saját megrendelésekkel igyekezett segíteni, például a meleg
ételek kiszállítását is helybeli cégtől rendelték meg, de az is előfordult, hogy önkormányzati szükséglakás felújítására adott megbízást a testület.
A foglalkoztatási programot egy hónapra – május közepétől
június közepéig – hirdették meg, ennek keretében öt embernek
tudtak segíteni. Sokan azonban kevesellték az ezerforintos órabért,
így most a testület, ha úgy dönt, hogy meghosszabbítja a programot, elképzelhető, hogy némileg magasabb összeggel teszi majd.

Lehet takarékoskodni
a hulladékelőfizetésben
Monostoron, a Szentendrei-sziget egy másik településéhez, Pócsmegyerhez hasonlóan a Zöld Híd Kft. végzi a hulladék elszállítását.
A kommunális hulladékot a járvány idején is elvitték, a lomtalanítást viszont felfüggesztették az elmúlt időszakban. Most e szolgáltatás is újraindult, amiről sok más, fontos információ mellett az
önkormányzat rövid tájékoztatójában is olvashatnak a helybeliek.
Akik felesleges holmijaiktól szeretnének szabadulni, azoknak
július 31-e és augusztus 21-e között nyílik lehetőség ezt bejelenteni a szolgáltatónak. Interneten, de telefonon is van mód az
igénybejelentésre. A Zöld Híd munkatársai a lomtalanítás idején,
július 27-e és szeptember 5-e között szállítják majd el a felesleges
tárgyakat a bejelentő portájáról. Kedvező változás, hogy így az
utcák nem lesznek tele szeméttel, arra azonban ügyelnie kell a
tulajdonosoknak, hogy a kapott időpontban valaki mindenképpen otthon várja a szállítókat.
A faluvezetés most korszerűsítési, illetőleg lakossági takarékoskodási céllal változásokat vezetett be a háztartási, a
veszélyes – és a szelektív hulladékkezelésben, mely az átgondolt háztartásokban, a szelektív és a háztartási hulladék
elkülönítésével lehetővé teszi a
szemételszállítási
költségek
csökkentését. Mivel a szelektív
hulladékot a Zöld Híd ingyenesen szállítja el, a lakóknak érdemes még inkább a szelektív
gyűjtésre koncentrálniuk. Így
ugyanis elképzelhető, hogy az eddigi 120 literes kuka helyett elég
lesz 80 litereset rendelni a kommunális hulladékok számára.
Változás történt a települési szelektív gyűjtők felszámolásával,
valamint az önkormányzat által koordinált veszélyes hulladékbegyűjtés helyszínében is.
A Zöld Híd ugyan ingyenesen gyűjti be a szelektív hulladékot, de az üvegneműeket csak az önkormányzat monostori
szemétgyűjtő telephelyén lehet leadni.
A veszélyes hulladékok átvételét ugyancsak az önkormányzat koordinálja, ezeket – természetesen nem ipari mennyiségben
– a telephelyen június 27-én 8-12 óráig adhatják le az érkezők.
A leadáskor mindenkinek igazolnia kell, hogy lakhelye, vagy
ingatlantulajdona van Szigetmonostoron.
Tavaly óta csak havonta viszi el a szelektív hulladékot a
szolgáltató, a zöldhulladékot pedig a vírus idején változó napokon
szállították el. Mostantól azonban nem kell a Zöld Híd honlapján kutatni az időpontok után, ezt követően a szokásos rend
szerint tehetik ki házuknál a tulajdonosok. A szükséges zsákokat egyetlen üzletben szerezhetik be a monostoriak, másutt nem
vállalták fel ezt a feladatot.
A járvány idején felfüggesztették a hulladékégetés rendjét is.
Mostantól megszűnik a tiltás, de a korábbi két nap helyett csak
egyszer, péntekenként 8 és 20 óra között történhet majd. Égetni továbbra is csak zöldhulladékot szabad, a kommunális és a
veszélyes hulladék égetése tilos! Az önkormányzat felhívja a lakosok figyelmét, hogy 2021-től már helyi rendelkezés nem szabályozhatja az égetés rendjét, jövőre központilag szabályozott
módon Tilos lesz az égetés.
dp-info/cd
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Bogdány is éled…
A kulturális területet is érintő leállás után Dunabogdányban is
visszaáll az élet a rendes kerékvágásba.
„Gott Segne mein Heim” – „Áldja meg az Isten az otthonomat”
címmel képes-feliratos falvédő kiállítás költözött a Helytörténeti
Gyűjteményből a Művelődési Házba. A veszélyhelyzet miatt csak televíziós felvételen
megnyílt tárlat most
már látogatható, és
Gombosi Beatrix
néprajzkutató megnyitó előadásának
bejátszásával együtt
augusztus 1-ig megtekinthető. (Információ: 06-30/47297-33)
Július 18-án,
szombaton a komolyzene szerelmeseinek is jut hallgatnivaló. A „Köszönjük, Magyarország!” pályázat keretében operaénekesek, a
Dunabogdányban élő Balga Gabriella, valamint Palerdi András, a
Magyar Állami Operaház énekesei lépnek fel Hidegkuti Pálma zongorakíséretével a Művelődési Házban. Az áriaest témája haza, otthon,
becsület az operairodalomban.
Július 25-én a helyi erők is kitörnek a karanténból. Öt bogdányi
könnyűzenei együttes hangol a közönségre a rendezvénytéren. A
Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület (FAKULT) rendezvényén
a „rock fekete bárányai” a tematika, amibe Hendrixtől a P-Mobilig
sok minden belefér…
Idén a Szent Donát-napi búcsút kísérő hagyományos programok
elmaradnak ugyan, de kiállítás nyílik az augusztus 8-ai hétvégén.
Egy kisoroszi, egy dunabogdányi, valamint egy tahitótfalui művész közös
tárlatát rendezzük meg. Lengyel Rita grafikusművész, a festményeivel jelentkező Schwartz Rezső szobrászművész, valamint a síkplasztikákat alkotó Wegroszta Gyula festőművész a garancia a rendhagyó
képzőművészeti élményre.
Augusztus 23-án Thália ismét Bogdányban nyaral. A színházhétvégén ezúttal a FAKULT színjátszói működnek közre. Egy klasszikust, a Képzelt riportot, Déry Tibor művéből készült színpadi adaptációt viszik színre, élőzenés előadással, Presser Gábor és Adamis
Anna felejthetetlen dalaival.
(Liebhardt)

Múzeumok éjszakája Visegrád 2020
Az idei esztendő különleges múzeumi éjszakáján, június 27-én,
szombaton a visegrádi
Mátyás Király Múzeum,
a SAGA Harcművészetek Iskolája és hagyományőrző barátaink a
XIV. századi nagy európai pestisről emlékeznek
meg egy történelmi játékkal és ismeretterjesztő előadásokkal. A járványügyi korlátozások miatt, a jelenlegi szabályok szerint csak 200 főnél kevesebb vendég vehet részt a programon,
ezért arra kérjük kedves látogatóinkat, hogy amennyiben meg akarják tekinteni
az előadásokat, regisztráljanak az info@visegradmuzeum.hu email címre küldött levéllel június 26-án 12:00 óráig, és adják meg a jelentkezők számát. A jelentkezéseket az adott létszámkeretig fogadjuk el, melyet egy elektronikus levélben visszaigazolunk.
A program 19 órakor kezdődik a Királyi Palotában (Visegrád, Fő utca 29.)
és 22 órakor ér véget a Salamon-toronyban.

Program
19:00 Tárlatvezetés a Királyi Palotában. 19:30 – 21:00 Előadások. 21:00
Fáklyás felvonulás a palotakertből a Salamon-toronyhoz. 21:20 – 22:00 Előadás
az Alsóvár teraszán. A rendezvény előtt a visszaigazolás bemutatásával lehet megváltani a belépőjegyet. A regisztrációs jegyek (1400 Ft) átvételére 18:30 – 19:00
között van lehetőség. A programjegy ára magába foglal 1 db viaszfáklyát is, 14 év
alattiak számára a részvétel ingyenes.

Sajtóhírekből már hetek óta tudják az érintettek, hogy a kulturális
intézményekben dolgozók közalkalmazotti státusza megszűnik. A változás közel húszezer embert érint,
akik egyelőre csak találgatni tudják,
hogyan alakul sorsuk november
1-től, a rendelkezés hatályba lépésétől. A téma kapcsán a budakalászi
Kós Károly Művelődési Ház és
Könyvtár igazgatójával, Benkó Attilával beszélgettünk.
– A törvény valóban úgy rendelkezik, hogy a közalkalmazotti jogviszony november 1-én szűnik meg.
A munkáltatóknak – így nekem is
– hivatalosan augusztus 1-ig kell
értesíteni a dolgozókat a változásokról, jogokról, kötelezettségekről,
határnapokról. Augusztus 15-ig már
írásban kapnak tájékoztatást, illetve
egy munkaszerződés ajánlást is. Ezután harminc nap áll rendelkezésükre, hogy írásban nyilatkozzanak,
elfogadják-e az ajánlottakat. Aki
nem nyilatkozik, vagy nemmel válaszol, annak átalakulás nélkül megszűnik a közalkalmazotti jogviszonya, s munkanélküli lesz. Aki igent
mond, annak eddigi státusza munkaviszonnyá alakul át. A szerződések
október 31-ig köttetnek meg.
– Az érintettek közül sokan
aggódnak az átalakulás miatt,
vajon joggal?
A közalkalmazotti státusznak
voltak előnyei, amelyek támogatták
a dolgozót. Gondolok itt a bértáblára, a háromévenkénti előre lépésre, az adható pótlékokra, a szabadság vagy a csúsztatás lehetőségeire,
s arra is, hogy a közalkalmazottakat csak nagyon indokolt esetben
lehetett eltávolítani munkaviszonyukból. A változással ezek az előnyök megszűnnek.
Véleményem szerint az érintettek jövője nagyban függ majd az
önkormányzat és az intézményvezetők hozzáállásától, illetve az önkormányzatok és az igazgató kapcsolatától is. Ami a változásban
ugyanis kedvező lehet, az például
az, hogy a dolgozók az új rendben
bérüket nem a közalkalmazotti

Státuszmegszűnés egy igazgató szemével

A köz – és alkalmazottai

tábla szerint, hanem a pótlékokkal
együtt „béresítve” kapják majd.
Ez a konstrukció nagyobb teret
ad a vezetőknek is, akik szabadabban dönthetnek arról, hogy kivel
akarnak együtt dolgozni, kiket premizálnának jobban. Természetesen
benne van a pakliban, hogy egyes

ugyanis közfeladat, azt piaci alapra
kivinni nem biztos, hogy szerencsés. Amennyiben majd a bevétel
növelésére törekszik mindenki, az
a minőség rovására mehet. Nehéz
lesz, de meg kell találni, és lavírozni kell azon a bizonyos egészséges
határon. Ügyelni kell arra is, hogy

Kós Károly Művelődési Ház, Budakalász

vezetők most könnyebben megszabadulhatnak bizonyos kollégáktól,
agilisabb dolgozót hozva helyükre.
Az önkormányzati büdzsé itt is
megszabja majd a lehetőségeket, de
esetleg külön megállapodások is
születhetnek a dolgozók érdekében.
Annyi bizonyos, nagyon másként
fognak történni a dolgok az ország
különböző településein.
– Budakalászon mit lehet
tudni most a jövőről?
A művelődési házban, könyvtárban dolgozók az önkormányzattól kapják a bérüket. Azért azt el
kell mondani, hogy ezek bizony
nagyon alacsonyak, mondjuk a
művelődési ház esetében is igaz az,
hogy az épület fenntartása többe
kerül, mint a dolgozók bére. A változás után azonban a fenntartóval
kötött megállapodások segíthetnek
akár kedvezőbb bért is kialakítani.
Ami a rendezvényszervezést illeti, nekünk is másfajta szemléletre
lesz szükségünk. A közművelődés

a kevesebb bevételt hozó, ún. rétegműfajok ne szoruljanak ki, elvégre
a klasszikus szóval élve mégiscsak
népművelők vagyunk…
Várható persze, hogy a bevételi
prés erősödni fog, de szerintem, ha
az intézményvezető, a munkatársi
gárda és az önkormányzat kohézióban van, akkor jó esély van a kedvezőbb megoldásokra, ha nem ez a
helyzet, akkor bizony nehéz lesz az
átállás.
– Külföldön is másként működik a kulturális intézmények
fenntartása, ott milyen példák
vannak?
Eltérőek, hiszen ott is mások az
anyagi lehetőségek, ugyanakkor nagyobb hagyománya van, és igen erős
az önszerveződések szerepe. Mondjuk ez Kalászon is jellemző, ezekre
a civil szerveződésekre eddig is tudtunk támaszkodni, most talán még
szorosabb együttműködés alakulhat
ki. Gondolok közös pályázatokra,
regionális együttműködésekre akár

a 2021-től induló új uniós finanszírozási rendszer segítségével is.
– A pandémiás időszakban
sokat tudott tenni a művelődési
ház, most hogyan készültök a
következő hónapokra?
A krízishelyzetben segítő diszpécser szolgálatot működtettünk.
Ezt szinte órák alatt sikerült felállítanunk az önkormányzattal közösen. Megvolt a számítógépes
háttér, a tapasztalt munkatársak is,
így rendkívül gyorsan létrehoztunk
egy adatbázist a segíteni akarók és
a támogatásra szorulók érdekében.
Reggel nyolctól délután négyig folyamatos volt az ügyelet, 70-80
embernek tudtunk végül segíteni
például a vásárlásban, gyógyszerkiváltásban, ételszállításban is. Közben a házban is folyt a munka,
takarítottunk, a raktárban tetőcsere is történt.
Június 18-tól a kormány rendelkezései szerint mi is kinyithattunk, gondolkozhatunk gyerektáborokban, de 500 főig családi és
egyéb rendezvények tartásában is.
Egyelőre fesztivál vagy nagyobb
koncert még nem rendezhető. Július-augusztusban akár négy tábor
is „futhat” párhuzamosan, lesznek
esküvők, klubfoglalkozások is nálunk. Meg tudjuk tartani a Semmelweis és a Pedagógus Napot,
aztán szerintem az augusztus 20-i
program lesz az első városi rendezvény. Bizakodunk, hogy ősztől az
500 fős korlátozást is eltörlik, másként a Városnapot aligha lehet
megtartani.
– Az anyagi háttér is befolyásolja mindezt nyilván…
Már legalább négyféle költségvetésünk volt eddig, most megint
újratervezünk… Az önkormányzat
rendkívül humánusan állt a járvány közeledtével a helyzethez,
időben figyelmeztettek minket is,
hogy jó lenne spórolnunk. Ez sikerült is, főként az elmaradt a rendezvényekkel. Mindent megteszünk a
következő hónapokban, de a jövőt
egyelőre még mi sem látjuk tisztán.

(C.D.)

Újra nyit a Faluház és Ravasz László Könyvtár Leányfalun!
A kormány által 2020. június
18. nappal hatályon kívül helyezett veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 2020. évi LVII. rendelet
értelmében, zárt helyen vagy szabadtéren tartott kulturális rendezvény – a zenés, táncos rendezvények
kivételével – minden további korlátozás nélkül látogatható, megtartható. A kulturális intézmények
a közönségforgalmi területeteket
megnyithatják.
PROGRAMOK: Június 20tól KÁNYÁDI SÁNDOR élete
és munkássága címmel szabadtéri
kiállítás a Nemzet Művésze címmel
kitüntetett, Kossuth díjas erdélyimagyar költő halálának második

évfordulójára – Könyvtár előtti
kerítés galéria. Június 26-án este
FALUHÁZ TÉRAVATÓ BULI

a megújult Faluház előtti tér és kövezet, átadása alkalmából. Június
26. 19.00 BALLY FURY ANT
THE SPEEDBALLS koncert.
20.00 DJ KLASHD3M- korona
after party – utcabál. Július 1., 8.,
15., 22. és 29-én 20.30 CSE(H)
MEGÉK szabadtéri mozi klub a
Faluház kertjében. Cseh filmeket
vetítünk szerdánként, igazi csemegéket. Beszélgetünk moziról,
filmekről, és Leányfalu múltjából
is felidézzük a régi vetítések emlékeit. Mind-mind biztos lépések
a hetedik lépcsőhöz. Hogy ez mit
jelent? Ez is kiderül majd. – Az első
filmet Hatvani Zsolt személyes ajánlása vezeti be: ACCUMULÁTOR

Meghívás az elmaradt felolvasó napokra

MÁRAI MARATON

Az író születésének 120. évfordulója tiszteletére 2020. július
11. szombat – 12. vasárnap
10–18 óráig felolvasó napokat
szervez a leányfalui Ravasz László Könyvtár.
A Kassán, 1900. április 11-én
született Márai Sándor életét
mindvégig meghatározta polgári
származása. Az Egy polgár vallomásai című művében (1934 –
35) gyermekkora tájaira, a Felvidékre, majd Berlinbe, Párizsba,
Velencébe kalauzolja el olvasóit.
Erre a „nagy utazásra” hívjuk,
várjuk Márai tisztelőit.
Akik szívesen bekapcsolódnának a felolvasásba, kérjük,

legkésőbb július 7-ig regisztráljanak a konyvtár.leanyfalu@
gmail.com címen, vagy a 0626/580-035-ös telefonszámon,
vagy személyesen a könyvtár
kölcsönzési idejében. A jelentkezőkkel a regisztrációt követően
egyénenként egyeztetjük a felolvasás konkrét időpontját; az olvasás folyamatosan zajlik, előre
nem határozható meg, hogy ki,
mit szeretne a könyvből felolvasni. A kötet kölcsönözhető a Ravasz László Könyvtárból, illetve
interneten is elérhető.
Bedő Szilvia
és Wospil Adrienn,
a program szervezői

1 címmel. (vígjáték, rendezte: Jan
Svěrák). • Július 3. 18.00 Gorcsev
Iván társasjáték és kártyaklub.
Július 11-12. Selyem MANDALA FESTŐ tanfolyam Fehér
Csillával – A részvételhez előzetes
bejelentkezés szükséges: fecsi01@
gmail.com, telefon: 06-30/2524444. Július 11-12. 10.00 -18.00
MÁRAI MARATON – Születésének 120. évfordulója tiszteletére:
a járvány miatt elmaradt, Költészet
Napjára tervezett FELOLVASÓ-NAPOKAT pótoljuk az Egy
polgár vallomásai című mű felolvasásával, melyre a Ravasz László
Könyvtárba várjuk a jelentkezőket
és a hallgatóságot.
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XV. évfolyam, június
Az Ivan Dan – a szentendrei
dalmátok nyári napfordulóra eső
Keresztelő Szent János ünnepe – a
keresztény világ régi tradícióját
őrzi. Ezen a napon tartotta régen
búcsúját a Templom-dombon
álló, középkori eredetű, szentendrei Keresztelő Szent János templom. Az ünnep éjjelén sokfelé
világítottak Szent Iván tüzei a

városban, hogy az ősi szokás szerint elűzzék a sötétséget, mert
„János küldetése arról szól, hogy
tanúskodjon a világosságról”. Mivel a járvány miatt még nem lehet
rendezvényeket tartani, így Darupiaci tradicionális Ivan Dan rendezvényünk is elmarad, dalmát
közösségünk e régi hagyomány
újjáélesztésével ünnepel. Június
27-én, a nyári napfordulót követő szombat este a Duna-parton 1000 mécsest gyújtunk!

Szent Iván fényei
A sok apró mécses lángjával fejezzük ki hálánkat azért, hogy
Szentendre halálesetek és súlyos
tömeges megbetegedések nélkül élte
túl a járványt. Köszönetünket is
tolmácsolják a kis fények a nehéz
időszakban hivatásukat becsülettel
teljesítők, mindenekelőtt az egészségügyben dolgozók áldozatos munkájáért, és ünnepeljük ezzel a gesztussal azt is, hogy végre kiszabadulhattunk a karantén bezártságából.
A templomdombi Keresztelő
Szent János Plébánia Templomban 17 órakor hagyományos
Ivan Dan misével kezdődik az
ünnep. A szertartás végén a
templom bejárata előtt megszentelik legrégebbi szentendrei dalmát nyelvű dokumentumunk, a
18. század elejéről származó
Szentségimádási felvonulási rend
másolatát. Az esemény a templom bejáratának előterében, a
korábbi cinteremben lesz majd.
A mécsesek meggyújtása este 9
után, sötétedéskor Borsódy László trombitaművész előadásának
hangjaira kezdődik el. Itáliában
a koronavírus járvány idején tartott erkélykoncertek mintájára

zene és ének szól majd felváltva
kertekből, udvarokból. Két délszláv muzsikát játszó zenekar,
a Babra és a Vigad élőben ad
koncertet, a Musica Beata kórus
éneke a zeneiskola erkélyéről
csendül fel.
Azok, akik régóta élnek e városban még bizonyosan emlékeznek arra, mennyire kedvelt szokás
volt, hogy idős és fiatal a nyári
hétvégéken lesétált a Duna-partra megnézni az esti holdfényben
csillogó folyót. E kedves szokás
folytatásként, ezen az estén sétára
hívjuk a szentendreieket. Jöjjenek
le az ilyenkor már csendes, a turisták elvonulása után szinte kihalt óvárosba, és nézzenek le a
Duna-partra is! Kérjük, hogy e
Szent Iván-ünnepi sétára lámpást
(nem elektromos) is hozzanak
magukkal, hogy a sok kis fény
hatására lélekmozdító látvánnyá
válhasson ez az este.
Számos vendéglő éjjel is nyitva
lesz, és teraszaikra várják a vendégeket. A Dunakorzón hét sátrat
állítunk. Kint lesz a Kőhegybor
szentendrei boraival, az IgaziOliva
világhírű, köztük dalmát olajok-

kal és más termékekkel. Az egyik
sátorban szigeti finomságokkal és
a szentendrei dalmát sütikkel, hajóskenyérrel, citromos keksszel,
raffiolival Sárfi Gabi lesz jelen. A

másik sátor alatt firtulét sütnek
barátaink. Mellettük a Hajósinas
vendéglő bagóca lepényt készít, de
érkezik Pistyúr Gabi és Imre festményeikkel és szobraikkal, Gálfi
Ildi pedig kerámiáival, amelyek
között dalmát jellegű mécsesek is
lesznek. Ahol nem vállalkozások
lesznek az eladók, ott nem kérünk
pénzt, de azt szeretnénk, hogy
egy, vagy több mécses árát dobják
perselyünkbe, ha azt gondolják,
hogy nemzetiségi önkormányzatunk méltó az Önök támogatá
sára!
Szentendre Város Horvát
Nemzetiségi Önkormányzat
nevében Benkovits György, elnök

Nyitott kapuk a szentendrei múzeumokban
Június 20-tól ismét
látogatható a tavaly
megújult Kovács Margit, a Duna királynője
állandó kiállítás, valamint a Ferenczy Múzeumban július 12-ig
tart nyitva a vírusveszély miatt sajnos alig
három hétig látható
Ferenczy Noémi életművét – köztük monumentális történelmi Korábbi tárlatvezetés a Czóbel Múzeumban
művét, a Szent Istvánkárpitot is – bemutató, Teremtés gusok virtuális tárlatvezetése kícímű időszakos kiállítás. Te- séretében.
kintettel arra, hogy utóbbi kiálUgyancsak ősszel nyitja meg
lításnál igen közeli a zárás, a kapuit a MűvészetMalom, mely
Ferenczy Múzeum hétfői na- a korábbi hírekkel ellentétben
pokon is nyitva tart!
mégis csak az FMC kezelésében
A város többi kisgyűjteménye – marad.
az újrarendezésre várva – még
(Krizbai Éva)
zárva lesz: szeptemberre készül
el a Czóbel Múzeumban az ötöAz újranyitás időzítése igen
dik, a Kmetty Múzeumban pe- szerencsés: idén országszerte
dig a második megújult állandó június 27-én tartják meg a
kiállítás. Várhatóan rövid időn nyárelő egyik legjelentősebb,
belül sor kerül az Ámos Imre – országos kulturális fesztiválját,
Anna Margit, a Barcsay és a a Múzeumok Éjszakáját,
Vajda Múzeumok újrarendezé- melyre a Ferenczy Múzeumi
sére is, ezeket a kiállításokat digi- Centrum is érdekes progratálisan rögzítik, és – a teremőrzé- mokkal készül, szabadtéri sétáksi nehézségek miatt – egyelőre kal és kurátori tárlatvezetésekcsak online lesznek elérhetők, kel.
kívánság szerint a szakmuzeolóValószínűleg nem lep meg
senkit, hogy az idén 51. évébe
lépett Szentendrei Teátrum júliusi előadásai elmaradnak. A
még mindig fennálló vírusveszély miatt nem kockáztatható,
hogy a várhatóan teltházas előadások során bárki is megfertőződjön, ezért az áprilisi döntésen nem változtatva, ebben a
furcsa évben Szentendrén a
„Nyár” augusztusban kezdődik. Vasvári Csaba teátrumigazgatóval nem is annyira az
idén várható műsorról, inkább
a „helyzetről” beszélgettünk.
VCs.: Mivel a Teátrum sajtótájékoztatója majd csak július
8-án lesz, addig nem szeretném
„lelőni” az összes meglepetésünket. Augusztus elején egy gálaműsorral indítunk, melyre meghívtunk „nagy neveket”, olyan
színészeket, akik vagy a Teátrum
hőskorában, vagy a közelmúltban

Program

Június 27. 14:0015:30 Építészet és művészettörténeti séta
Szentendrén, Muladi
Brigitta művészettörténésszel és Torma Tamás
újságíróval – A séta ingyenes.
Szentendre elsősorban művészetével, kultúrájával és sajátos atmoszférájával ragadja
meg a látogatókat. De
hogyan válhatott a hangulatos
Duna-parti kisváros képzőművészeti központtá? A séta ezt mutatja be helyi építészet- és művészettörténeti érdekességek bemutatásán keresztül.
Találkozó: Bizottság-liget, a
posta előtti téren. Útvonal: Bizottság liget – Ferenczy Múzeum –
Dumtsa utca – Kmetty Múzeum,
Fő tér– Czóbel Múzeum, Templom tér – Palmetta Design Galéria
(Bogdányi utca).
Június 27. 16:00 és 18:00
Kurátori tárlatvezetés Bodonyi Emőke művészettörténésszel
a Teremtés – Ferenczy Noémi
művészete című kiállításon.
Ferenczy Múzeum, Szentendre,
Kossuth utca 5. (Belépőjegyes, a
részvétel regisztrációhoz kötött:

regisztracio@muzeumicentrum.
hu
A kurátori tárlatvezetések segítségével megismerhetjük a kárpitok megszületésének előzményeit, valamint a mindent az
alkotásnak alárendelő különleges
művész személyiségét. Tematikus egységekben követhetjük
nyomon a középkori kárpitművészet hatását tükröző, de már
önálló stílusban kiérlelt korai
falikárpitokat, a természet és a
lélek közötti harmonikus kapcsolatot megidéző, majd a másokért tevékenykedő dolgozó embert a középpontba emelő kompozíciókat. Látható a monumentális, történelmi mű, a Szent
István-kárpit, majd a nagybányai
gyermekkor, valamint erdélyi
kirándulások emlékét felidéző
tájképek, és az 1945 utáni korszak legszebb munkái zárják a
kiállítást.
Mindazok számára, akik nem
tudnak – vagy még nem akarnak
– közösségi rendezvényeken részt
venni, a Múzeumok Éjszakája
június 27-én egy értékes nyereményekkel járó kvízjátékkal
egybekötött, a magyar múzeumokat bemutató virtuális sétát
tesz. Elérhetőség: www.facebook.
com/muzeumokejszakaja/

A csend hangjai
Ötven éve, hogy beatnemzedékünk megteremtette azt a zenei műfajt, amely megszólalásának szerves része az erősítő, és azóta a
hatalmas tömegkoncerteken egyre hangosabban dübörög a zene. Mára szinte kötelező lett,
hogy minden kültéri eseményen erősítéssel
szóljon az ének, zene és beszéd. Az emberi
hangerővel és akusztikusan megszólaló zene szinte teljesen eltűnt, még azokról az alkalmakról is, amikor nem feltétlenül
lenne szükség erősítésre. Az iskolák szüneteiben a gyermekek
zsivaja olyan erős, az udvar vagy közösségi tér (hangnyomása)
olyan magas, hogy csak kiabálva lehet közöttük szót váltani,
mint ahogyan a nagyvárosi utcán is.
A közlekedés és az ipar miatt ma egyre nagyobb a zajszen�nyeződés földünkön. A koronavírus karantén egyik megdöbbentő újra-felfedezése, hogy az ember és autótömeg eltűnésével
menyire kitisztult a levegő, és mivel így eltűnt a zaj is, milyen
kellemes a csendes utca. Néhány hete még olyan volt a szentendrei utcákon sétálni, mint amilyen a századfordulón lehetett,
amikor az úttest egyik oldaláról a másikra átköszöntek egymásnak az emberek, és párszavas szóváltásukat is tisztán hallották.
Ez a zajtisztaság-élmény adta az ötletet, hogy az „Ivan Dan –
1000 mécses köszönti az ünnepet” programunkat erős és
színes műfények helyett mécsesek élményteremtő látványával
tervezzük. Ezt a Dunakorzón sétálók lámpásainak apró, imbolygó fényei és az akusztikusan megszólaló zenekarok és a
kórus is tovább gazdagítja, így adva meg az ünnep méltóságát,
a városrészben élőket sem zavarva. A mécseseket úgy rakjuk
végig a parti út mentén, hogy a sétálók között betartható legyen
az egymástól való másfél méteres távolság.
Sokan azt jósolják, ilyen „halk” eseményt ma lehetetlen, és
hülyeség is tervezni, mert az elmúlt ötven év alatt megváltozott
a világ, és megváltoztunk mi is. Ma már nem élmény a Duna
másik partján megszólaló tárogató hangja, mint a harmincas
években volt. Amikor a Centrum Panzió épületében működő
Kalafuth Vendéglő dunai teraszára azért foglaltak maguknak
hétvégeken asztalt a szentendreiek, hogy hallgathassák a túlpartról megszólaló zenét és a Pap-sziget déli végében lévő vízimalmok morgását. Ma egymással is hangosan beszélünk, és
rohanó világunkban képtelenek vagyunk a csendes esti sétára
is. Sokak a dübörgő zenét és a villódzó színes fényeket igénylik.
Kevés érvünk van ezek ellenében. Legfeljebb annyi, hogy csendes esti sétára hívjuk a szentendreieket, hátha vevő lesz rá közösségünk, és tagjai felfedezik maguknak ennek lélekmozdító
élményét.
-Sutyi-

Idén sem marad el a múzeumi ünnep
Nem úgy mint máskor, de 2020-ban
is lesz Múzeumok Éjszakája. További
információkért érdemes figyelni a rendezvény közösségi oldalait (Facebook és
Instagram), ahol igazi csemegékkel várnak minden érdeklődőt. Kisfilmek, érdekes posztok, és még egy játék is érkezik,
természetesen nyereménnyel együtt.
Maga az online esemény pedig, amely
változatlanul június 27-én lesz, egy kvízjátékkal egybekötött virtuális sétára hív a magyar múzeumokba. A játék a Múzeumok
Éjszakája honlapján lesz elérhető. Minél többet válaszol meg valaki
a frappáns és érdekes kérdések közül, annál nagyobb eséllyel lehet
övé a főnyeremény: egy 30 ezer forint értékű Feldobox ajándékkártya, vagy a nagyértékű nyeremények valamelyike: a Ferencváros
2018-19-es bajnokcsapatának minden tagja által aláírt futball-labda,
és egy családi belépő a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumba! Várunk az Online Múzeumok Éjszakáján! #onlinemuzej
#muzeumokejszakaja

A jó színház reflektál a bennünket körülvevő valóságra

Szentendrén a nyár…

felléptek nálunk, de bemutatkoznak a műsorban sikeres pályakezdő
fiatalok is. Ennek az
előadásnak még folyamatban van a szerkesztése, a helyszín – csakúgy, mint a többi előadásé is – a Ferenczy
Múzeum (Pajor ház)
udvara lesz. Idén is lesz- Elkezdődött a Hamis hang próbája
nek vendégelőadások,
de a hangsúly a két bemutatón- játsszák óriási sikerrel. Nálunk
kon lesz. Az egyik a Szentendrei Ujj Mészáros Károly rendezésében
Teátrum és az Orlai Produkciós láthatja a közönség. A két szerepIroda együttműködésében Didier lő egyike Nagy Dániel Viktor, a
Caron Hamis hang című kama- másik szerepet én játszom.
radrámájának magyarországi
Hans-Peter Miller, a Genfi
ősbemutatója. A kortárs francia Szimfonikusok maximalista karszerző művét hazájában négy éve nagya fáradtan tér a koncert után

öltözőjébe. Telefonon
még lehordja féltehetségűnek tartott zenészeit,
akik szerinte aznap este
nagyon gyengén játszottak, de gondolatban már
máshol jár, hiszen hamarosan a Berlini Filharmonikusok művészeti vezetőjeként a világhír felé
indulhat karrierje. Öltözőjébe ekkor kopogtat be
egy különös belga úr, bizonyos
Léon Dinkel, aki kezdetben esetlen, majd szimplán csak idegesítő
rajongónak tűnik, ám kitartó precizitással, lépésről lépésre megfosztja Miller karnagyot nagyratörő álmaitól, egójától, jelenének és
múltjának hazugságaitól…

A nyitó bemutató a Színház- és
Filmművészeti Egyetem és a Szentendrei Teátrum közös projektje
lesz: Sardar Tagirovsky, a tatárföldi Kazanyban született, Magyarországon élő színházművész rendezi az SzFE hallgatóinak vizsgaelőadását. Ez egy részben „megírt”
szövegekre, másrészt improvizációkra épülő, izgalmas előadás.
– Hogyan értsük itt az improvizatív előadás fogalmát?
VCs.: A színházi előadásokat
jó esetben nem pusztán előre
megírják, hanem a próbák folyamán születnek meg, így nem függetlenek az adott helyzettől, a
környezettől, a társadalmi állapotoktól; mindkét darab reflektál is
ezekre. Gondoljuk csak végig, mi

mindent éltünk át az elmúlt három hónapban! Belénk ivódott a
félelem, a szorongás, a gyanakvás,
meg kellett tanulnunk hátralépni
a többiektől, akár a szeretteinktől
is. Sok ember magatartása, az
életről való elképzelése gyökeresen megváltozott. Példaként említhetem, hogy a gálaműsorra
szerettük volna meghívni az ősTeátrum egyik emblematikus
színészét, aki nem vállalta a közreműködést. Elmondta, hogy
most az unokáival tölti minden
idejét, boldog, s hogy emiatt senkitől, semennyiért nem fogad el
felkérést… A közelmúltban bennünket ért traumákat még mindenkinek fel kell dolgoznia magában, önkontrollt, felülvizsgálatot kell végezni, s ebben a színház
– reményeink szerint a Teátrum
2020. évi előadásai is – nagy segítséget tudnak majd nyújtani.
(KSzÉ)
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Ez nem a jövő, ez már a jelen!

Lépéselőnyben a digitális oktatást nyújtó intézmények
„A mi iskolánkat – ahogyan
minden közoktatási intézményt –
pofonként érte, hogy nem fejezhetjük be a tanévet a vírus miatt. Szerettünk volna pedig a szokott módon és időben haladni a tananyaggal, de sajnos ez nekünk sem sikerült. Így az ismeretátadás mennyisége változott és szeptemberre tolódik”- kezdte összegzését lapunk
kérésére Rab András, a Dunakanyar Magániskola igazgatója.
„Ez ugyan nem nagy öröm, de
akad komoly előnye is az elmúlt
időszaknak: a digitális oktatásra

való átállás és a hozzá fűződő tudomány nagyon gyors megszerzése,
megteremtése. Éppen a kedvező
tapasztalatok miatt döntöttünk
úgy mi is, hogy ősztől erősíteni fogjuk a digitális iskola programot.
Minden osztályt felszerelünk
olyan eszközökkel, amelyek a magas szintű oktatáshoz elengedhetetlenek. Érintőképernyős nagy kivetítők kerülnek a táblák helyére, és
minden gyerek lehetőséget kap rá,
hogy laptopon vagy táblagépen
végezhesse a munkáját.

Valami új történt, történik velünk
Erre azért nem számítottunk.
A természetnek ezt az oldalát nem
vettük számításba. Pedig valahol
mélyen tudtuk, hogy sokáig nem
zsákmányolhatjuk ki a természetet, önmagunkat és egymást.
Akik a megváltozott külső körülményekhez nehezen alkalmazkodtak, számukra nem volt zökkenőmentes a hirtelen váltás. Sok
párkapcsolatot és családot megviselt, egymás ellen fordított a munkahelyek elvesztése, a tétlenség, a
bezártság. A külön töltött idők száma szinte teljesen nullára csökkent. A hétköznapi problémákat már nem lehetett elkerülni, munkába fojtani. Családtagok, férfiak és nők álltak szemtől-szemben
egymással, és akarva-akaratlanul bevallották, régóta nincs közös
téma. Volt, ahol kiderült a hűtlenség, máshol a válás napi téma lett,
a párkapcsolati konfliktusok, családon belüli bántalmazások száma
jelentősen megnőtt.
Egyre többet hallani, olvasni arról, hogy volt a vírus előtti, és most
van a vírus utáni időszak. Az utóbbi fő kérdése, hogyan értékeljük az
eddigi élményeinket, milyen következtetéseket tudunk levonni, és ezeket
hogyan hasznosítjuk?
A vírus miatti teljes elszigetelődés ugyan véget ért, de a szorongás, a félelem, a bizonytalanság nyomait sokan még mindig magukban hordozzák. Kevésbé türelmesek, elég egy negatív szó, egy
apró figyelmetlenség. A forgalomban is tapasztalni lehet, hogy
sokan türelmetlenek, kapkodnak, nem figyelnek egymásra. Nehezen találják önmagukat, és olyan, mintha az elmúlt hónapok lemaradását szeretnék behozni néhány óra alatt. Az épületekben, de
még az utcákon is maszkban járkáló emberekkel találkozunk.
Akadnak, akik „nevetnek az egészen”, mások továbbra is fontosnak
tartják az elővigyázatosságot. Ahol krónikus betegek vannak, vagy
gyengébb az immunrendszerük, hajlamosabbak a megbetegedésre,
ott érthető, hogy fokozottabban figyelnek önmagukra és egymásra a családtagok.
A vírushelyzet ideje alatt valaki azt mondta, hogy a karantén a
barátságokat is próbára teszi. Ő most tapasztalta meg először, hogy
akiről azt gondolta volna, hogy a legjobb barátja, szükség idején az
elsők között fordult el tőle. Megtapasztalta, hogy az élet az egyik
oldalon elvesz, a másikon kárpótol. Új kapcsolatai, új élményei
születtek, melyek tartalmasabbak, és lehet, hogy egy életre szólóak.
Volt, ahol az összezártság „jókor érkezett”. Sok házaspár mesélt
arról, hogy végre „büntetlenül” kiléphettek a mókuskerékből. Lenyugodtak, lazítottak, és közelebb kerültek egymáshoz. Az unalomra ítélt hétköznapokon összedugták a fejüket és kitalálták, mit csináljanak. Az egyik családnál a nap fénypontja a közös étkezések
voltak, ahol mindig bedobtak valami új, szokatlan témát, és arról
beszélgettek. Ezt a szokásukat most is tartják, a hétvégekre korlátozva.
Közben a higiénia új értelmet nyert. Talán azok számára is fontos lett, akiknek eddig nem jelentett gondot az, ha társaságban vagy
az utcán elsétálva mások mellett, beleköhögtek a levegőbe. A kézmosási technikánkat tökéletesre fejlesztettük, és megtanultuk, hogyan kell szájmaszkot hordani. Megértettük, hogy jobban kell vigyáznunk, figyelnünk egymásra. Szüleink, gyermekeink, családtagjaink, szeretteink, barátaink közelségének, egyszerű kis érintésének
felbecsülhetetlen értéke lett. Mára az ölelések, kézfogások tartalmasabbak lettek, és van, hogy hosszabbra sikerülnek.
90 nap alatt azt is átélhettük, hogy milyen felemelő érzés adni és
önzetlenül segíteni egymásnak. Bevezették az online oktatást. Mivel a szülők idejük nagy részét otthon töltötték, sok családban együtt
tanultak a kisdiákokkal. Ennek lassan vége, ezért nem mindegy,
hogy a hirtelen szabadsággal mit kezdenek a lurkók. Vigyázzunk,
figyeljünk rájuk most jobban!
Aranyos Zsolt
Ha úgy érzi, hogy segítségre van szüksége, az intézmény díjtalanul
igénybe vehető szolgáltatásokkal fogadja ügyfeleit: pszichológiai tanácsadás, családterápia, párkapcsolati és családi konfliktusok kezelése
(mediáció), jogi tanácsadás, fejlesztőpedagógus.
Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény
Szentendre, Szentlászlói út 89.
Telefon: 26/312-605
www.dunakanyari.hu, Munkaidőn kívül, krízis esetére
a készenléti ügyeleti számunk: +36-20/364-0827

Ez természetesen nem jelenti,
hogy elvetjük a hagyományos írásolvasást, hiszen általános iskoláról
lévén szó, fontos hogy az alapkészségek fejlesztése papíralapon is történjen. Ám ez utóbbit, szeretnénk
30% alá szorítani, a digitális tér felé
elmozdulást pedig jelentősen megnövelni.
Az eszközök és szoftverek rendelkezésre állnak,
ami a mi iskolánk esetében 30 milliós beruházást
jelent. Ez bizony nem kis
ráfordítás, de megéri,
mert annyi időt nyerünk,
úgy felgyorsíthatjuk a tananyag átadását, hogy tavasszal akár már az ismétlésnél és ellenőrzésnél
tarthatnak az osztályok. S ha hamarabb végzünk, akkor utána lesz idő
kirándulni, kajakozni tanulni,
sportversenyre, vártúrára menni.
Minden olyasmiben részt venni,
amit a munka miatt a szülők esetleg
nehezebben tudnának megoldani.

Kütyüelvonó a hegyekben
Azok a speciális munkaformák,
amelyeket korábban már offline elkezdtünk, a pedagógia területén

most digitális teret nyernek, hiszen
óriási plusz, hogy már minden kolléga képes használni az új lehetőségeket.
Az elmúlt időszak hátránya és a
gyerekek legnagyobb vesztesége a
személyes kapcsolatok, találkozások

hiánya volt, elmondhatjuk, hogy ez
nagy károkat is okozott. Ezért az a
tervünk, hogy rengeteg tábort, kiscsoportos tréninget szervezünk
majd a diákoknak, hogy a kicsik ne
essenek vissza az ovis kor, a serdülők
pedig az általános iskola kezdetének
szintjére. Pszichológiai tréningek
is lesznek minden héten, sőt szervezünk egyfajta „kütyü-elvonótábort” is. A virtuális jelenlétre, a játékokra egészségtelen mértékben

rákattant diákokat minden technikai eszköz nélkül visszük egy hétre
a hegyekbe. Mi úgy tíz gyerekre
számítottunk, de a szülők annyira
jónak találták az ötletet, hogy már
hetven jelentkezőnk van, így legalább hét tábort szervezünk majd.
A kütyüelvonóra korhatár nélkül kicsik és felsősök
is jöhetnek. A tábor programját pszichiáter, pszichológus, kalandpedagógus segítségével állítottuk össze.
Ezzel a játékkényszeres
gyerekeken szeretnénk
segíteni, tervünk, hogy az
iskolában növeljük a digitális lehetőségek arányát,
nem ellentmondás. Az
online oktatás ugyanis
nem helyettesíti, hanem kiegészíti a
tudásanyag eredményes és emlékezetes átadását. Amikor, mondjuk
József Attiláról tanulnak a diákok,
egy kattintás és máris előttük lesz
Latinovits Zoltán, aki a költő versét
mondja. Az oktatás így színesebbé,
sokoldalúbbá válik.
Számos oktatási szoftver van e
célok segítésére, amelyeket az „úgy
se tudják megfizetni a tanárok” jeligére alig ismernek a pedagógusok.

Szakmai svédasztal a Petzelt-ben

Szentendrén a Petzelt iskolában
is elkezdődött a vakáció. A járvány
megjelenése óta az iskola élete gyökeresen megváltozott, így a tanév digitális oktatás, ugyanakkor sok
zárása is rendhagyó. Az érettségi- új ismeretet is adott, amely a közettek és a szakmákat szerzett ta- vetkező tanévek során hoz hasznot
nulók örömmel vették át jól meg- a tanulásban.
érdemelt bizonyítványukat. Az
Szeptembertől a megújított
alsóbb évfolyamokon kiscsoportos szakképzési rendszerben indul a
felzárkóztató foglalkozásokra hívtuk azokat a
tanulókat, akik a digitális
oktatásban lemaradtak
társaiktól, ezért az év végi
értékelésnél őket sem érte
hátrány.
A márciusban bevezetett digitális oktatás akadályait a legtöbb tanuló
sikeresen vette, az eszközhiányban szenvedő Az utolsó verseny résztvevői
diákjaink számára laptopot, vagy tabletet biztosítottunk. 2020-21-es tanév, amelynek legnaIskolapszichológusunk a szociális gyobb újdonsága az 5 éves technisegítővel együtt különösen nagy kus képzés. A kereskedelem ágamunkát végzett a karantén idő- zaton belül webáruházi technikus,
szakban, mentális és pszichikai a vendéglátóipari ágazaton belül
támogatást nyújtottak a tanulók- vendégtéri szaktechnikus emelt
nak. Mind a tanulók, mind a ta- szintű szakmai végzettséget kapnárok számára kihívást jelentett a nak a tanulók az érettségi bizonyítMár közel 30 éve, a legkülönbözőbb tematikákra építve szerveznek a szentendrei múzeumokban az iskolás korosztályok
számára nyári foglalkozásokat.
A szigorú előírások enyhülésével
három múzeumi tábor meghirdetésére is lehetőség nyílt.
Nem szükséges hangsúlyozni,
hogy a 20. századi és a kortárs művészet megközelítését, üzenete és
formanyelve megértésének módszertanát tanulni és gyakorolni
kell, s ezt nem lehet eléggé korán
elkezdeni. A gyermekkorosztály
– óvodás kortól nagyjából a kamaszkorig – nyitottabb a realistatárgyias ábrázolásmódoktól elszakadó, akár nonfiguratív műalkotások befogadására is. Talán mert
őket még nem „mérgezték” meg a
felnőttkorra kialakuló vizuális
sztereotípiák, vagy, mert ők még
nem ragaszkodnak annyira a „mit
ábrázol?” kérdéshez, megközelítésmódjuk elsősorban érzelmi jellegű.
Ebből következően a múzeumpedagógia egyik legfontosabb feladata, hogy ne hagyja „elfelejtődni” a
gyerekek még kötetlen szemlélet-

vánnyal együtt. A szakképző iskolában 3 év alatt szakács, cukrász,
kereskedelmi értékesítő és karos�szérialakatos szakmát lehet szerezni, további két év alatt érettségi
vizsgára készítjük a tanulókat.
A pályaorientációs
évfolyamra azokat a tanulókat várjuk, akik nem
tudják eldönteni, milyen
szakmát válasszanak. Ők
egy év alatt kompetenciafejlesztést kapnak,
különböző szakmákkal
ismerkednek, hogy a tanév végére el tudják dönteni, melyik szakmát
szeretnék tanulni a következő tanévtől.
A Dobbantó programban a 16.
életévüket betöltött, de általános
iskolai végzettséggel nem rendelkező tanulókat fogadjuk. A felzárkóztató program alapkészség fejlesztésből áll, amely a tanulót
egyéni ütemterv szerint készíti fel
a sikeres továbbhaladásra. Ingyenes

Képzőművészeti gyerektáborok az FMC-ben

Én és a többiek

módját. Mert ez és a szabad alkotás
lehetősége („itt szabad az eget zöldre festeni!”) teszi lehetővé azt is,
hogy később az ilyen „tréningeken” résztvevők ne álljanak értetlenül egy kortárs galéria
műtárgyai között.
Az idei múzeumi táborok is szerencsésen
ötvözik a „tapasztalás” és
az „alkotás” kettősségét,
s a résztvevőknek arra is
lehetősége nyílik, hogy
képzőművészeti és múzeumi műhelytitkokat
ismerjenek meg. A kiindulási alap minden esetben a műtárgy, egy-egy
múzeum gyűjteményének vagy
kiválasztott darabjának megismerése. Az ezután következő alkotómunkát azonban nem csak a múzeumpedagógusok, hanem esetenként meghívott fiatal képzőművészek vezetik. Hitelesebb – és

érdekesebb is – olyan emberek
tanácsa, korrigálása, akik maguk
is alkotók, s akik nagyon „trendi”
műfajokat (mint pl. a street art, a
tag) próbálhatnak ki, vagy a hét-

köznapi emberek számára eddig
nem nyilvános helyeket (Grafikai
Műhely – szitanyomat készítés) látogathatnak meg. A „komoly”
munka mellett természetesen lesz
sok játék is, a gyerekek közösen
írnak meg egy történetet, játszha-

Ám nekünk, mint magániskolának
egyébként is kötelességünk az élményalapú oktatás, így most, hogy
megismertünk több lehetőséget,
mindent megteszünk, hogy élhessünk ezekkel. A modern tanulásszervezést, amit kényszerből kezdtünk fejleszteni, most önként és
örömmel alkalmazzuk és folytatjuk
majd.
Az új eszközök alkalmazása lehetőséget ad sok egyéb mellett a
problémás gyerekek, de akár a betegség miatt otthon maradók felzárkóztatására is!
Az sem probléma, ha nem sajátítja el mindenki egyforma sebességgel az eszközök használatát, nálunk
mindössze 15 az osztálylétszám, aki
lassabban halad, az sem fog lemaradni.
Ősztől egyébként eltűnik a papírnapló is, minden digitálisan történik, így a tesztek kiértékelése is.
Sok időt nyerünk azzal, hogy a tanároknak nem kell piros tollal húzogatni, a program önmagát javítja.
Ezt felsőben már alkalmazzuk, ott
világbajnok módon beváltak a digitális számonkérések.
Tehát valóban elmondhatjuk,
hogy az anyagi ráfordítás összegénél
milliószor hatékonyabb lesz az oktatás. Ez pedig lépéselőnyt jelent
ezeknek az iskoláknak, hiszen
mindez már nem a jövő, ez a jelen!”
Cs/D
felnőttképzéseinkre is várjuk a jelentkezőket, akik sokféle képzés
közül választhatnak, nem csak
vendéglátás területen.
A járvány kirobbanása rövid
ideig megtorpanásra kényszerítette
az Erasmus+ programot, azonban
az új tanévtől kezdődően újraindulnak a külföldi programok. A
tanulók szakmai gyakorlatra utaznak Portugáliába, Kanári-szigetekre, Finnországba, ahol éttermekben, szállodákban szakács, cukrász, pincér szakmai gyakorlatot
teljesítenek, szabad idejükben kirándulnak a környékbeli nevezetes
helyekre. Gyarapítják szakmai és
idegen nyelvi ismereteiket, új barátokat szereznek, kitágul számukra
a világ. A tanárok szakmai továbbképzésekre, nyelvtanfolyamokra
utaznak Írországba, Olaszországba, Spanyolországba. Újonnan
szerzett ismereteiket beépítik a
tananyagokba, és gyakorlatban is
továbbadják tanulóiknak az új
technológiai eljárásokat, szakmai
fogásokat.
Németh Klára
igazgatóhelyettes
tó társasjátékot készítenek, ha az
időjárás megengedi, kirándulnak
a Kőhegyre.
Sző, fon, nem takács tábor
időpontjai június 22–27. és június 29. – július 3. Közreműködő
művészek: Farkas Bori textilművész, Zarubay Bence és Juhász Gergő grafikusművészek.
Az augusztus 24 –28. közötti Én és a többiek elnevezésű tábor Czóbel
Béla, Kmetty János és
Kovács Margit műveinek segítségével a portré
és a karikatúra műfaját
járják körül, a részvevők
bejutnak múzeumi raktárakba is. Itt is lesz alkotómunka, kézműves
és digitális technikákkal.
A múzeum táborok
szervezői: Csillag Edina és György
Gabriella
múzeumpedagógusok. A táborra (már csak az augusztusira) muzeumpedagogia@
muzeumicentrum.hu email-címen
lehet jelentkezni.
(kszeva)
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Újra együtt a KÓPÉk!

Nyári Vadkacsák
Mindenkinek örömmel jelentjük, hogy velünk
minden rendben van. A víz most ugyan kicsit
nagy, de mi ebben a szépséget akarjuk meglátni.
A titkos helyekre most be lehet evezni, a Kacsaszigeten meg lehet lesni a kócsagot, a szürke gémet,
a vadkacsákat, és a nagyon szerencsések rátalálhatnak a mocsári teknősök egyikére is. Aki a Szigetcsúcstól jön lefelé,
beevezhet a Kecske-zátonyi szigetekhez, vagy a Szúnyog-szigetre
Tahinál.
Itt a nyár és a sok szép programot tervezünk, lesznek karatésok is
nálunk. Közeledik a július 25-i országos Vízitúrakupa leányfalui fordulója, amikor a verseny után szeretnénk hivatalosan is átadni a
Wichmann Tamás kenusról elnevezett új oktató központunkat.
Programok, kalandok, táborok tehát akadnak, 28 éve létező vízitelepünkre mindenkit szeretettel várunk!

A kormány járványhelyzetet érintő könnyítései lehetővé tették,
hogy elkezdődjenek edzéseink Leányfalun a Termálfürdőben. Izgatottan vártuk az első találkozást. Hányan jöttök majd, milyen állapotban lesztek, mennyire akartok majd újra vízilabdázni, stb. Kicsit
mindannyian elszoktunk a hétköznapi élettől. Kollégáink gyorsan
kapcsoltak, és napi szárazföldi edzéstervet küldtek csapataiknak. Az
idősebbek számára pedig online edzéseket tartottunk. Örömmel hallgattuk a visszajelzéseket, miszerint a gyerekek sokszor szüleikkel együtt
végezték a feladatokat. Ezzel együtt voltak kétségeink is, hiszen mindenkit nem, vagy nehezen tudtunk ellenőrizni.
Aztán eljött a nap, és nagy örömünkre megtelt a parkoló vidám
gyerekekkel. Az irányadó javaslatok betartásával elkezdtük a munkát.
A nagy létszám miatt egyórás váltásokban követték egymást a korosztályok. Gimnasztika, erősítés, hosszú kedvcsináló úszás a nyár
eleji napsütésben, jó levegőn. Ha valamit vártunk a kijárási korlátozás
alatt, akkor ez volt az!
Időközben a Magyar Vízilabda Szövetség Utánpótlás Bizottsága is
megtervezte a nyarat. Minden korosztálynak tornákat, kupákat
szerveznek júliusban-augusztusban, így nem maradunk meccs
nélkül a nyári edzőtábor alatt.

Tisztelt Szülők, kedves Barátaink!
Ezúton is szeretnénk megköszönni kitartó támogatásotokat! Ennek
köszönhetően nem kellett elbocsátani egyetlen kollégánkat sem. 2020
nyarán is várjuk gyermekeiteket táborainkba, edzéseinkre. Találkozunk a nyár meccsein! Hajrá KÓPÉ!
Kósz Zoltán

n!
o
r
á
i
y
l
a
v
a
T

KÓPÉ NYÁRI
ÚSZÓTÁBOR
Kezdés 2020.június 22-én
heti turnusokban
Helyszín: Leányfalu
Termálfürd ő
Napi 2x1 óra úszás
25.000 Ft/ hét
testvéreknek 1000

:
Jelentkezés

Ft/f ő /hét kedvezmény

+36703706677
kopeuszosuli
Facebook:

@gmail.com

Kópé úszósuli

Pázsit és Tűzifa Bt.
Technikai azonosító: AA5838419
Hársfa (ömlesztve, hasítva)
13 000 Ft/m3
Tölgy, bükk (ömlesztve, hasítva)
16 000 Ft/m3
Akác (ömlesztve, hasítva)
17 000 Ft/m3

Az árak 1m1m1m méretben értendők

BuRÁnYi ZOLTÁn

T.: 0670/222-6346

Táborok, evezések

Június 29.-július 2. IV. Kincskereső tábor avagy iskolakerülő
szigetkerülők túrája. Idén a Szentendrei-sziget csodáit és kincseit keressük meg. (infó: perehazy@gmail.com)
Július 1-6. Pepe kapitány Indián tábora Leányfalun a Kacsaszigeten. A kis indiánok a táborozási ismereteken túl rengeteg hasznos
ismeretet szereznek. (Infó: pepe@vadkacsa.hu)
Július 4-5. Lajos bácsi kézműves tábora (lehet, hogy 5napos lesz)
(Infó: pepe@vadkacsa.hu)
Hétköznapokon tart egész nyáron egyhetes turnusokkal Sanyi
bácsi élmény tábora. (infó: perehazy@gmail.com)
Telefon: +36/30/202 7896 www.vadkacsa.hu
Pereházy Gergely elnök

NYÁRI TÁBOROK a Leányfalu-Házban
Móricz Zsigmond út 124. Telefon: 26/383 454
Június 29-03.: Kreatív kézműves tábor Abonyi Zsófiával
• Július 06-10.: Sporttábor
gyerekeknek Driszkuné Szilágyi Évával • Július 13-17.:
BASE Akrobatikus torna tábor Baucsek Mónikával • Július 20-24.: Kreatív kézműves
tábor Abonyi Zsófiával • Július 27-31.: Sporttábor gyerekeknek Driszkuné Szilágyi
Évával

Leányfürdő újra, s újjal vár!
Leányfalu Termál és Strandfürdője a korábbi korlátozásokkor azon ritka fürdők egyike volt, amely elsőként meg tudta
valósítani a termálmedence vírus utáni működtetését. A kormányrendelet június közepén – az intézmények óvintézkedési
szabályainak megtartása mellett – mindent felszabadított, így
most teljes kapacitással indulhatnak a szolgáltatások.
A medencéket
ismét korlátozás
nélkül lehet használni, azonban az
élménymedencék
különlegességekkel is várják a
vendégeket. Új,
egészségmegőrző mozgásforma indult ugyanis a fürdőben, ahol
hetente háromszor, hétfőn, szerdán és pénteken vízi-tornára
nevezhetnek, s amire reggelente 7-től gyógytornász vezetésével,
a strandmedencében várják az érdeklődőket. A program szinte
azonnal népszerűvé vált, hiszen – dacolva a korai keléssel és a
nem igazán nyárias időjárással – már az első alkalommal 12
részvevője volt a tornának.
A stranddal szomszédos konditeremmel is együttműködési megállapodás köttetett. Itt egy újfajta edzésformának is hódolhatnak a jelentkezők, a crossfit edzésnek, melynek eszközei
között a kötél és a traktorgumi is fellelhető. Ezek a találkozók
kedden és csütörtökön zajlanak a fürdő korábbi homokos pályájának helyén, s a pénteken edzők egyedi lehetőségként az éjszakai programon is kedvezményesebb jeggyel vehetnek
részt. – Egy kemény edzés után pedig mi lehetne kellemesebb,
mint a termálvíz?! Az 50 méteres úszómedence is nyárira váltott
és a strand vendéglátóhelyei is mind megnyíltak.
Kinyitott a Szauna ház, lehet komplex jegyet venni; s bár
külsős vállalkozó üzemelteti a szaunákat, kombinált – a fürdőbe is érvényes – jegyet is válthatnak a masszázsba, szaunába érkezők.
Működik a
gyógymedence,
az élménymedence az élményelemekkel és a strandmedence a csúszdával. A korábban is
rendkívül népszerű hétvégi, éjfélig
látogatható éjszakai fürdőzések is
elkezdődtek a szabadtéri termálfürdőben, ahol a hét minden napján reggel 6-től,
este 7-ig várják a kikapcsolódni vágyókat. Indulás előtt friss
információkat pedig a www.leanyfurdo.hu portálon és a legnagyobb közösségi portálon a facebook.com/leanyfalu.termalfurdo
oldalon kereshetnek.

Lélek-jelen-lét
Spirituális-önismereti tábor Noszvajban 2020. augusztus 2429. A tábor fő témája az ember és a Földanya kapcsolata, a látható és
láthatatlan világok, energiák. Szó lesz az ökológia aktuális problémáiról – spirituális megközelítésben, a COVID-19 „üzenetéről”, önismeretről, a reikiről és még
sok fontos, érdekes dologról.
Táborvezető: Kövesi Péter író, spirituális tanító,
reikimester.Meghívott előadók: Nádor Judit Keya
sámánság-kutató, Szilvásy
Bence kommunikációs tréner, Szilvásyné Mazurek Magdolna pszichológus, Tankó István bio
energetikus, radiesztéta.
A szálláshely, a Panoráma Hotel család- és gyermekbarát, a konyha is kiváló. A környék számos érdekes látnivalót kínál. A tábor
költsége szállással, félpanziós ellátással, uszoda, szauna, jakuzzi stb.
használattal, programokkal: 72 000 Ft. Érdeklődés, jelentkezés előleggel (július 15-ig): szabolcsi.eva@gmail.com; Telefon: +36/70/258
0551

Smart Water Bt.
Telefonszám:
06-20/390-7598
E-mail: smartwaterbt@gmail.com

Víz- és szennyvíz bekötések
(telken belül is), csapadékvíz
elvezető rendszerek tervezését,
meglévő kutak (ásott,
fúrt) vízjogi fennmaradási
engedélyeztetését, kivitelezési
munkák felelős műszaki
vezetését, valamint műszaki
ellenőrzését vállaljuk!

SZENTENDRE –IZBÉGEN
613m2-es telken, 112m2-es
IKERHÁZ, GARÁZZSAL
ELADÓ!
44,9 M Ft;
T.: +36/20/482 1698

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
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REMEK
ÁRFEKVÉSŰ
ÚJ AUTÓK
KÉSZLETRŐL, AZONNAL!

TÖBB MINT 500 ÚJ AUTÓ KÉSZLETEN!
19 MÁRKAKERESKEDÉS • 24 MÁRKASZERVIZ • 1 HELYEN: ÓBUDÁN

Duna Autó Zrt., III. Óbuda, Zay utca 24. • +36 1 801 4203 • www.dunaauto.hu

HÁZIAS ÍZEK, SZÓJA ÉS GLUTÉNMENTES
TISZTA MINOSÉGI ALAPANYAGOKBÓL
KÉSZÜLT TERMÉKEK

ÚJDONSÁGOK – BŐVÜLŐ KÍNÁLAT!
Szürke-marha hús és készítmények
Mangalica hús és termékek

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
10 kilométeres körzeten belül
Megrendelés:
+36/26/390 350 és a +36/30/275 5103
telefonszámon

A VSZC Petzelt József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
korszerű, a munkaerőpiaci igényeknek és az új szakmajegyzéknek
megfelelő képzési kínálata a
2020/2021. tanévre

ISKOLAI RENDSZERŰ FELNŐTTKÉPZÉS

A 16. életév betöltésétől kezdődően, felső korhatár nélkül, a második szakképesítés megszerzése,
és az érettségire való felkészítés is ingyenes
Szakma

Képzés jellemzői

Szükséges előképzettség

Középfokú szakképzés
2 évfolyam - esti munkarend
(heti 1-3 jelenléti nap)

Alapfokú iskolai végzettség

Szakács
Cukrász
Panziós-fogadós

Nyitva tartás:
Keddtől péntekig: 7–17 óráig • Szombaton: 7–12 óráig
Hétfőn és vasárnap zárva

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Dunabogdány, Kossuth Lajos utca 40.

Kisgyermekgondozó, - nevelő
Szoftverfejlesztő és -tesztelő

Érettségi
Technikusképzés
2 évfolyam - esti munkarend
(heti 2-3 jelenléti nap)
Egy idegen nyelvből B2 komplex
nyelvvizsga a Turisztikai technikus
szakmai vizsga megkezdésekor.

Pataki Transz

Turisztikai technikus

Költöztetés, fuvarozás
a gondja?
a PATAKI TRANSZ
MEGOLDJA!

Érettségire felkészítő képzés

Általános közismereti
tantárgyak képzése (a
korábban megszerzett szakmai
képzettség egy teljesített érettségi
tantárgynak minősül)

Nappali rendszerű képzésben
szerzett szakmai képzettség

A szakmai és idegennyelvi képzéseket nemzetközi projektek, illetve az Európai Unió országaiban
végezhető szakmai gyakorlatok is támogatják.
További felvilágosítás kérhető: telefon: +36-26-312167 • e-mail: info@petzeltj.hu

Költöztetés • Áruszállítás • Irodaköltöztetés
Pataki Barnabás: +3670/621-5415
E-mail: patakitranskoltoztetes@gmail.com
www.koltoztetes-fuvarozas-szallitas.hu

Jelentkezés beadható a www.petzeltj.hu honlap felületén is.
Beiratkozás: folyamatosan az iskola titkárságán 8.00 – 15.30 között,
2000 szentendre Római sánc köz 1.
Várjuk Önöket képzéseinkre!

Énekes Rita
igazgató

