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bölcsődékre
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Ébredne álmából
a kastély

A magyar Van Gogh
A Magyar Festészet Napján,
október 18-án lesz a Pirk János
Múzeum ünnepélyes megnyitója.
Régóta várt ünnepi esemény lesz
ez Szentendrén éppúgy, mint a
magyar képzőművészeti életben.
Tíz év is elmúlt már, hogy felröppent a hír, új múzeum létesül a
városban, amely arra hivatott,
hogy Pirk Jánosnak, a szentendrei
festészet egyik kiemelkedő alkotójának európai színvonalú munkásságát bemutassa. Ekkor még
sokan arra számítottak, hogy a
múzeum egy-két év alatt létrejön,
és a MűvészetMalom tőszomszédságában új kiállítással bővül
a régi vízió, Szentendre óvárosának múzeumi selyemútja. Ám számos ok, évtizedes késlekedést okozott. Pirk munkásságával neves művészettörténészek foglalkoztak.
Életútját több száz cikk és tanulmány elemzi, emlékét két monográfia
is őrzi. Televíziós portréfilm készült róla „Pirk János a magyar Van
Gogh” címmel. Írásunkat az 5. oldalon olvashatja.

Távol is közel…
A pandémiás időszak miatt a fenti jelmondattal
kezdődött meg a 15. Múzeumok Őszi Fesztiválja. A
jelmondat arra utal, hogy ha időnként kényszerűségből el is távolodnak fizikailag a múzeumok a látogatóiktól, online megoldásaikkal ismét közel kerülhetnek hozzájuk.
Az idei gondolatisághoz kapcsolódó új tematika a Valódi és virtuális találkozások a múzeumban, valamint ehhez igazodott a 16+-os
témakör, amelynek elnevezése Bátraké a szerencse! lett. A kiemelt tematikák mellett továbbra is megmaradtak az előző évek sikeres témakörei, úgymint a Múzeumi őszbúcsúztató, a Pincétől a padlásig, a Sétálj,
gyalogolj, bringázz velünk!, az Utazó múzeum és a Szakmai programok.
A Tanárok éjszakája és az Óvodapedagógusok napja tematikákat ös�szevonva, ezúttal a Tanárok és óvodapedagógusok napja ad lehetőséget
a pedagógusoknak szánt szakmai programokra.
A változatos programkínálatról az oszifesztival.hu weboldalon, a
szentendrei Skanzen programjáról pedig a 6. oldalon találnak információkat.

Duna Autó Zrt.
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Egy írónő
modellt áll

A kereskedő Szentendre
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Megnyílt a Civil Ház
Szentendrén
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Elkészült a mi Euro Velónk!
A kerékpárosok már a szeptember 18-i átadás előtt birtokba vették
a Budapest–Szentendre közötti kerékpárutat. Az 5,6 km hosszú bicikli út az EuroVelo 6 kerékpáros útvonal része, az Atlanti-óceánt
köti össze a Fekete-tengerrel több fontos, nagy európai folyót érintve.
Az átadott útszakasz mintegy 60%-a újonnan épült, a többit pedig
korszerűsítették, és megépült a budakalászi Dera-patak feletti híd is.
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő beruházásában zajló fejlesztés
mintegy 850 millió forint hazai és uniós forrásból valósult meg. Részletekért a 2. oldalra lapozzon.

Szentendre soha nem volt elkényeztetve helytörténeti kiállításokkal.
Az október 9-én a Ferenczy Múzeum „Szentendre” termében megnyíló kiállítás tematikája a város gazdag múltjából egyetlen – de a
történelem folyamán mindvégig jelen lévő, s nemegyszer az itteni
életet alapvetően meghatározó elemet, a kereskedelmet helyezi a központba. Három teremben a város történetének négy nagy korszaka
elevenedik meg. A város történelmét, életmódját, közlekedését és kereskedelmét mindvégig meghatározta a Duna, a földrajzi távolságokat
és a korokat is összekötő folyam. Ez a motívum fonja át szorosan az
egész kiállítást. Részletek a tárlatról az 5. oldalon.

Cyber-zaklatók
Az UNICEF szerint Magyarországon a 10-18
éves gyerekek 88%-a rendelkezik profillal valamilyen közösségi média felületen. Közülük 20% pedig
volt már elektronikus bántalmazás áldozata, 10%uk pedig elismerte, hogy ő is bántott az online
térben másokat. Egyre többet találkozhatunk olyan
esetekkel, ahol a fiatalok arról számolnak be, hogy ismerőseik, vagy ismeretlen személyek zaklatják, bántalmazzák őket az interneten. Sok
szülő azonban alig, vagy semmit nem tud ezekről a problémákról. A
gyerekek nem beszélnek róla, mert félnek a bántalmazótól, vagy nem
akarják elmondani, mert tartanak a következményektől. Cikkünk a 6.
oldalon.

Pályaorientációs nap
MEGHÍVÓ:Október 16-án, pénteken pályaválasztási információs napot tartunk. A Petzelt szakközépiskolában az általános iskolák igazgatói, pályaválasztási felelősei, érintett osztályfőnökei számára.
Énekes Rita igazgató tájékoztatója után körbevezetjük vendégeinket az iskolában, ahol megnézhetik,
hogyan kapcsolódunk ahhoz a háromnapos rendezvényhez, amely az egész világon ünnepli az Erasmus
programot. Minden osztály egy európai országot mutat be úgy, hogy
feldíszíti az osztálytermet, plakátot, PowerPoint bemutatót készít,
néhányan nemzeti viseletbe öltöznek, lesznek, akik az ország nyelvén
köszöntik a zsűri tagjait. Bővebb információ a 6. oldalon

• Budapest, Szőlőkert u. 12. • www.dunaauto.hu/skoda

A ŠKODA OCTAVIA modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 4,3-5,7 l/100km, CO2 kibocsátása: 113-130 g/km
A megadott értékek a típusjóváhagyás során rögzített, gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek. A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok
összehasonlítására szolgálnak a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. A kép illusztráció.
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Szép(?) új világ
Vasárnap délután van, simogatón kellemes meleg. Szentendre óvárosában, a Duna korzón hatalmas tömeg. Emberek sétálnak, fagyiznak, a teraszokon élvezik a jó időt, mert
e hétvégén még ránk kacsintott és elbúcsúzni visszajött a
nyár.
Egy-egy maszkos ember látványa jelzi, ezek járványos
napok, a fertőzöttek száma már annyival nő naponta e honban, mint a rettegéses márciusban. Csak ma már könnyebben vesszük, kezdjük
elfogadni, hogy itt van köztünk, megöl krónikus beteget és időset is. Persze azt
reméljük, minket nem fertőz
meg, megússzuk, hamarosan
lesz majd vakcina, és minden
mehet tovább, úgy mint előtte volt. Csakhogy, és erről is
egyre többet olvasunk, többé
már nem lesz olyan a pandé
miamentes békeidő sem,
mint előtte volt. De vajon
milyen lesz az új világ? Hogyan élünk majd? Erre kereste a választ a brit The Guardian is a „Kertté lett utcáktól
a kerékpáros autópályákig:
négy elképezés (vízió) a
Covid-járvány utáni városokról” című, nagy port kavaró írásban. A négy legnagyobb brit várostervező céget
kérték fel, mondják el, szerin- Egy covidos vasárnap délután a Kacsakőnél
tük milyenek lesznek a
pandémia utáni városaink. Válaszuk lényege egyöntetűen az, hogy nem fog
visszatérni, nem térhet vissza ugyanaz, ami a Covid-járvány előtti időkben volt.
És egyre jobban érződik az is, hogy új stratégiák kellenek, mert itt a baj. S hogy
mennyire, erre bizonyítékul néhány sort idézek az egyik legsikeresebb szentendrei vendéglős bejegyzéséből. „Kedves Vendégeink, Barátaink és Mindenki! A
magyar vendéglátás történelme során soha ekkora mélyütést nem kapott. Minden
napra jut egy étterembezárás. Pincérek, szakácsok, konyhai kisegítők, vendéglátósok, megélhetése lehetetlenült el. A pandémia helyzet miatt bevezetett korlátozások és a közhangulat, – amit a pandémiával kapcsolatos kommunikáció
sugall, hogy nem biztonságos étterembe járni – okozta veszteségeket nem tudja
túlélni az ágazat.”
Szóval, eddig nem ismert új helyzet van, ezt írja a The Guardian is, és nem
csak a vendéglátásban. Már megjelent a Budapestre bringával járás, de mi lesz ha
leesik az első hó? A „Kiugrunk Szentendrére, ha jó az idő” hétvégi belföldi turizmussá változott, s úgy látszik, annyi az autóbuszos csoportos forgalomnak is, amely
a hetvenes évek végén még nyolcszázezer turistát hozott ide. És alig van külföldi
is. Japán, kínai, szerb, orosz, ukrán, német már csak elvétve érkezik. Haldokolnak
a Bogdányi utca „hűtőmágnes” butikjai, már az olcsó sál sem segít. Sok bolt bezárva, kiadó, eladó táblák az ajtókon.
Megoldás a brit várostervezők szerint a kerékpáros infrastruktúra bővítése a
gépkocsi-központú városokban. A nagyok javaslata a kerékpáros szupersztrádák
építése, amely új dolog, több és más, mint a Szentendréig kiépített bicikli út, vagy
az EUROVELO tervei. Immáron negyven éve ismert az a javaslat is, hogy a
nagyvárosok utcáit átfogóan át kell alakítani, „humanizálni” kell. Például rugalmas, bel- és kültéri kiskereskedelmi pavilonokkal, napernyős étkezési helyekkel
vagy szabadtéri irodák és tárgyalók kialakításával. De ilyen a nagyvárosi utca
lombos köztérré alakítása is. E szerint az utcákat „miniatűr zöldövezetekké” alakítanák, ezáltal téve egészségesebbé életterünket, csökkentve az egészségügyi
közkiadásokat is. Hódit az intelligens város víziója is. Egy másik stratégia, a Párizs
polgármestere által is népszerűsített „kis falvak városa,” ahol minden szükséges
dolog 15 perces sétára, vagy kerékpárútra van a lakástól.
Polgármesterek, tudósok, várostervezők Velencétől NewYorkig keresik a választ
a kérdésre, milyen lehet a Covid utáni világ. Választ adni pedig nem csak a nagyvárosok számára kihívás és verseny abban is, hogy melyik közösség tud jobban,
gyorsabban alkalmazkodni, és valós, élhető jövőképet felrajzolni magának. Ezért
volna jó, ha lenne-lehetne még értelmes polémia politikai lövészárkokkal összevissza szabdalt városunkban, Szentendrén, de a Dunakanyarban is. Mert nap-nap
után tapasztalhatjuk, hogy a világ akkor is változik, ha mi nem akarunk tudomást
venni róla, és azt hisszük, a Covid után életünk újból a régi lesz.
-Sutyi-
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Átadták a Budapest – Szentendre közötti EuroVelo6 szakaszát
A kerékpárosok már a szeptember 18-i átadás előtt birtokba vették a
Budapest–Szentendre közötti kerékpárutat. Az 5,6 km hosszú bicikliút, az EuroVelo 6 kerékpáros útvonal része, az Atlanti-óceánt köti
össze a Fekete-tengerrel több fontos, nagy európai folyót érintve. Az
átadott útszakasz mintegy hatvan százaléka újonnan épült, a többit
pedig korszerűsítették, és megépült a Dera-patak feletti híd is.
Az ünnepélyes átadáson az Innovációs
és Technológiai Minisztérium (ITM)
parlamenti és stratégiai államtitkára,
Schanda Tamás a kerékpáros útépítésben
az elmúlt tíz évben elért eredményeket
ecsetelte. Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos azt hangsúlyozta, hogy nemcsak a kerékpáros túrázok számára fontos, hanem a biciklis
munkába járást, a mindennapos kerékpározást is nagymértékben segíti ennek a
szakasznak a megépülte. Beszédében nem
mulasztotta el megemlíteni Szentendre
városvezetésének „hídellenességét”, de –
mint mondta – reméli, hogy a „városve-

zetés észhez tér.” Azt azonban
– ahogy már számtalan nyilatkozatában megtette – ismét
elfelejtette megemlíteni, hogy
a Nemzeti Infrastruktúra Fej- „az a fontos, hogy egy új kerékpárúttal gazdagodott a térség”
lesztő Zrt. (NIF) által a belvárosba tervezett kerékpáros híd nem kapott Csak azt hangsúlyozta, hogy 2,5 milliárd
környezetvédelmi engedélyt tájképvédel- forint Európai Uniós támogatástól esett
el év elején Szentendre amiatt, hogy a
mi és vízbázisvédelmi okok miatt.
Sajnálatos módon Hadházy Sándor, a város nem támogatta a kormány által
térség országgyűlési képviselője sem em- preferált belvárosi hídhelyszínt.
– Kár, hogy egy ilyen örömteli eselítette a Szentendrei Média Központnak
adott nyilatkozatában, hogy olyan híd- ményt is elrontanak a csúsztatott, nem a
helyről folyt az év elején a vita, amelynek valóságnak megfelelő állítások. A városnem volt környezetvédelmi engedélye. vezetés nem ellenzi, soha nem is ellenezte

a város és a sziget közötti kerékpáros híd megépítését, amit
többször, több helyen hangsúlyoztam. Csak az nem mindegy, hogy a város mely pontján
ér partot a híd. Egyébként meg
milyen alapon támogasson
egy képviselő-testület olyan
hídhelyet, amelyre a szakhatóság nem adott engedélyt. Remélem, hogy a döntéshozók is
nyitottak arra, hogy elfogadják a város szempontjait Szentendre hídjának helyéről, sikerül olyan
megoldást találni, amivel a lehető legkevesebb kárt okozzuk a természetes és épített környezetünkben. Most viszont az a
fontos, hogy egy új kerékpárúttal gazdagodott a térség. Remélem, hogy egyre
több fejlesztési projekt kap támogatást –
mondta Fülöp Zsolt polgármester az ünnepélyes átadó után

Az összekötő kerékpárút jelentős kalászi része vegyes használatú
bringások felé a kerékpárút
vegyes használatának szabályait.
Szentendre irányából az új
kerékpárútra a Dera-patak új
hídján keresztül lehet felhajtasze vegyes használatú. Itt a
ni, a hídtól tovább haladva
kerékpárral közlekedők megSzentendre külterületén keengedett legnagyobb sebessége
resztül érhető el a Duna-part
20 km/óra lehet, de sajnos
budakalászi ártéri szakasza,
rosszak a tapasztalatok, az A vegyes forgalmú kalászi szakaszon forgalomcsillapító sorompókat majd kijutunk a Duna sétány„irammenők” egyáltalán nem helyeztek el
ra, városunk üdülőövezetébe.
tartják be a korlátozást.
Az új szakasz a Barát-pataknál
Fegyelmezettségre és egymás iránti hivatalos része után személyesen keres- ér véget, ahol csatlakozik a Római-parti
fokozott figyelemre lesz szükség a bal- ték meg Révész Máriuszt és a beruházó kerékpárúthoz.
cég vezetőit, hogy legalább utólag keesetveszélyes helyzetek elkerülésére!
A kerékpárúton huszonkét forgalomAz ünnepi alkalom során a felszólalók rüljenek ki a biztonságot szolgáló tájé- csillapító sorompó segíti a biztonságos
nemigen hívták fel erre a figyelmet, de a koztató táblák. Örömmel nyugtázták, közlekedést. Az ivókutakkal is felszerelt
rendezvényre meghívott budakalászi hogy erre valamennyien készségesen rea- egyedi kialakítású pihenőhelyeken igényes
városvezetők, Forián-Szabó Gergely gáltak, és pontosíthatjuk a kérés telje- játékok is biztosítják a kikapcsolódást, a
alpolgármester, dr. Deák Ferenc jegyző sítését. A Magyar Kerékpárosklub felé is kétnyelvű információs táblák pedig a heés a helyi lakosok képviselői a program jelezték, hogy segítsenek továbbítani a lyi látnivalók felfedezését segítik.

A Szentendrét a Római-parttal összekötő kerékpárutat a bringások jó
ideje használják már, de szeptember 18-án, a hivatalos átadási ceremóniára is sor került. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő beruházásában
zajló fejlesztés mintegy 850 millió forint hazai és uniós forrásból valósult meg és része az EuroVelo6 kerékpáros közlekedési folyosónak.
Az eseményen az átadóünnepségeken
szokásos beszédek mellett a budakalászi
lakosok is igyekeztek hangoztatni véleményüket, mivel sokak szerint elhibázott volt
a több évvel ezelőtt engedélyezett nyomvonal, főleg azon a vegyes használatú
szakaszon, ahol a helyben lakók, a babakocsis kirándulók, a sétálók ugyanúgy
biztonságosan használni akarják majd a
Duna sétányt, mint a kerékpárosok.
Erről Budakalász város vezetése
egyébként már tavaly ősszel egyeztetést
kezdeményezett Révész Máriusszal, az
aktív Magyarországért felelős kormánybiztossal.
A kerékpárút jelentős budakalászi ré-

Mi vár rád, magyar autópiac?
Ahhoz képest, hogy a járványügyi hely- nosokat a szervizeltetés viszontagságain,
Az erős január-februári forgalom mi- álló ötmilliárd forintos keretösszeg alig
att idén az első negyedéves statisztikák több mint egy nap alatt kifogyott, összesen zet elején még 50%-os kereslet-visszaesést annak érdekében, hogy úgy gondoskodhasalapján még nem volt érzékelhető a koro- közel 1.700 pályázót segített új, elektromos jósoltunk, nem panaszkodhatunk a sanak autóik megfelelő állapotáról, hogy
navírus gazdasági hatása az autópiacra. gépjármű vásárlásában az állam – beleért- 21,73%-os piaccsökkenésre. A koronavírus nekik ki sem kell mozdulniuk otthonaikból,
Egy félév leforgása alatt azonban komoly ve azokat is, akik miatt később kiegészí- okozta gazdasági válság minket is érintett, és közben a garanciát is megőrzik. Mind a
de a tavalyi rekordévünknek 24 márkaszervizünk előjegyzési naptára
visszaesést produkáltak a számok. 2020 októberéig összeköszönhetően a Duna Autó ebben az időszakban tele volt, ez pedig azt
sen 90.092 db új személygépkönnyebben vészelte azt át, feltételeztette velünk, hogy a veszélyhelyzet
kocsit helyeztek forgalomba
mint más vállalkozás. Az idei, megszüntetésével is ugyanekkora igény lesz
Q2-es visszaesésünk 40%-os a szolgáltatásra. Ehelyett, ahogy visszaállt
Magyarországon, ami 2019
volt a 2019-es eredményekhez mindennapi életünk rendje, úgy az ügyfelek
azonos időszakához képest
21,73%-os (-25.013 db) csökképest, míg a Q3-as „mindössze” is áttértek arra, hogy maguk hozzák szerkenést jelent. A kishaszon-gép15%-os – mindkét időszakot vizbe autóikat. Ez egy bizalmi kérdés.”
járműveknél szinte teljesen
vizsgálva tehát jobb volt a staÉs hogy mi vár a magyar autópiacra
ugyanaz a helyzet: 20,33%-os
tisztikánk, mint a piaci számok. az év végén? A Duna Autó szakembere
volt a kereslet-visszaesés, ami
Arról nem is beszélve, hogy idő- szerint érzékelhető, hogy a vevői érdeklődarabszámban -3.884-nek feben, szinte elsőként reagáltunk dés stabil, a vásárlási kedv, hajlandóság
a piaci igényekre, rugalmasan továbbra is erős – ezt támasztja alá az is,
lel meg. Míg a kishaszon ese- A forgalom-visszaesés után a vásárlási kedv folyamatosan visszatér
tében, egyértelműen minden
alkalmazkodtunk a megválto- hogy az óbudai vállalatnál az új szerzőkategória eladásai megcsappantak, addig tették a pályázati keretösszeget, hogy zott feltételekhez, és létrehoztuk online érté- déskötések száma hónapról hónapra relaa személygépkocsiknál érdekes módon az minden sikeres tender beszerzésben reali- kesítési platformunkat, valamint hozom- tíve magas. Ami rövid távon mozgatja a
egyterűek, az E szegmensbe tartozó, pré- zálódhasson. Habár az elektromos pályá- viszem szervizszolgáltatásunkat.”
piacot, és problémát jelenthet, az inkább
Markó Zoltán elmondása alapján a a gyárak kapacitása. „A koronavírus és az
mium SUV-k és a mikrobuszok eladásai zat nyerteseinek többsége még nem használta fel a támogatást, érdekes eredménye- veszélyhelyzet alatt határozott érdeklődés augusztusi szabadságolások miatti leállások
nőttek.
„Az említett kategóriák eladásainak ket mutatnak a statisztikák.
komoly csúszásokat idéztek elő
A Duna Autó szempontjáa gyártásban, amit mi elsősoremelkedése egyértelműen a nagycsaládos
autóvásárlási támogatásnak tudható be” – ból releváns márkák tekintetéban abban érzékelünk, hogy
árulta el Markó Zoltán, a Duna Autó ben a legszembetűnőbb, hogy
nem érkeznek meg időre a megZrt. kereskedelmi és marketingigazgatója. a sokáig egyeduralkodónak
rendelt gépkocsik. Arányait te„A programot ugyanis nem függesztették fel számító Nissan Leafet megkintve azonban kijelenthetjük,
a veszélyhelyzet idejére, a családok továbbra előzte a Renault Zoe, elsősorhogy a magyar autópiac nais beadhatták igényüket a 2,5 millió forintos ban a modellfrissítésnek és az
gyobb veszteségek nélkül túl
hozzájáruláshoz, és miután megkapták a erős kampányának köszönhefogja élni a második hullámot,
pozitív elbírálást, rögtön mentek is kinézni tően. Míg a francia gyártó
és összességében a járványügyi
vagy leszerződni egy adott hétszemélyes mo- modelljéből országosan 277
helyzet gazdasági hatásait – bár
dellre.” Markó Zoltán megjegyezte, az darabot helyeztek forgalomba A koronavírus sem tudta kettétörni a Dacia Lodgy folyamatosan felfelé a tavalyi rekordévhez képest
óbudai vállalatnál volt olyan vásárló is, aki 2020. szeptember végéig, ad- ívelő népszerűségét
jócskán elmarad majd az árbeelővigyázatosságból, a megelőzés érdeké- dig a japán típusból 224 daravétel összege. A megrettent állaben ruházott be egy gépkocsira, hogy a bot. Az eladások tekintetében fej-fej mel- mutatkozott a kontaktusmentes autóvá- potból szépen lassan kilépünk, és bízunk
tömegközlekedést elkerülje.
lett haladó Hyundai Kona EV és Kia sárlás és szervizszolgáltatás iránt is, emel- benne, hogy egyre több ügyfél tér vissza váA nagycsaládos mellett a májusban, e-Niro szintén erős trónkövetelőkké vál- lett a cég földrajzi vonzáskörzete is kibő- sárlási szándékához, ezzel pedig még inkább
újonnan meghirdetett elektromos autó tak, de az új belépők, mint például a Peu- vült. Simon Péter, a Duna Autó Zrt. magára talál a piac a 4. negyedévben” –
pályázat is fellendítette a piacot egy kis geot e-208 vagy e-2008, is okozhatnak műszaki igazgatója hozzátette: „A karan összegezte Markó Zoltán, kereskedelmi
mértékben. A támogatásra rendelkezésre még meglepetést a jövőben.
ténidőszakban átsegítettük az autótulajdo- és marketingigazgató.
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Jövő Erdeje az út túloldalán is
A településen születő csemetéknek ősszel és tavasszal köszöntő fákat ültet a szigetmonostori önkormányzat. A pandémiás helyzet miatt tavasszal elmaradt eseményt,
most novemberben fogják megtartani. A helyszínen az elmúlt időszakban korszerűsítették az öntözőrendszert és új ösvényt is kialakítottak,
így a Jövő Erdeje egyre szebbé válik.
Idén ősszel 25, a szeptember 30-ig
született kicsiket üdvözlő új őshonos

fát ültetnek el. A szülők ezúttal is
választhatnak, kőrist, diót, tölgyet
vagy galagonyát szeretnének.
A köszöntő fák számára kiválasztott terület, a Horány és Monostor közötti zöld kapocs lassanként kevésnek bizonyul, így az
önkormányzat azt tervezi, a helyszínnel átellenben lévő területet is
megkapja a Jövő Erdeje, melynek
az előkészítése már meg is kezdődött.
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Több millió kilowattóra napelemekből

Napelem-park létesült Tahitótfaluban
A Szentendrei-sziget tahitótfalui területén helyezték üzembe október 7-én, a Fővárosi Vízművek legújabb
Napelem-parkját, amely a szigeten található víztermelő kutakat és a káposztásmegyeri gépházat látja el energiával.
A Fővárosi Vízművek és egyben Európa egyik legnagyobb, egy helyre koncentrált parti szűrésű ivóvízbázisa található a Szentendrei-szigeten. Az itt, valamint a Duna jobb és bal partján elhelyezkedő védett területek alkotják
az úgynevezett északi vízbázist, amely a fővárosi ivóvízellátás mintegy 80 százalékát teszi ki. Az innen érkező
vízmennyiség közel 1,5 millió ember vezetékes vízzel való ellátásához elegendő.
Az eseményen résztvevő Karácsony Gergely főpolgármester hangsúlyozta, hogy „Budapest abban érdekelt, hogy
zöldebb és fenntarthatóbb legyen. Ebbe a stratégiába illeszkedik a ma átadott napelem-park és a Fővárosi Vízművek
Napelemes Energiatermelési Programja. A fővárosi cég ezzel

szinten 95 millió kilowattóra energiát használ fel, ami csaknem 2,5 milliárd forintba kerül évente. A két éve indított és
egyre nagyobb tempóban bővülő Napelemes Energiatermelési Program a rendelkezésre álló nagy területek kihasználásával hasznosítja a megújuló energiát. A már használatban
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tület figyelembe veszi majd a nagycsaládosok igényeit is.
A szigetmonostori és horányi családok azonban nem
pusztán az új helyiségnek örülhetnek, ugyanis a kerítés
melletti területen egy izgalmas, kalandpark jellegű játszótér is épül. Ezt az óvodások is használhatják majd a
két gyermekintézmény közelsége miatt. A bővítési munkálatokkal egyidőben
napelemek is kerülnek a
bölcsődére, ez remélhetőleg az intézmény áramellátását teljes egészében
meg fogja oldani.
Ami még megoldásra
vár, az a hiányzó álláshelyek betöltése, a bölcsödébe ugyanis dajkát, míg az
óvodába két óvónőt és egy
dajkát keresnek. Az elmúlt
időszakban a település
óvodájában is történtek kedvező változások. A tetőszerkezet teljes cseréjén túl új kültéri játékokat vásároltak,
ugyanakkor jutott pénz a pedagógiai munkához elengedhetetlen informatikai fejlesztésre is.

•

Hat évvel ezelőtt, 2015-ben
adták át Szigetmonostor bölcsődéjét a családoknak. A térségben
rendkívül népszerű, 28 kicsit befogadó épület azonban mára szűkössé vált, a település vezetése
ezért a bővítés mellett döntött. A
testület tavalyi, nyertes
pályázatának segítségével
újabb 12 kicsit tud majd
befogadni az épület. Noha
a bölcsőde egykori pályázatában is szerepelt már
egy harmadik csoportszoba kialakítása, akkoriban
a költségvetés nem engedte ennek megépítését.
Most azonban, a Pest megyei fejlesztési támogatás
100 milliós összegéből
megindulhat az átalakítás. A munkálatok nyár elején
kezdődtek meg, ha az időjárás engedi, akár ebben az
esztendőben, de jövő nyárra mindenképpen elkészül a
bővítés. Az új férőhelyekre jelentkezők esetében a tes-
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Százmilliós fejlesztés a gyerekekért
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Tizenkét új bölcsődésnek lesz hely Monostoron
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nak, hiszen így mindig értesülhetnek a Faluház és a
Termálfürdő programjairól is.
A kapcsolatfelvétel új lehetőségéről a szerkesztő
elmondta, bár az önkormányzat természetesen eddig is elérhető volt elektronikus módon, lényegesnek érezték, hogy
amennyire lehet,
megkönnyítsék a testülettel való kommunikációt, ami a mostani nehéz hónapokban még fontosabb,
mint eddig bármikor. Szerettek volna
ezért egy olyan egyszerűen elérhető platformot
kialakítani, ahol az itt lakók ötleteiket, üzeneteiket
oszthatják meg a faluvezetés projektjeivel kapcsolatban.

•

Aki mostanában ellátogat Leányfalu honlapjára,
annak feltűnhet két új ikon a jobb felső sarokban: „Hírlevél feliratkozás” illetve „Kapcsolatfelvétel”. Az új
funkciók mibenlétéről
Kövesdi Miklós Gábort
kérdeztük. Az ifjúsági és
kommunikációs tanácsnok elmondta, régi hiányosságot pótoltak,
amikor júniusban elindították az önkormányzat Hírlevelét. A feliratkozók értesülhetnek a
falu életét érintő fontos
történésekről, programokról, és minden hírlevél végén szerepel egy
gyűjtemény a legfontosabb linkekről. Ráadásul a feliratkozók mindig megkapják a testületi és bizottsági
ülések meghívóját, a napirend és az előterjesztések linkjével. Bíztatják a környéken lakókat hogy csatlakozza-
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Új online lehetőségek Leányfalu honlapján
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zöket, vetőmagot is kaptak a gyerekek. A diákok végig
kísérhetik majd, hogyan fejlődik, érik, amit elültetnek,
megtanulhatják, melyek az élelmiszernövények, hogyan kell gondozni őket.
A tankert létesítését tavaszra tervezték a
településen, ám a járvány miatt őszre került
az indulás. Ebben a
szülők is segítettek,
sokan hoztak növényeket is a kertbe. A kellemes ősz eleji időjárás
miatt a gyerekek most
is ültethetnek majd
olyan növényeket,
amelyek fejlődését követhetik a veteményesben. Az óvodásoknak saját ágyásuk van a kiskertben,
az itt megfigyeltekről külön foglalkozást tartanak a
kicsiknek a pedagógusok. A diákok a tapasztaltakat
környezetismeret és biológia óráikon vitatják meg. A
veteményes ugyan csak pár négyzetméter, a kert maga ennél jóval nagyobb. S mivel a gyerekek és tanárok
is szívesen töltik itt az időt, az oktatás zöld helyszíne
kedvelt közösségi térré is vált.
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„Kéz a földben, fej a napban, szív a természetben” – ez
a kert dicsősége Alfred Austin angol költő szerint, aki
hitt abban is, hogy a kert ápolása nem csak a test, hanem
a lélek táplálása is. Napjainkban pedig egyre fontosabb
tudás birtokába is jut,
aki tud és szeret is a
földdel bánni. „Változik
az éghajlat, klímánk
egyre szélsőségesebbé
válik. A felnövekvő generációknak ezen a téren így egészen más kihívásokkal kell szembenézni, mint eddig. Éppen ezért elsősorban a
gyerekeket kell megtanítani arra, hogyan kell
tudatosan, felelősen
gazdálkodni a rendelkezésre álló erőforrásokkal” – fogalmazott Nagy István agrárminiszter, a leányfalui
Tündérkert Óvoda és a Móricz Zsigmond Általános
iskola tankertjének átadásán.
A szakminisztérium 74 millió forintból indította el
új programját, melynek segítségével száz iskolakert jön
létre az országban, egyikük éppen Leányfalun. A település polgármestere, Adorján András elmondta, eszkö-
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Az oktatás zöld helyszíne
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Iskolakert-avató Leányfalun
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Napelem-park átaadás: Keszler Ferenc, Fővárosi Vízművek vezérigazgatója, Dorosz Dávid, klímavédelmi főpolgármester helyettes, Karácsony Gergely, főpolgármester, Lengyel Gábor, FV műszaki igazgató

a technológiával képes lesz arra, hogy maga termeljen energiát Budapest ivóvíz szolgáltatásához. Ezzel pénzt spórol a
cég, úgy, hogy közben egy zöld, XXI. századi megoldást
választ. Elkötelezettek vagyunk a Vízművek ehhez hasonló
programjainak folytatásában, és mindent megteszünk azért,
hogy forrásokat szerezzünk ezekhez a fejlesztésekhez.”

Teret nyer a zöldenergia
A Fővárosi Vízművek üzemeltetési költségeinek meghatározó hányadát teszi ki az energiaköltség, hiszen ahhoz,
hogy a vízbázisokon kitermelt víz valóban el is jusson a
fogyasztói csapokig, kutak, gépházak, átemelők sokaságára van szükség, melyek üzemeltetése elképzelhetetlen energia nélkül. A társaság a villamosenergia-hálózatból éves

lévő 23 napelemes rendszer az év első nyolc hónapjában
csaknem kétmillió kilowattórányi energiát állított elő az
ivóvíztermelést biztosító berendezések működtetéséhez.
Amint arról a Fővárosi Vízművek tájékoztatta lapunkat, a
jövő évben már teljes energiafelhasználásuk mintegy 5 százalékát fogják napelemekkel megtermelni. Középtávon teljes
villamosenergia-igényük 10 százalékát szeretnék biztosítani
megújuló energiával, amelynek eredményeként további gépházakat és létesítményeket tudnak majd bekapcsolni saját
energiatermelő rendszerükbe. A Csepelen található Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen működő gázmotorok segítségével előállított 20 százalék biogázból származó
megújuló energia-termeléssel együtt már a felhasznált energia jelentős hányadát teszi ki a zöldenergia.

460 milliót nyert Tahitótfalu bölcsőde építésére
A települési önkormányzat kö- ellenőri feladatokra is sikerült a feltételeknek megfelelő emteles gondoskodni a gyermekek bert kiválasztanunk.
bölcsődei ellátásáról, ha a település
A pályázat beadását követően a Tormaréten lévő terület3 év alatti lakosainak száma meg- re változási vázrajzot készíttettünk és terepmegosztást kezhaladja a 40 főt – rögzíti a 2017. deményeztünk a Járási Földhivatalnál, mert a konyha-étkezjanuár 1-jén hatályba lépett Gyer- de építésekor az OTP Bank Zrt. 127 millió Ft-os jelzálogmekvédelmi Törvény. A Tahitótfa- jogot jegyeztetett be erre a területre. Miután közintézmény
lun élő 3 évesnél fiatalabb lakosok nem építhető jelzáloggal terhelt területre, szükség volt a telek
száma 2018-ban 243 fő volt, s ez a gyermeklétszám egyér- megosztására. Így tudtuk a bölcsőde építési területét tehertelműen indokolttá tette bölcsőde építését. Két éve, 2019. mentesíteni.
A közműellátás kiépítése a telekhatárig önkormányzati
augusztus 27-én jelent meg – új költségvetési tartalommal
– egy pályázati lehetőség. A korábbi alkalommal a pályáz- feladat, így elkészítettük és beadtuk az elektromos-, csatornaható összeg felső határa 350 000 000 Ft volt. Ezen azért és vízügyi terveket. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési
nem indultunk, mert a megváltozott körülmények miatt eljárás keretében öt gazdasági szereplőt hívtunk meg, az
jelentős önkormányzati forrást kellett volna még biztosíta- ajánlattétel beérkezésének határideje 2020. október 13.
nunk, ami nem állt a település rendelkezésére.
Terveink szerint, az időjárástól függően ez év végén, követAz új feltételekkel megjelent pályázat felső határát kező év elején tervezzük az alapkő letételét.
megemelték 480 000 000 Ft-ra. A mi esetünkben további
Sajtos Sándor polgármester
pozitívum, hogy 20 000 Ft/fő adóerő-képesség (Tahitótfalu 13 500 Ft/
fő) alatt nem kell települési önrészt
vállalni. Erre az új kiírásra várva,
a már korábban előkészített pályázati anyagot szeptember 1-jén feltöltöttük a Magyar Államkincstár
HŐSZIVATTYÚ, LÉGKONDICIONÁLÓ
rendszerébe. Az engedélyes tervdoÉS LÉGKEZELŐ BERENDEZÉSEK…
kumentáció költségbecslése alapján
460 000 000 Ft-ra pályáztunk. A kitelepítése, karbantartása, szerelése
vitelezési költség bruttó 380 979 680
Ft, a fennmaradó részt a bölcsőde 4
csoportszobájának berendezéseire,
játszóeszközeire, udvari játékaira,
konyhai eszközökre, műszaki ellenőri díjra, közbeszerzési eljárásra,
Mobil: +36 20 508 98 85 • E-mail: kubicsekklimasz@gmail.com
projektmenedzsmentre fordítjuk.
A Magyar Államkincstár 2020.
szeptember 9-i tájékoztatása szerint
a megítélt, vissza nem térítendő
Pataki Transz
támogatás összege 459 849 758 Ft.
Ekkor megkezdtük a projekt egyes
elemeinek előkészítését. Döntött
a képviselőtestület a közbeszerzési eljárás felelősségi rendjéről, és a
Költöztetés, fuvarozás
közbeszerzési eljáráshoz kapcsolóa gondja?
dó bíráló bizottság összetételéről.
a PATAKI TRANSZ
Határozat született arról is, hogy
MEGOLDJA!
a közbeszerzési eljárás gazdasági
szereplőinek, valamint a műszaki
Költöztetés • Áruszállítás • Irodaköltöztetés • Lomtalanítás
ellenőri feladatok ellátására milyen
Pataki Barnabás: +3670/621-5415
ajánlattételi felhívást kell kiküldeE-mail: patakitranskoltoztetes@gmail.com
nünk. A pályázatban kiírt műszaki
www.koltoztetes-fuvarozas-szallitas.hu
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Volt egyszer egy szép kora őszi délután
a Múzeum kertjében, összegyűltünk és
megünnepeltük a gyerekeket.
2020. szeptember 11-én a Múzeum
kertben tartottuk meg az Itthon Leányfalun… című gyermek alkotópályázat
díjkiosztóját. Hosszú hónapokat
vártunk erre a délutánra, mert a
vírushelyzet sajnos ezt sem tette
lehetővé.
A zsűri, Czink Ibolya,
Magyarósi Éva, Kováts Kristóf
nézte át és értékelte a beérkezett
alkotásokat, nem volt könnyű
dolguk, hiszen nagyon sok szép
pályamű érkezett. Minden részt-

Itthon Leányfalun…
vevőt megkértünk arra, hogy adja le az
eredeti alkotását a könyvtárban, melyeket
Böske néni lemásolt, laminált és egy mini

Folytatódnak a Leányfalui Esték!
Tavaly decemberben indult útjára a Leányfalui Esték beszélgetéssorozat a településen élő író-műfordító,
Kövesdi Miklós Gábor vezetésével. Első vendége Koltai Róbert volt, de vendégül látta például Zeliska Orsit
is, a népszerű Péklány blog és pékség létrehozóját. A
tavaszi karantén félbeszakította az egyre népszerűbb
találkozásokat, de szeptembertől ismét különleges vendégek érkezek a Leány-Faluházba. Az estek házigazdája elsőként Rohonyi Barnabást, az SZFE Leányfalun
élő végzős hallgatóját hívta meg. Október 17-én 16
órakor a szintén leányfalui Csőke Flóra Junior Príma-díjas gordonkaművészt láthatják az érdeklődők, november 4-én 17 órától pedig Földvári András világutazót,
akinek Elmentem világgá című
könyve szeptemberben jelent
meg, és már nem lehet kapni a
könyvesboltokban.
A programsorozat ingyenes, de
a helyszínen lehetőség van támogató jegy vásárlására, amelynek bevételét Kövesdi Miklós Gábor a leányfalui Szent Anna kórus javára
ajánlotta fel.

Bicska Maxi a Teátrum műsorán!

Koldusopera

A Szentendrei Teátrum őszi sorozatát Kurt Weill – Bertolt Brecht Koldusoperájával folytatja. Főszerepben
Brasch Bence! A Budaörsi Latinovits
Színház és a Szentendrei Teátrum közös produkcióját november 7-én láthatja a közönség a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár színháztermében.
„Hölgyeim és uraim! Önök
most egy operát fognak látni. És
mivel ez az opera úgy lett kitalálva, ahogy azt a koldusok elképzelik, illetve mivel olyan
olcsónak kellett lennie, hogy
még a koldusok is megfizethessék, a címe: Koldusopera.”
A Dreigroschenoper ősváltozata, John Gay 1728-as zenés
balladákkal teletűzdelt műve
valószínűleg minden idők első musicalje.
A szerző a kor vezető politikusainak állított benne emlékművet, olyat, hogy nem
köszönték meg. Nem is nagyon volt miért:
Gay The Beggar’s Operájának karakterei
a kor néhány valóságos eseményét, illetve
szereplőjét idézik meg, azt állítva róluk,
hogy nem csak a kiváltói, de haszonélvezői
is a kor legendás nyomorának, és e legendás nyomor köré szervezett közintézményeknek.
Ugyanígy járt el pontosan kétszáz

évvel később Bertolt Brecht is: 1928-ban,
a Weimari Köztársaság fénykorában –
mely fénykor, mint később kiderült, a
bukás előszobája volt. Nekirontott mindenkinek, gazdagnak, szegények, a törvényen kívülieknek és a törvény őreinek
egyaránt. De megkapták tőle a magukét
a nők és a férfiak, ezek az egymás húsára

ácsingózó izgága javíthatatlanok is. A világraszóló sikert Kurt Weill egy új zenés
műfaj megteremtésével, Brecht egy új
színpadi formával és az éles társadalomkritikával indokolta.
A Koldusopera megírásakor mindös�sze harmincéves, de szemtelenül nagyképű Brecht valóban radikálisan újat állított
előadásaival. A színészeinek azt mondta:
Mutassátok meg, hogy megmutattok! A
nézőinek pedig azt: Ne vágjátok már ezt
a romantikus képet!

Szentendrei Teátrum 2020. ősz/tél
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár • Pátriárka u. 7.
Október 9. péntek 19:00 Mark. St. Germain: Táncórák • November 7.
szombat 19:00 Kurt Weill – Bertolt Brecht: Koldusopera • November 21.
szombat 19:00 Craig Warner: Idegenek a vonaton • November 29. vasárnap
19:00 KV Társulat – Trafó: Médeia • December 6. vasárnap 17:00 Charles
Perrault: Hamupipőke
www.szentendreiteatrum.hu
Jegyvásárlás: ONLINE: szentendreiteatrum.jegy.hu • Tourinform Szentendre, Dumtsa Jenő u. 22. Telefon: +36 26/317-965
A Szentendrei Teátrum előadásait nézőik biztonsága érdekében szigorú protokoll szerint tartja meg: – A Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár
nézőterét minden előadás előtt fertőtlenítjük. – Nézőink és a színház munkatársai számára is kötelező a maszkviselés. Kollégáink és nézőink testhőmérsékletét is megmérjük. – Előadásainkat csak tünetmentes nézőink látogathatják.
Kölcsönösen vigyázzunk egymásra!
A Szentendrei Teátrum munkatársai

kiállítást rendezett a játszótér környékén,
úgy nyár derekán.
Az eredeti alkotásokat aztán a Múzeum kertjében mutattuk be, s amíg
az idő és a szél engedte Gyimóthi
Gábor hagyta a szép rajzokat,
hadd díszítsék a tornácot. A díjakat Adorján András polgármester
és Magyarósi Éva adták át egy
könyökpacsi kíséretében.
Nagyon erős volt a mezőny
mind alsó, mind felső tagozatos
kategóriában, a harmadik kategória az ovisok rajzaiból állt össze. Az
első 5 díjazott részesült komoly díjakban
mindhárom kategóriában. Ajándékutalványt, illetve a Leányfalui Temálfürdő
Kft. bérletét kapták.
Köszönetet mondunk Halmschláger
Norbertnek és a Halmschláger Trade Zrtnek, hogy minden gyermeket megajándékozott egy tábla csokival.

Morph Bogdányban
A Morph – művészcsoport három
szobrászművész tagja és egyénisége:
Kalmár János, Mata Attila valamint a
szentendrei Szabó Tamás állítja ki műveit Dunabogdányban egy közös tárlaton. A Művelődési Ház Galériában a
három Munkácsy-díjas alkotó legújabb
műveiből is láthatunk néhányat.
Kalmár János művészetét a spiritualitás határozza meg, szívesen használ ősi
szimbólumokat, nyelvezete az univerzálist,
a kultúrák közös eredőjét idézi. Elvont,
filozofikus hangvételű alkotásai letisztultak, nagyfokú érzékenységet tükröznek.
„A belső élmények egyfajta alakká állnak
össze. És ez a fajta élmény próbál találni
megfelelő, fizikailag látható és érezhető
formát vagy teret, ami azt elő tudja hívni.
Tehát nem a szobor a lényeg, hanem amit
előhív” – nyilatkozta egy alkalommal a
művész.
„Szeretek kísérletezgetni formákkal és

anyagokkal. Érdekelnek az
ősi témák, mint például a
szex(szexualitás), a halál, az
istenek stb. Szobraimban
az emberi test geometriai
formákká redukálva, geometriai struktúrákba újra
rendezve jelenik meg. Kifejezetten vonzódom az
extrémitáshoz is” – írja
Mata Attila. Szobraira a
játékosság, a kötöttségektől mentes kifejezésmód jellemző. A tárlaton néhány nyitott szerkezetű vázszobra, valamint tömbszobor is szerepel.
Szabó Tamás szobrász- és festőművész
egyben. A kiállításon szereplő festményei
rejtőzködő portrék, némelyiknek szerves
része a hímzés. Szabó Tamás szobrászatára
is a figuralitás jellemző, akkor is, ha formában elvont és anyagában sokrétű. „Izgat,
hogyan lehet hatékonyan a térben gondol-

kodni. Szobrásznak tartom
magam, de ugyanazzal az
energiával festek is. A festményeim is inkább szobrok.
Előfordul, hogy a szobrokat
befestem. A két műfaj folyton hat egymásra.”
A kiállítást Hoffmann
István emlékének ajánlják
a szervezők. A Dunabogdányban élt műgyűjtő
egyik ösztönzője volt a művelődési házbeli kiállítóterem létrejöttének, művészetszerető emberként és különösen a kortárs
művészet iránt rajongó gyűjtőként számos
kiváló színvonalú kiállítást szervezett szeretett községében.
A tárlat megnyitására október 17-én,
17 órára várják az érdeklődőket a
dunabogdányi Művelődési Házba. A
Morph november 20-ig látogatható.
(LA)

Ébredne álmából a kastély

Korábban állami tulajdonban volt, s
mindössze egy étterem és egy kis szálloda
működött a pomázi Teleki Wattay kastélyban. Aztán, jó tizenöt évvel ezelőtt egyezség született az állam és Pomáz városa között,
amelynek értelmében ötven évre a település kezelésébe került a patinás épület. Ahogyan
azt Hardi Péter, Pomáz alpolgármestere felidézte, ez az időszak nem indult zökkenőmentesen, visszaélések, összefonódások és egy vállalkozóval kötött előnytelen szerződés felbontása után kezdődhetett csak új szakasz az épület történetében.
Az önkormányzat saját kezelésébe vette a kastélyt, ám a koronavírus érkezése azonnal
súlyos csapást mért az idegenforgalomra, így a vendéglátásra építőkre is. A helyzet a
Sok színes, a széles közönséget megszólító programot tervez Nagy Gyula,
a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft.
új ügyvezető igazgatója, amellyel a
kastély a város kulturális életének
egyik központja lehet. Emellett kastélyszállóként is tovább üzemelne, a
bakancsos turistáktól a magas kultúra
iránt érdeklődő vendégekre egyaránt
berendezkedve.
– Június végén választották meg a
kastély új ügyvezetőjének. Milyen kihívások elé néz a jövőben?
Fontos változás lesz – ami az önkormányzatnak kifejezett kérése is volt –,
hogy a kastély ne csak szállodaként működjön, hanem kulturális tevékenységet
is folytasson. Pomáznak lassan húszezer
lakosa van, és a művelődési ház egymagában már kevés egy ilyen lélekszámú városhoz. Egymást kiegészítve, a kastély
segítséget tud nyújtani egy színvonalas
kulturális élet kialakításához. Pest megyében jelenleg 10-11 működő kastélyszálló
van, büszkék lehetünk, hogy Pomáz is
közöttük van.
– Egy kastély kulturális programkínálata nyilván más jellegű, mint egy
művelődési házé.
Igen, hiszen a hely jellege és a közönsége is egészen más. A kastélyban inkább
a családiasabb programoknak szeretnénk
helyet adni. Például előadóesteknek, amihez nem kell nagyszínpad, nagy technikai
apparátus, mondanivalójukban pedig
tudnak alkalmazkodni a kastély légköréhez. Sokan várják és igénylik, hogy új
színfoltok tűnjenek fel a palettán, és mi
ezt – reményeim szerint – ki tudjuk majd
elégíteni.
– Milyen intézményekben dolgozott korábban?
1979-ben kezdtem a pályafutásomat,
azóta folyamatosan a kulturális szférában
és a művelődés különböző területein dolgoztam. A Bábszínházban kezdtem, később a régi Nemzeti Színházban, majd a
József Attila Kulturális Központban is. Az
utóbbi években a vecsési Bálint Ágnes
Kulturális Központ művészeti vezetője
voltam. Közben elvégeztem a kulturális
menedzser, a marketing- és reklámmenedzser és a filmes szakot is. Sok éve pomázi lakos vagyok.
– Milyen programok várják a jövőben a kastély látogatóit?
Szeretnék előadóesteket szervezni, próza, vers, ének és önálló magánestek formájában. A nyári hónapokban pedig színházi esteket tartanánk. Könnyedebb, zenés
programokkal, amik kellemes kikapcsolódást jelenthetnek egy nyári estén. Rekre-

pandémiás időszak második hulláma miatt
tovább romlott, szállóvendég alig érkezik.
Az épületnek ugyan van már gondos gazdája, de fejlesztésére nagyobb összeget kellene szánni. A szállodarész jelenleg is működik,
az étterem azonban nem indult be, a konyha nem működik, márpedig így nagyobb
rendezvényeket, esküvőket nem lehet tartani. Kulturális programok, színházi- és gyerekelőadások most is helyet kaphatnak a falak között, s a szüreti felvonuláskor, amelynek
végállomása a kastély, a kapuk ugyancsak kitárultak a pomáziak előtt. Azon a napon
igazán életre kelt az épület, de hogy ez tartósan így lehessen, ahhoz bizonyosan meg kell
várni a járványos időszak végét.(PDH)

A tervek már készen állnak
ációs klubot is indítunk, jógával, hangfürdővel, művészetterápiával, élményfestéssel.
Illetve szervezünk majd úgynevezett titkos
utakat is, ami azt jelenti, hogy csoportokkal elmennénk olyan helyekre,
ahova magánemberként nemigen lehet eljutni, például a
Budapest alatti víztározóhoz
vagy sörgyári pincékbe. De
mozi klubot is tervezek. Több
lehetőségben is gondolkodom.
Az egyik tematikus sorozat lenne
művész- és romantikus filmekkel, egyfajta visszatekintés a
filmtörténet mérföldköveire.
Másik sorozatban a nemrég
futott kasszasiker vagy díjakat
nyert filmeket mutatnánk be. Harmadik
lehetőségként a Pomázhoz valamilyen módon kapcsolódó filmeket vetítenénk. Mint
Vujicsics Tihamér, aki több magyar filmnek írta a zenéjét, ezeket is szeretnénk
bemutatni. A filmművészet berkeiben
kalandozva, méltó emléket állítva ezzel
neki. Kiállítások is lesznek a kastélyban.
Ezek a programok elsősorban nem a szálló vendégeinek szólnak majd, de számukra is nyitottak, hanem azoknak a
pomáziaknak, akik igénylik ezt a fajta
kulturális programot, és kíváncsiak a kastélyra.
– Új események, nagyobb rendezvények vannak a tervei között?
Két kisebb fesztivál is. Egyik tavasz
végén, a Pomázi Cseresznye Fesztivál, ami
a népművészeteknek lenne a seregszemléje.

Tánccsoportok, kórusok, népdalkörök fellépése mellett szeretném, ha olyan mesterségeket is be tudnánk mutatni, amik régen
meghatározóak voltak, de ma már kivesző-

ben vannak. Kézműves mesterségeket felelevenítve, előadókat is meghívva, akik
kultúrtörténeti előadásokkal járulnának
hozzá ezeknek az értékeknek a megőrzéséhez. Hiszen ezek olyan kincsek, amiknek
művelői egyre kevesebben vannak. Fontos
lenne ezt a tudást átmenteni olyan fiata-

loknak, akik szívesen tovább vinnék. Ezek
mellett megfordult a fejemben egy évente
megrendezendő utcazenész találkozó.
– Szállodaként hogyan üzemel
majd a kastély?
– Különböző csomagokat fogunk
biztosítani a vendégeknek, ahol a magas
művészet iránt érdeklődőktől
a bakancsos-hátizsákos vendégekig mindenki megtalálhatja
a számára megfelelőt. Célunk,
hogy minél több ember érezze
jól magát a kastélyban.
– Az étterem működésére vannak elképzelései?
Fontos része a szállodának
az étterem, ezért több vállalkozóval is folynak tárgyalások
annak üzemeltetéséről. Az
étteremnek a szállodai vendégek és a pomáziak igényeit is messzemenően ki kell elégíteni.
– Rendezvényhelyszínként is működik a továbbiakban a kastély?
– Az esküvők és hasonló rendezvények ezután is helyet kapnak majd a kastélyban. (Forrás: Pomázi Polgár) N.Sz.

Teleki Wattay Kastély, Pomáz
Október 8. 18.30 MAGYAR ESTEK 2. A magyar tudomány története
– Bolyai Farkas hagyatéka. Szőllősi Ildikó előadása. 10. 10.10. HANDABANDA Zenekar – gyermekkoncert. 10. 16.18. MOZIKLUB – Emlékezés JIRÍ
MENZELRE: Mesés férfiak kurblival. 10. 23. 18.30 HARMÓNIÁK A LÉLEK HÚRJAIN ünnepi koncert. Közreműködik: Bujtás Anita hegedű, Zentai
Károly zongora. 10. 30.18 ART FLOW, művészet és érzések. 10. 31.14.
HALLOWEEN A KÍSÉRTETKASTÉLYBAN – gyerekprogram.

zoldhulladekdunakanyar.hu
Zöldhulladék lerakó Dunabogdányban
Nyitva tartás: H–P: 8–17 és Sz: 8–12
• Lerakási díj: 2000 Ft/m3
• Rostált termőföld eladás: 6000 Ft/m3
(szállítás igény szerint)
Árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák

Tel.: +36209333241 és +36202350466
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Régóta várt ünnepi esemény lesz ez
Szentendrén éppúgy, mint a magyar
képzőművészeti életben. Tíz év is elmúlt
már, hogy felröppent a hír, új múzeum
létesül a városban, amely arra hivatott,
hogy Pirk Jánosnak, a szentendrei festészet egyik kiemelkedő alkotójának
európai színvonalú munkásságát bemutassa. Ekkor még sokan arra számítottak, hogy a múzeum egy-két év alatt
létrejön, és MűvészetMalom tőszomszédságában új kiállítással bővül a régi
vízió, Szentendre óvárosának múzeumi
selyemútja.
Ám számos ok, többek között az is,
hogy az épület állapota sokkal rosszabb
volt, mint az az átvételkor kívülről látszott,
évtizedes késlekedést okozott. Bár sokan
próbáltak segíteni, csak most lesznek láthatók a neves szentendrei alkotó művei új
múzeumában.
Pirk János pályája hetven évet ívelt át,
Nagybányán indult, életének főbb állomásai Budapest, Róma, Párizs, Gödöllő és
Szentendre voltak. A Magyar Képzőművészeti Főiskolán Thorma János irányítása
alatt kezdte tanulmányait, később Réti
István növendéke volt. Két alkalommal

Életmű kiállítás nyílik Szentendrén

kapott. Művei megtalálhatók a Magyar
Nemzeti Galériában, a Szépművészeti
Múzeumban, a Műcsarnokban, a Debreceni Déri Múzeumban, a Szentendrei
A kedves és szerethető ember festői Ferenczy Múzeumban, és más hazai és
személyisége hihetetlenül erős volt, s bár külföldi közgyűjteményekben, magyarfolyton kísérletezett, de mindig Pirk Já- országi és külföldi magángyűjteményeknos maradt, soha nem tudott „trendi” ben.
lenni. Munkásságával neves művészettörA Magyar Festészet Napján, október
18-án 15 órakor kezdődik a
PIRK JÁNOS MÚZEUM
ünnepélyes, ideiglenes megnyitója. Köszöntőt Fülöp Zsolt,
Szentendre polgármestere
mond, majd Pirk János életmű-kiállítását Gaál József
Munkácsy-díjas képzőművész,
a Magyar Képzőművészeti
Egyetem docense nyitja meg.
Mint a meghívóban olvasható,
Pirk a Szamárhegyen a Tobakosok keresztjénél
az eseményeket szabadtérről,
kivetítőről, a múzeum udvaráténészek foglalkoztak. Életútját több száz ról is figyelemmel kísérhetik az érdeklőcikk és tanulmány elemzi, emlékét két dők. A befejezés előtt álló múzeum épülemonográfia és a Pirk János album is őrzi. te és a kiállítás 2020. október 19. – 2020.
Televíziós portréfilm készült róla: „Mag- november 22. között tekinthető meg Szentvető káprázatban. Pirk János a magyar endrén, a Bogdányi u. 34-ben.
Van Gogh” címmel. Számos kitüntetést
Benkovits György

Pirk János a magyar Van Gogh
Párizsban, majd Korb Erzsébet ösztöndíjával Olaszországban volt tanulmányúton.
A harmincas évek
közepén állami
ösztöndíjas volt a
római Collegium
Hungaricumban.
A háború végétől
Szentendrén a régi
művésztelepen alkotott.
Egy eltűnő korszakot és életformát,
gyermekkora paraszti világát idézi meg
festményein. Kaszálókat, kőtörőket, szántókat, lovakat fest, amely Jean François
Millet-vel rokonítja. Mások festményeit és
grafikáit Mednyánszky alkotásaihoz közelinek tartják. Előadásmódja mozgalmas és
expresszív. Figurái karakteresek, számára
fontos a mozdulatok dinamikája és az éltető fény is. Egyik kiemelkedő munkája
az érmihályfalvai római katolikus templom szentélyének falképe, amelyet 1931ben készített.

Helytörténeti kiállítás nyílik a Ferenczy Múzeumban

A kereskedő Szentendre

Szentendre – enyhén szólva – soha ják, és nem is akarják helyettesíteni a két
nem volt elkényeztetve helytörténeti kiál- korábbi bemutatót. Ez a tematika a város
lításokkal. Sokéves tudományos előkészí- gazdag múltjából egyetlen – de a történetés után 1968-ban egy átfogó, koncepci- lem folyamán mindvégig jelen lévő, s
ózus, és a maga korában igencsak korsze- nemegyszer az itteni életet alapvetően
rű állandó kiállítás nyílt meg „Táj és meghatározó elemet, a kereskedelmet
ember Szentendrén és környékén” címmel a Ferenczy
Károly Múzeumnak abban az
időben otthont adó szerb tanítóképző (ma Szerb Egyházi
Múzeum) emeletén, ezt azonban a Megyei Pártbizottság
utasítására a következő évben
lebontották. Nem politikai
természetű volt az indoklás:
azokban a termekben a szentendrei képzőművészeknek
kívántak kiállítási lehetőséget
adni, s ez négy éven át így is Bútor a szatócsboltból
volt, mindaddig, míg a Ferenczy család állandó kiállítása el nem fog- helyezi a központba. Három teremben a
lalta ugyanazokat a termeket. Ezután 46 város történetének négy nagy korszaka
évet, közel fél évszázadot kellett várni egy elevenedik meg.
újabb helytörténeti állandó kiállításra,
Mesélő tárgyak
ami – mivel a Kereskedőház pincéjébe
került – a „Múlt a mélyben” címet kapAz első részben a római kori műtárta. Sajnos azonban a pince klimatikus gyak igazolják, hogy a Birodalom egészéviszonyai miatt – a pótolhatatlan értékű re kiterjedő, rendkívül sokrétű áruforgaműtárgyak védelme érdekében – ezt a lomban nem csak a közeli provincia-közkiállítást 2019-ben le kellett bontani.
pont, Aquincum, de Ulcisia Castra is
Az október 9-én a Ferenczy Múzeum részt vett. A még városi ranggal sem
„Szentendre” termében megnyíló új kiállí- rendelkező katonai tábor és polgári teletással a muzeológus-kurátorok nem tud- pülés sok szempontból egyáltalán nem

Új kiállítás a Czóbel Múzeumban

Egy írónő modellt áll

A huszadik század első felének nőírói
közül (újra) felfedezett Kádár Erzsébet
(1901–1946) a történelmi nevet viselő
Csernovics család, oldalágon Csernovics
Arzén, ipeki pátriárka leszármazottja. Az elmagyarosodott, ősi szerb család nagy
formátumú személyiségekben
gazdag története a huszadik
század elején roppant meg, a
gazdag arisztokraták néhány
generáció alatt dzsentrivé
süllyedtek. A család egyszerre
ad tartást és jelent terhet, s
mindez elég ahhoz, hogy a festőnek induló Csernovics Erzsébet – anyja nemesi
előnevéből – a Kádár írói álnevet válassza.
Kádár Erzsébet festői tehetsége már
fiatalon megmutatkozott. Három évig
Szőnyi István tanítványa volt, majd Aba
Novák Vilmos és Iványi-Grünwald Béla
következett, a húszas évektől már egyre
több kiállításon szerepelt. Festményhagyatékának nagy része Szentendrén készült, vagy szentendrei tájat, városképet
ábrázol. Későbbi írásaiban is gyakran
megjelennek festészetének legfontosabb

témái, ezek közül a legjelentősebb a nagyregény felé utat nyitó Szentendre-portré,
az Egy város modellt áll című, amely a
várost egy festő szemével láttatja. A megélhetést keresve 1931-ben illusztrátorként helyezkedett el
a Budapesti Hírlapnál, és ekkortól kezdődik el nála a pályaváltás. Eleinte csak rajzolt,
később ironikus képaláírásokat is csatolt a grafikáihoz,
majd tárcákat kezdett írni,
végül az írás kiszorította a
festészetet.
Újságírói szövegeit később novellák
követik – élete nagy szerelme, Illés Endre
hatására érik novellistává. Első és egyetlen
novelláskötete a Harminc szőlőskosár
1944-ben jelent meg, épp a legrosszabbkor
– amikor berobbanhatott volna, dübörgött a világháború, majd a két év múlva a
szerencsétlenség: gázszivárgásban halt
meg 45 éves korában.
Az Egy írónő modellt áll című kiállítás
szeptember 25-től december 13-ig látogatható a szentendrei Czóbel Múzeumban.

nevezhető „provinciálisnak”: az ásatásokon a hétköznapi élethez szükséges tárgyak mellett itt is szép számban kerültek
elő korabeli luxustárgyak, galliai és germániai műhelyekből származó kerámiák,
üvegek, ékszerek és a különböző korok
pénzérméi is.

Az újkori felvirágzás
emléktárgyai
A második teremben épp csak felvillan a város nagyon kevéssé ismert középkora. A mai, műemléki védelem alatt álló
belvárosi házak a középkori városközpontra épültek, emiatt a kutatás igen
nehéz. Ennek ellenére az előkerült műtárgyak, a különlegesen finom minőségű
bécsi, valamint Német- Cseh- és Morvaországból idekerült kerámiák arra utalnak,
hogy a veszprémi püspökséghez, majd
Visegrádhoz tartozó falu – mezőváros
nem feltétlenül a „szegény és elmaradott”
középkori települések közé tartozott.
Szentendre újkori felvirágzása 1690-ben,
a szerbek betelepülése után kezdődött. Ekkor alakultak meg az első ismert céhek,
melyek részben a lakosság mindennapi
(öltözködési, étkezési, stb.) igényeit elégítették ki, másrészt a török kor utáni kibontakozó szőlőkultúra és borászat eszközeinek készítésére specializálódtak. A
városban egy nem szokványos céh is létrejött: 1698-ban az uralkodó szabadalomlevelével alakult meg a Szerb

Privilegiális Szentendrei Kereskedő Társaság, melynek tagjai kulcsszerepet játszottak
a 18. században még mindig török uralom alatt álló Balkánt a nyugat-európai
piacokkal összekötő áruforgalomban. Tevékenységük addig soha nem látott élénkséget és gazdagságot hozott a város életébe, ezért a kiállítás vezérmotívumává a
kalmárcég címerét választották.

Kereskedők
és az összekötő folyó
A harmadik teremben a 19. századi
Szentendre kereskedőinek és vásárlóinak
életébe pillanthatunk be: ismét látható lesz
a Múlt a mélyben című kiállítás méltán
népszerű szatócsboltja és berendezése,
valamint megismerkedhetünk a város
híres kereskedő famíliáinak tevékenységével is.
Szentendre történelmét, életmódját,
örömét, bánatát és persze közlekedését és
kereskedelmét mindvégig meghatározta a
Duna, a földrajzi távolságokat és a korokat
is összekötő folyam. Ez a motívum fonja
át szorosan az egész kiállítást.
A rendezők gondoltak a gyerekekre is,
őket több tudásgyarapító, érdekes játék is
várja a kiállításban, mely 2021. január
31-ig tart nyitva.
Krizbai Éva

Barlang Szentendre
Dunakorzó 18. • www.szentendreprogram.hu
KÖNYVBEMUTATÓ 10.08. 19:00 Berill Shero – blogger és újságíró – Halál a szalonban. Műveiben az őt ért hatásokat nagyítja fel, s
adja vissza elgondolkodtató formában. Moderátor: Kincses Mónika | A
belépés ingyenes!
KONCERT 10.09. 19:00 Dunarnia bemutatja: Shot New Folk vs.
Man Hani / Sasa Lele / Midsummer Fusion | belépő: könnyen támogatható! A szomszédban született produkciók és a Sasa Lelék.
TÁNCHÁZ 10.10.17:00 Görög táncház zenél az Akropolis
Compania zenekar | A belépés ingyenes!
JAZZKLUB 10.13.19:30 Citera Jazzklub – Krizbo feat. Dömény
Krisztián| A belépés ingyenes! Improvizatív művészeti párbeszéd, a
zabolátlan citera és a szelidített rémálmok között!
KONCERT 10.16.20:00 Odd ID (Ethnofil) | A belépés ingyenes!
Világzene egy másik univerzumból.
KONCERT 10.17.20:00 The Carbonfools | belépős
„We can’t wait to make love to your ears”
KONCERT 10.22.20:00 Chalaban Akusztik | A belépés ingyenes!
Dinamikus világzene Saiid Tichity-vel, marokkói frontemberrel
KONCERT 10.23.20:00 Klasszik Lasszó | belépős
A „Klasszik Lasszó” nem csak egy koncert. Nem is csak felolvasó est. Nem
színház, sem tánc, sem csak egy performansz.
KONCERT 10.30.20:00 ColorStar | belépős
Pszichedelikus tánczene űrutazáshoz.
TÁNCHÁZ 10.31.19:00 Népzenei Műhely és táncház Tímár Sárával vendég: Petrás Mária népdalénekes | koncert, beszélgetés és táncház
| belépős

Ferenczy Múzeumi Centrum
2020. október 8. – november 5.
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK
Eleven üresség –Marghescu Mária gyűjteményéből: Anna Mark,
Alexandre Hollan és Bér János alkotásai – Ferenczy Múzeum, Szentendre, Kossuth Lajos u. 5. Szeptember 12. – december 13. • Egy írónő
modellt áll Szentendrén – Kádár Erzsébet – Czóbel Múzeum, Szentendre, Templom tér 1. Szeptember 26. – december 13. • Barcsay 120 –
Ferenczy Múzeum. Október 2. – december 13. • Szentendre a Kereskedőváros – A Castrumtól a Kereskedőházig – Ferenczy Múzeum

Október 10.– 2021. január 31.
MÚZEUMOK ŐSZ FESZTIVÁLJA
Október 8. 18:00 Ferenczy Múzeum. Szentendrei Építésszalon–
Ekler Dezső és meghívott vendégei építészet-hermeneutikai sorozata –
vitapartner Wesselényi-Garay Andor építész, elméletíró. A térformák
jelentésének születése (belépős). • Október 9. 18:00 Szentendre, a kereskedőváros – a Castrumtól a Kereskedőházig helytörténeti kiállítás megnyitó – Ferenczy Múzeum. • Október 10. 16:00 P’Art Mozi, Szentendre,
Duna korzó 18. Ermitázs – a művészet ereje filmvetítés. 17:40 Az Ermitázs – a gyűjtemény története– Sz. Bíró Zoltán történész, és Szilágyi
Zsófia irodalmár beszélgetése. • Október 15. 18:00 Czóbel Múzeum.
Kurátori tárlatvezetés az Egy írónő modellt áll Szentendrén – Kádár
Erzsébet című kiállításon. Belépőjegyes. • Október 16. 16:30 Ferenczy
Múzeum. Kurátori tárlatvezetés a Barcsay 120 című kiállításon. Belépős.
• Október 16. 17:00 Ferenczy Múzeum – Kurátori tárlatvezetés az Eleven
üresség – Marghescu Mária gyűjteményéből című kiállításban. (Belépős)
• Október 17. 15:00 Czóbel Múzeum – Irodalmi séta, ahol a szentendrei
képzőművészet és irodalom kevésbé ismert kapcsolódásaira fókuszálunk.
A sétát vezeti Szilágyi Zsófia irodalomtörténész. Útvonal: Czóbel Múzeum – Kör utca 11. – Régi művészetelep – Ferenczy Múzeum (Pajor kúria)
Programjegyes. • Október 17. 17:00 Ferenczy Múzeum. KORtársalgás
– szubjektív kortárs irodalmi beszélgetéssorozat Kukorelly Endre íróval
– nemcsak férfiaknak. Beszélgetőtárs: Marno János író, költő, műfordító.
Belépős. • Október 18. 10:00 – 12:00 Czóbel Múzeum. CSALÁDI NAP
/ Múzeumok őszi fesztiválja – Idézetek és képek. Irodalom és festészet
kapcsolatával játszunk Kádár Erzsébet műveinek felfedezése közben. Felnőtteknek kurátori tárlatvezetés. Tér-Forma-Szín Ferenczy Múzeum
– alkotó délelőtt Barcsay Jenő műveiből merítve: geometrikus formákból
színes térinstalláció építése. Felnőtteknek kurátori tárlatvezetés. • Október 18. 15:00 Pirk János Emlékmúzeum, Szentendre, Bogdányi u. 34. A
Pirk János emlékkiállítás ünnepélyes megnyitója. Kurátor: Bodonyi Emőke • Október 18. 17:00 Ferenczy Múzeum. Meseterápiás foglalkozás
Boros Luca meseterapeutával az Eleven üresség – Marghescu Mária
gyűjteményéből tárlaton. Belépős.
A járványügyi helyzetre való tekintettel visszavonásig minden kiállítás és
program regisztrációhoz kötött: regisztracio@muzeumicentrum.hu
További információ: www.muzeumicentrum.hu

Mozinet filmnapok X.
2020. október 22–25.

Újra eltelt egy év és a várakozás fokozódik a P’Art Mozi törzsközönsége körében. Jönnek a Mozinet Filmnapok!
Immár 10. alkalommal örvendezteti meg az art mozi hálózatot a kiváló művészfilm-forgalmazó a Mozinet. Régi jó szokásukhoz híven, ezúttal is a legrangosabb nemzetközi fesztiválokon debütált alkotásokat
vették gorcső alá, így idén a is
Sundance, Velence, Cannes
és Berlin szerepelt a kiválasztandó filmek helyszínéül.
Sajnos több film nemzetközi
bemutatóját is visszavonták és
elhalasztották, de így is sikerült nyolc olyan alkotást kiválasztani a négynapos fesztiválra, melyre méltán lehet
büszke alkotó és forgalmazó
egyaránt, mi nézők pedig várakozással tekinthetünk e
filmek megtekintése elé,
ahogy azt a P’Art Mozi művészfilmeket kedvelő és értő
közönsége teszi.
Melyek is ezek az alkotások? Címek és egy-egy
mondatos összefoglalójuk a nemzetközi sajtó olvasata szerint: BERLIN,
ALEXANDERPLATZ-német-holland-francia-kanadai film Alfred Döblin regényéből. „A klasszikus történet szerteágazó és rendkívül aktuális feldolgozása.”
A BESZÉD francia – intelligens humorával vígjáték meglepetés lett. „Ez az év
francia vígjátéka, csak tényleg vicces.” GUNDA fekete-fehér norvég-amerikai
dokumentumfilm egy állatcsaládról. „Hipnotikus élmény” SARLATÁN cseh-írszlovák-lengyel film, Agnieszka Holland alkotása a Berlinálé programjából. „Az
emberi tökéletesség ambiciózus portréja.” AMÍG TART A NYÁR ausztrál film
egy tinédzser lány első és egyben utolsó szerelméről. „Megrázó, friss és fájdalmas
coming-of-age film.” DAU.NATASA- német-ukrán-angol-orosz film a 70. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon Ezüst Medve díjat nyert. „A szovjet elnyomás
kegyetlen tanulmánya.” WENDY amerikai film. A Pán Péter történet átértelmezése felnőttek számára. „Menekülés a lélektelen Disney-feldolgozások világából”
Végül a SWEAT lengyel-svéd – őszinte „jegyzet” egy influenszer életéről. Filmes
betekintés a közösségi média árnyoldalaiba.” A film 2020. október 24-én szombat
délután 4 órai kezdetű vetítését követően Schramkó Péter magántanár filmelemző beszélgetést tart a P’Art Moziban.
(Klötz Ildikó)
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Cyberbulling – zaklatók az interneten
A cyber tér veszélye alatt elsősorban jelszavaink,
hozzáférési adataink eltulajdonítását értjük, és az
ebből adódó anyagi károk miatt aggódunk. Ám
szülőként nem hagyhatjuk figyelmen kívül a
cyberbulling jelenséget, vagyis az internetes zaklatást sem. „A netes zaklatás globális szinten milliók
életét teszi tönkre, és olykor öngyilkosságokhoz, tragédiákhoz vezet…” (Mészáros Antónia, UNICEF Magyarország)
Az UNICEF szerint Magyarországon a 10-18 éves gyerekek 88%-a
rendelkezik profillal valamilyen közösségi média felületen. Közülük 20%
pedig volt már elektronikus bántalmazás áldozata, 10%-uk pedig elismerte, hogy ő is bántott az online térben másokat. Egyre többet találkozhatunk olyan esetekkel, ahol a fiatalok arról számolnak be, hogy
ismerőseik, vagy ismeretlen személyek zaklatják, bántalmazzák őket az
interneten. Sok szülő azonban alig, vagy semmit nem tud ezekről a
problémákról. A gyerekek nem beszélnek róla, mert félnek a bántalmazótól, vagy nem akarják elmondani, mert tartanak a következményektől.
Mikor beszélünk zaklatásról?
Az egyszeri bántalmazástól három tényező különbözteti meg. Erősen negatív hatással van a zaklatott gyermekre, aki félelemben, bizonytalanságban él. A bántalmazó rendszeresen visszatér a bántalmazott
életébe, szóban, fizikailag vagy szexuálisan zaklatva őt. A legtöbb esetben névtelenül, vagy álnéven bántó, megalázó, megszégyenítő üzeneteivel, előnytelen fényképek, videók engedély nélküli megosztásával
„operál”. Az internetes zaklatástól nem lehet egyetlen nap vagy hétvége
alatt végleg megszabadulni. A képeket, ha egyszer felkerültek a világhálóra, bárki letöltheti, megnézheti. Az üzeneteket könnyen elolvashatják, így annak tudata, hogy milyen sokan láthatták ezeket az információkat, a bántalmazott gyermek számára felkavaró és félelmetes, sokkal
fájdalmasabb és megszégyenítőbb, mint egy személyes összetűzés az
iskolaudvaron.
Az UNICEF és a Telenor közös, nem reprezentatív kutatása szerint
az internetes bántalmazás már az egészen fiatal kiskamaszok, a 10-12
éves gyerekek körében is megjelenik.
Milyen következményei lehetnek?
A gyerekek önbizalma, önértékelése csökken, barátaiktól, osztálytársaiktól eltávolodnak. Egyedül maradnak, szoronganak, szétszórttá, feszültté válnak, romlik a teljesítményük. Szüleikkel megszűnik a bizalmi
kapcsolat. Hosszabb távon mentális, pszichés betegségekkel, fizikai
tünetekkel járhat, a gyerekek önmaguk ellen fordulhatnak.
Mit tehetünk?
Ha elvesszük a gyerektől a telefont vagy a számítógépet, ha letöröljük
a profilját, vagy folyamatosan belenézünk a levelezéseibe, még nem oldottuk meg a problémát. Szülőként elsősorban odafigyeléssel, közösen
eltöltött minőségi idővel, őszinte beszélgetésekkel tudunk eredményt
elérni. Különösen akkor, ha a gyerek érzi és tudja, hogy otthon bármit,
nyugodtan elmondhat, megoszthat, nem utasítják el, sőt számíthat a
szülői támogatásra. Internetes zaklatás esetén érdemes lementeni az
üzeneteket, ezek a bűncselekmény bizonyítékai lehetnek a későbbiekben.
Ha beazonosítható, hogy ki a zaklató, pl. egy diák, akkor keressük meg
az iskolavezetést, és beszéljük meg velük a történteket. Amennyiben nem
beazonosítható a zaklató, vagy túllép egy „egyszerű” bosszantáson, a
rendőrséghez kell fordulni, mivel bűncselekmény történt. Érdemes szakembert – pszichológust – is bevonni.
Aranyos Zsolt
A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény ingyenesen
igénybe vehető szolgáltatásai: pszichológus, fejlesztőpedagógus, családterápia, konfliktuskezelés, párkapcsolati, családi és válási mediáció, jogi tanácsadás. (Szentendre, Szentlászlói út 89. Tel.: 26/312-605 Honlap:
dunakanyari.hu Krízis esetén hívható telefonszám 16.00-08.00-ig,
munkaszüneti napokon 0-24 óráig: 20/364 0827)

Tanévkezdés és pályaorientációs nap a Petzeltben

Tekintettel a járványhelyzetre, ezt
a tanévet még több előkészület előzte
meg, mint az előzőeket. Belső szabályokat hoztunk a biztonságos iskolában felújítás, ennek során a nagy létszámú
tartózkodás érdekében. Az épületbe termekből kisebbeket alakítottak ki.
kizárólag szájmaszkban, valamint a Így nem csak barátságos osztályterbejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítő mekben tanulhatnak a fiatalok, de
használata után lehet belépni. A leg- kereskedő, felszolgáló és fejlesztő szakutolsó intézkedéseknek megfelelően tanterem is segíti az oktató-nevelő
testhőmérséklet-mérést is végzünk be- munkát.
lépéskor mind a tanulóknál, mind a
A legnépszerűbb képzések
felnőtteknél. Az előírások betartatása
külön feladatot jelent a pedagógusokIskolánk hagyományosan a vendégnak, mivel a tanulók nem szívesen vi- látás és kereskedelem számára képez
selik a szájmaszkot, így folyamatosan szakembereket, de műszaki képzéseket
figyelmeztetni kell őket használatára. is indítunk. Elmondhatjuk, hogy ebA biztonsági távolság betartása is nehézséget jelent számukra, mert megszokták,
hogy szünetekben akkor
tudnak beszélgetni, ha közel
állnak egymáshoz. Az új
szabályok bevezetése minden esetben nagy türelmet
és odafigyelést igényel a pedagógusok, és erőfeszítést a
tanulók részéről. Azt a diá- Az idei gólyatáborosok
kot, aki rosszullétre panaszkodik, a szülő értesítését követően ben a tanévben minden meghirdetett
hazaküldjük, és gyógyulás után orvosi képzésre nagy létszámban jelentkeztek
tanulók. Azok a fiatalok akik jó tanuligazolással jöhet újra iskolába.
mányi eredményekkel érkeztek hozTetőcsere és szaktantermek zánk, nagyobb önbizalommal indultak
A nyári felújítási munkálatok során neki középiskolai pályafutásuknak. Ők
teljes tetőcsere történt és az iskola eme- a webáruházi szaktechnikus, illetve
leti szintje is megújult. Az emeleten a vendégtéri szaktechnikus képzést
minden osztályterem, szertár, mosdó választották. Az ötéves osztatlan képzés
és a folyosó is tisztasági festésen esett során az érettségivel együtt emelt szinát, így a tanulók tiszta, rendes környe- tű szakmát szereznek, amely akár közetben kezdhették meg az új tanévet. zépvezetői pozíció betöltésére is feljoAz iskola fenntartója, a Váci Szakkép- gosítja majd őket.
zési Centrum irányításával zajlott a
Akik inkább gyakorlati beállítottAugusztus 24-én ünnepélyes keretek között adták át a „Bonis Bona – A
nemzet tehetségeiért” díjat, melyet az
Emberi Erőforrások Minisztériuma a
Nemzeti Tehetség Program keretében
adományozza minden évben a kimagasló eredményeket elért szakembereknek. Az elnevezés a „Bonis bona
discere” latin közmondásból származik,
melynek jelentése: „jótól jót tanulni”.
Erre a díjra a tehetséggondozásban kiemelkedő munkát végző magyarországi és határon túli magyar, vagy magyarországi nemzetiségi köznevelési intézményben dolgozó pedagógusok,
gyógypedagógusok, szakoktatók, felsőoktatásban dolgozók, civil szervezetek
tehetségsegítői és a tehetséggondozás
területén működő szervezetek jelölhetők.
Ez év augusztusában iskolánk kivá-

A Múzeumok
Őszi Fesztiválja
keretében a Skanzen őszi szüneti
progra mok k a l
várja a látogatókat. Pásztorok nyomába eredhetnek
az érdeklődők október 27. és november 1. között.
A kézműves foglalkozásokon készíthetünk pulikutyát fonalból, bárányos ujjbábot, pásztorbotot, nemezbárányt. Lesz gyógynövény bemutató
és -kóstolás, és bemutatják a gyapjú
elkészítésének különféle fázisait. Kóstolhatunk pásztortarhonyát és
tócsnit, a játékkarámban pásztoros
játékokat játszhatnak a gyerekek. Ki-

csik és nagyok hallgathatnak pásztoros népmeséket, és részt vehetnek
drótszamár (kerékpár) túrákon a hét
minden napján. Október 27-én,
kedden az emberélet határait, a születés, keresztelő, esküvő és temetés szokásait ismerhetik meg, akik részt vesznek
a kerékpártúrán. Október 28-án és
30-án a pásztorok életformájával, eszközeivel, szokásaival és természetesen
az általuk gondozott állatokkal ismerkedhetnek. Az október 29-i Mákszem és Gubó túra a Skanzen mesekönyv szereplőinek nyomába ered.
Részletek a Skanzen honlapján:
ht t p://w w w.sk a n z en.hu /hu /
latogatas/programok/muzeumokoszi-fesztivalja-2020

bekapcsolódjanak a szakképzésbe, vagy
a munkaerőpiacra lépjenek.

Erasmus+
A járványhelyzet miatt szünetel a
külföldi szakmai gyakorlatok és tanártovábbképzések szervezése. Reméljük,
nem kell sokáig várni az újraindításra,
hiszen a pályázati támogatásoknak
köszönhetően több európai országban
van lehetőségünk szakmai programok
tartására.
Október 16-án, pénteken pályaválasztási információs napot tartunk az általános iskolák igazgatói,
pályaválasztási felelősei, érintett osztályfőnökei számára. Énekes Rita
igazgató tájékoztatója után körbevezetjük vendégeinket az iskolában, ahol
megnézhetik, hogyan kapcsolódunk
ahhoz a háromnapos rendezvényhez,
amely az egész világon ünnepli az Erasmus programot. Minden osztály egy
európai országot mutat be úgy, hogy
feldíszíti az osztálytermet, plakátot,
PowerPoint bemutatót készít, néhányan nemzeti viseletbe öltöznek, esetleg az ország nyelvén köszöntik a zsűri tagjait, akik pontozzák az osztályok
teljesítményét. Az eseményt a születésnapi Erasmus torta kóstolásával zárjuk, amelyet cukrász tanulóink készítenek az ünnep alkalmából. A rendezvényen betartjuk a szükséges járványügyi intézkedések előírásait. Az ünnepre szeretettel várjuk vendégeinket!
Németh Klára igazgatóhelyettes

A Teleki-Wattay Művészeti Iskola kitüntetettjei

Jótól, jót tanulni

ló pedagógusa, Gilice Teréz zongoratanár kapta meg a „Bonis Bona” címet,
kiemelkedően eredményes munkája
elismeréseként. Gilice Teréz tanítványai
országos és nemzetközi versenyek szereplői és nyertesei voltak az elmúlt években. Pedagógusi, tehetséggondozói
munkáját ezeken a megmérettetéseken
a zsűri több esetben is felkészítő tanári
különdíjjal ismerte el. Növendékei tehetségét tudatosan, egyénre szabottan
erősíti, gazdagítja. A versenyhelyzetekre, a tehetséggel való „együttélésre”
segíti tanítványait. Egészséges önbizalomra, a kritikák befogadására nevel, a
gyermek egész személyiségét fejleszti.
Ugyancsak elismerést kapott másik

két pedagógusunk, Fadgyas Margit és
Lukács Zsuzsanna is. Oklevelüket –
mellyel köszönetét fejezte ki a „jövő
nemzedékekért végzett áldozatos munkájukért” a Váci Tankerületi Központ
– Verebélyi Ákos tankerületi igazgatótól
vehették át szeptemberben. Fadgyas
Margit oboa és furulya tanár növendékei közül már többen művészek, tanárok. Fontosnak tartja, hogy diákjai átéljék az együttmuzsikálás örömét, ezért
sok kisebb kamaraegyüttessel is foglalkozik. Lukács Zsuzsanna gordonka tanár több növendékét készítette fel zenei
pályára, országos versenyekre, zenei
fesztiválokra. Az általa működtetett
csellózenekar iskolánk egyik kiemelke-

Gilice Teréz kapta a Bonis Bona díjat

dő együttese, melyben kicsiktől a nagyokig minden csellista tud és szeret is
együtt muzsikálni.
Büszkék vagyunk kitüntetett tanárainkra!
Polányiné Takács Judit,
intézményvezető

Helytörténeti vetélkedő VI. évad

Pásztorok nyomában, a Skanzenben
Október 27.–november 1.

ságúak, a tevékeny munkát szeretik
jobban, hároméves szakács, cukrász,
kereskedelmi eladó, vagy karosszérialakatos szakmára jelentkeztek.
Képzésük 70%-a gyakorlati órákból
áll, amelyet az első évben az iskolai
tanműhelyben szervezünk. A második
és harmadik tanévben hetes váltásban
külső gyakorlati munkahelyen dolgoznak a tanulók, illetve az iskolában elméleti és közismereti tantárgyakat tanulnak. A szakképesítés megszerzése
után két év alatt középszintű érettségire készítjük fel őket, azonban csak négy tantárgyból
kell vizsgát tenniük, mert az
ötödik vizsgatárgyat kiváltja
a szakmai bizonyítványuk.
Mindig vannak olyan
tanulók, akik nem tudnak
szakmát választani az általános iskola befejezése után.
Ők a pályaorientációs évfolyamra járnak, ahol önismereti fejlesztést, önbizalom
erősítést, kompetencia-fejlesztést kapnak, sok szakmát megismernek, kipróbálnak, így a tanév végére el tudják
dönteni, melyik illik hozzájuk a legjobban. A Dobbantó programba azok a
tanulók járnak, akik tanulási nehézségeik, vagy szociális helyzetük miatt
nem tudták befejezni az általános iskolát, de elérték a 16 évet. Ebben a felzárkóztató programban az első tanévben
kompetencia-fejlesztő oktatás folyik,
azután a második évben a Műhelyiskolában rész-szakképesítést szereznek
a tanulók. Ezzel esélyt kapnak, hogy

Az Önkormányzat a 2020/21.
évre is meghirdette a diák helyismereti vetélkedőt Szentendrén, melyen
az előző iskolaévben a 7. osztályos
általános iskolások szerepeltek, ezért
idén újra a középiskolások mérik
össze tudásukat.
Az előzőekhez képest változás történt a koncepcióban: míg korábban a
gyerekek a nagy átfogó témákból (várostörténet, Szentendre képzőművészete) készültek fel, most a fordulók során
– a „részből az egész” felé közelítve –
egy-egy aktuális évfordulóhoz, kiállításokhoz vagy más, a város életében fontos helyszínekhez kapcsolódva, mozaikszerűen ismerhetik meg a település
gazdag művelődéstörténeti értékeit. A
cél mindkét esetben azonos: mindnyájunk számára öröm, ha olyan új generációk nőnek fel, akik nemcsak itt laknak, de magukénak érzik Szentendre
múltját, hagyományait, fel tudják idézni jeles lakóit, közvetve vagy közvetlenül, de tudatosan „megélik” hajdani és
jelenlegi mindennapi életét. Hiszen
szeretni, óvni, továbbfejleszteni csak azt
lehet, amit ismerünk és szeretünk.
2020-ban két fordulót terveznek.
Október 9-én az első központi témája a
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár-

ban látható, Ábrányi Emil költő halálának 100. évfordulója alkalmából
megrendezett kiállítás. A diákok öt
állomáson oldanak meg feladatokat,
melyek során meglátogatják az Ábrányihoz kapcsolható helyszíneket, a
költővel kapcsolatban álló kortársak
emlékhelyeit is. A felkészülés során már
megismerhették az Ábrányi-család történetét, a költő műveit, hajdani lakóhelye, a ma is teljes szépségében látható
Ábrányi-villa történetét és a kor jeles
személyiségeinek – Dumtsa Jenő egykori polgármester és Stéger Xavér
Ferenc világhírű operaénekes – életútját; az állomásokon nem csak ezekről
adhatnak számot, de új élményekkel is
gazdagodnak.
A november közepére tervezett, a
Ferenczy Múzeumban október 9-én
nyíló „A kereskedő Szentendre” című
helytörténeti időszakos kiállításhoz
kapcsolódó második forduló – a
pandémiára tekintettel – rendhagyó,
mondhatni „kísérleti jellegű” lesz,
ugyanis nemcsak a felkészítés, de a feladatmegoldás – a forduló teljes lebonyolítása – is online formában fog
történni. Természetesen ebben a fordulóban sem csak múzeumlátogatás szerepel majd, a csapatok végig látogatják

Szentendre műemléki belvárosában a
gazdag kereskedő-múlt emlékeit is. A
háttéranyagok, valamint a kiállításhoz
és a „külső” helyszínekhez tartozó feladatlapok is a múzeum honlapjáról
lesznek letölthetők. A válaszokat és a
csapatok önálló feladatmegoldását „hitelesítő” dokumentációkat e-mailben
lehet majd megküldeni a szervezőknek.
A vetélkedő a következő félévben,

2021-ben is folytatódik, a szellemes
című „Szentendreiként rácsodálkozva” harmadik forduló gazdája a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft.
lesz, majd a negyedik alkalommal ismét
a múzeumok kapnak főszerepet.
Tartalmas felkészülést, gazdag élményeket és sok sikert kívánunk a vetélkedőben részt vevő csapatoknak!
-kszeva-

A Püspökmajori klubkönyvtár

Amit róla – Szentendrén feltétlenül – tudni érdemes
Kötet készült a nagymultú Püspökmajori Klubkönyvtárról 2020
tavaszán, Csuka Éva önkéntes
könyvtáros összeállításában. Bemutatója akkor sajnos elmaradt, de készült helyette egy kisfilm, melyben
megszólalnak a könyvtár korábbi és
mostani munkatársai. A könyvbemutatót végül október elején, az Országos Könyvtári Napok keretében
tartották meg.
A kiadvány beszerezhető Szentendrén, a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtárban, a Püspökmajori Klubkönyvtárban, és digitálisan

letölthető a könyvtár honlapjáról
– www.hbpmk.hu vagy www.pmk.hu
– ahol a kisfilm is megtekinthető.
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XV. évfolyam, október
Ezt a pontosan 30 éve fennálló problémát oldja meg, hogy az önkormányzat
a Péter-Pál utcában, a nem is olyan régen
még az iparművészeti galériának otthont adó épületet a civilek rendelkezésére bocsátotta. A ház tervezett működéséről lapunkat Vajda János, a Mindenki Szentendréje Egyesület alapító tagja
és Szontagh Kinga, az önkormányzaton
belül a Civil Ház felelőse tájékoztatta.
V. J.: Nagyon jól haladunk, már
elkészült a beléptető rendszer, amit úgy
terveztünk, hogy a jogosultak egy kártya használatával juthassanak be az
épületbe. Eddig gond volt a szellőztetéssel, az ablakok nem voltak nyithatók,
mára ez is megoldódott. A tér három
egységből áll, a földszinten kívül van
egy galéria is, ennek alacsony korlátját
biztonsági okokból sikerült megemelni.
Van egy harmadik kis helyiség is, így
– ha nem zajos rendezvényekről van szó
– három csoport összejöveteleit is meg
lehet egyszerre tartani. A berendezés
már részben megvan, és terveink szerint
felvesszük a kapcsolatot a „Szentendre

„… mert kell egy hely!”

Megnyílt a Civil Ház Szentendrén
A rendszerváltás után Szentendrén is gomba módra szaporodtak a civil szervezetek. Évek óta megoldatlan probléma volt, hogy a nem egyszer hiánypótló missziót ellátó civileknek nincs hol megtartani összejöveteleiket, rendezvényeiket.

Péter&Pál Galéria helyén nyílt meg a
Civil Ház

ingyen elvihető” Facebook oldal üzemeltetőivel, hogy ha van a termek berendezésének kiegészítésére alkalmas
bútor felajánlás, azt megkaphassuk.

A programot a Mindenki Szentendréje Egyesület fogja össze, a jelentkező
civil szervezetek egy jelképesnek is
mondható, havi 2500 Ft-os díjat fizetnek a jogért, hogy abban a hónapban az
összejöveteleiket ott tarthassák. Voltak
viták a „tagdíj” körül, de sajnos jogszabály tiltja, hogy az önkormányzat ingyenesen átadjon egy, a tulajdonában
álló ingatlant, aminek fenntartása nyilván többe kerül, mint a tagdíjakból
befolyó összeg. Természetesen azok sem
lesznek kizárva a Civil Házból, akik
nem tudnak, vagy nem akarnak havi
díjat fizetni: egy-egy közgyűlést, vagy
összejövetelt is meg lehet tartani itt,
óránként 650 Ft-os óradíjért. A Min-

denki Szentendréje Egyesület magára
vállalta a koordinációs munkát is, a
beérkező időpont-igények nyilvántartását, s ha szükséges, az egyeztetést.
Sz.K.: Jelenleg a Civil Házat igénybe venni kívánók regisztrációjának feltételei szerint az önkormányzat csak
olyan civil szervezettel köt megállapodást, amellyel nincs másik hatályos,
ingyenes ingatlanhasználati szerződése,
továbbá a tevékenységét a városban, a
város lakossága érdekében fejti ki, székhelye vagy telephelye a városban található. Szerződés köthető még olyan országos, regionális civil szervezettel,
amely Szentendrén önálló szervezeti
egységgel rendelkezik, és e szervezeti
egysége tevékenységét a város lakosai
érdekében végzi. A civil szervezetek
szeptember 25-től jelezhetik érdeklődésüket a civilhaz@szentendre.hu
e-mail címen. Az együttműködési
megállapodás feltétele a szervezet adatainak megküldése és hatályos létesítő
okiratának csatolása.
K.É.

Tanyán Élő Családok Országos Találkozója
Az egyedi programot Tahitótfaluban rendezte meg a Magyar Családi
Gazdaság és az Eurázsiai Összefogásért Alapítvány. Az eseményre többek
között a Bakonyból, Dunaszigetről,
Bonyhádról, Gömörszőlősről érkeztek
résztvevők, de a Szentendre-Esztergom térségben külterületen gazdálkodó családok is nagy számban vettek
részt a programokon.
Az esemény fő célja az volt, hogy ös�szehozza és bemutassa a tanyán élő gazdálkodó, termelő családokat. A magyar
hagyományos-tanyasi gazdálkodás múltjáról, jelenéről és jövőjéről, a helyi termékek értékesítésének lehetőségeiről két

tanya-fórumon, interaktív
kerekasztal beszélgetésen osztották meg tapasztalataikat a
résztvevők. Élénk érdeklődés
kísérte Gyulai Iván profes�szor előadását, melyet a fenntartható mezőgazdaság, az
önellátás, a termőföldek védelme és a permakultúra témakörében tartott. A fórumokon bemutatkozott a
„Termelői Kosár” nemzeti II. Huculösvény lovas ügyességi verseny
termelői portál, mely a vásárlók és a termelők egymásra találását Termék Szociális Szövetkezettel, amely
könnyíti meg. Az érdeklődők megismer- vásárok szervezésével segíti a helyi termekedhettek a Dunakanyar-Pilis Helyi lőket, s találkozhattak az Esztergomból
származó Kiskosár Bevásárló Közösséggel is. A rendezvényen a vendégek megkóstolhatták a magyar tanyákon termesztett kiváló magyar élelmiszereket,
például a kecskesajtos szürke-marha
hamburgert, a kézműves réteseket, a
gyógynövényekből készült szörpöket. A
programok között szerepelt őshonos magyar állatfajtákból tartott bemutató is,
ahol szürke-marhát, racka- és cigálya
juhokat, szárnyasokat, ló- és kutyafajtá-

Vasárnapi vigalom Horányban

A horányi Piac téren
vasárnaponként 9–14
óra között, helyi őstermelők, kistermelők és
kézműves árusok kínálják portékájukat. A piaci
forgatagot programok is
színesítik:
Október 11-én 11.00
órától ‘Fenevadak Szi- A BAB Társulat
getmonostoron’ címmel
– a BAB Társulat óriásbáb programja: lesz a
szemnek látvány, a fülnek hallvány! Állati produkciók. Ősi küzdelem… A malac megvívja
több évezredes harcát
ellenfelével! Medvetáncoltatás és aeroszkander!
Lovas magasiskola és re- Szigeti veszedelem népzenekar
kord kísérlet! A produkció a „Köszönjük, Magyarország” program keretében valósul meg. Október 18-án
11.00 órától Lukács napi piactéri muzsika a Szigeti veszedelem népzenekarral.
Várunk minden érdeklődőt a horányi Piac térre!

kat ismerhettek meg az érdeklődők.
Kiemelkedő esemény volt
a Magyar Családi Gazdaság
által szervezett II. Huculös
vény lovas ügyességi verseny
is, mely kifejezetten az őshonos magyar fajtájú hucul lovak és lovasaik megmérettetése. Az ország különböző
pontjairól érkező versenyzők
négy kategóriában mérhették
össze tudásukat. A Magyar
Családi Gazdaság az elsők között kezdett
el a hucul fajta tenyésztésével foglalkozni
1995-től, s azóta folytatja e mára egyre
népszerűbb fajta génmegőrzését. Jelenleg
félszáz gyerek és 25 felnőtt vesz részt
rendszeresen a Magyar Családi Gazdaság
lovas oktatásában, melynek kiváló fokmérője a huculösvény verseny. A rendezvény sikeréhez nagyban hozzájárult a
Dobogókő Együttes folk-rock, valamint
Gulyás Ferenc és barátai népzenei koncertje. A fesztivált színesítette a kézműves
vásár, ahol helyi termelők és kézművesek
mutatkoztak be.

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

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
Nyitva tartás:
Keddtől péntekig: 7–17 óráig • Szombaton: 7–12 óráig
Hétfőn és vasárnap zárva
Dunabogdány, Kossuth Lajos utca 40.

Vízilabda mérkőzések októberben
Tisztelt Sportszerető Dunakanyariak!
Októberi vízilabda mérkőzéseinkre szeretnénk
felhívni figyelmeteket. A KÓPÉ Dunakanyar
Waterpolo bajnoki meccsei a V8-ban (Szentendre,
Kálvária út 16/c) az alábbi időpontokban lesznek:
Október 10. szombat 11.00 óra Dunakanyar WaterpoloNagykanizsa Felnőtt Másodosztályú mérkőzés • Október 11. vasárnap
11.00 óra Dunakanyar Waterpolo-Békéscsaba Országos Gyermek U14.
12.15 óra Dunakanyar Waterpolo-Békéscsaba Országos Serdülő U16.
13.30 óra Dunakanyar Waterpolo-Békéscsaba Országos Ifi U18 mérkőzések • Október 31. 11.00 óra Dunakanyar Waterpolo-Váci VSE
Országos Gyermek U14. 12.15 óra Dunakanyar Waterpolo-Váci VSE
Országos Serdülő U16. 13.30 óra Dunakanyar Waterpolo-Váci VSE
Országos Ifi U18.
Ha szeretnétek színvonalas igazi tradicionális magyar sportág eseményein helybéli ismerőseiteknek, barátaitoknak szurkolni, gyertek és váljatok
részeseivé sikereinknek Ti is!
Belépődíj: 500 Ft
További információkat
a http://waterpolo.hu/musor/2020-10-10 oldalon találtok!
HAJRÁ KÓPÉ, HAJRÁ DUNAKANYAR!

Hobbikertész találkozó Leányfalun
A Faluházban október 11-én harmadik alkalommal találkoznak a
szakemberek, akik ezúttal a biológiai növényvédelem témakörét járják
körül a leányfalui Szöllősi Györgyi újságíróval, lelkes hobbikertésszel.
Mondhatni állandó vendégünk már Szilágyi Alfréd ökológiai gazdálkodási mérnök a Magyar Permakultúra Egyesülettől, akit a természet egyensúlyáról kérdezünk, és arról, hogy az egyensúly felborulása hogyan áll
összefüggésben a növényi betegségek és kártevők megjelenésével. Réthy
Katalin ökológiai gazdálkodási mérnök a Magháztól (Közösségi hálózat
a mezőgazdasági sokféleségért) arról beszél majd, hogy a fajtaválasztással,
tájfajták termesztésével, saját magfogással és növénytársításokkal hogyan
minimalizálhatjuk a betegségek és kártevők megjelenését kertünkben. Trugly
Bence környezetgazdálkodási mérnök és növényorvos, az ÖMKi (Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet) projektvezető kutatója elmondja, mit
nevezünk biológiai védekezésnek, és mit tehetünk akkor, ha már felütötte
fejét a probléma kertünkben. Seress Zoltán kertészmérnök a Biokontroll
Hungária Nonprofit Kft-től érkezik, szakterülete a biológiai növényvédelem
és a talajtakarás. Két fő témáján kívül a termények/termékek bio minősítéséről kérdezzük majd.
Aki szeretne vetőmagot vagy növényszaporulatot cserélni, a beszélgetések előtt vagy után megteheti. A Dunakanyar Könyvesbolt és kávézó
kertészeti könyvek vásárával készül a rendezvény idejére.
Sok szeretettel várunk mindenkit az izgalmas programra! Jó idő esetén
a rendezvényt a Faluház mögötti salakos pályán tartjuk, ezért érdemes
melegen öltözni. Kérjük vendégeinket, mindenképpen hozzanak maszkot
magukkal, illetve számítsanak a kötelező testhőmérséklet mérésre. További információkért keressék fel csoportunkat a facebookon: Leányfalusi
Hobbikertész!
Sólyom Eszter

Változások a Termálfürdőben
A hűvösödő időjárás miatt Leányfalun több
módosításról is döntött a fürdő vezetése. A gyerekmedence szeptember 14-től már nem üzemel.
A strandmedence szeptember 18-tól az éjszakai
fürdőzések alkalmával már nem használható, de
a nappali üzemben továbbra is látogatható az 50
méteres úszómedence fedéséig. Az úszómedence
sátorfedése az időjárás függvényében október végére várható (25-től). A délutáni
úszójegy már szeptember 16-tól 16 órától 19 óráig használható.
A koronavírussal kapcsolatosan az intézményben folyamatosan figyelik és
alkalmazzák a Nemzeti Népegészségügyi Központ előírásait. A fürdő házirendjének COVID-melléklete is van. Október 1-től bevezették a belépéskori testhőmérséklet mérést. A termálfürdő munkatársai emellett kérik a vendégeket a biztonságos távolság megtartására.

50 m-es úszómedence
Melegvizes élményés gyógymedence

Leányfalu, Móricz Zs. u. 142.
Tel.: +36-30/516 7307
www.leanyfurdo.hu
www.facebook.com
leanyfalu/termalfurdo
Nyitva:
mindennap 6–19 óráig.
Péntek és szombat esténként
zenés éjszakai fürdőzés:
20–24 óráig
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XV. évfolyam, október

OKTÓBER A
LÁTÁS HÓNAPJA
INGYENES SZEMVIZSGÁLAT
EGYFÓKUSZÚ
LENCSE

MULTIFOKÁLIS
LENCSE

-50%

-50%

VAGY

VAGY

SZEMÜVEG KERET

-50%
NYITVATARTÁS:
KEDD-PÉNTEK: 9:00 - 18:00
SZOMBAT: 9:00- 13:00
www.facebook.com/dunaoptikatahi

Telefon:
06 26/951 467

Tahitótfalu
Szentendrei út 5-15
(Tesco udvar)

AZ AKCIÓ RÉSZLETEIRŐL ÉRDEKLŐDJÖN ÜZLETÜNKBEN!

SZÚNYOGHÁLÓ

kedvezménnyel október 31-ig

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

MŰANYAG és ALUMÍNIUM REDŐNYÖK

kedvezménnyel október 31-ig

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

MINŐSÉG

GARANCIA

