lis/k
lis kulturá
á
n
o
i
g
e
R

özéleti lap, megjelenik 13 településen

2020.
november

Ingyenes újság!

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

Elmúlt egy év
új polgármesterek beszélőn
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Gyermekintézmények és
nyertes pályázatok
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Vírus és rendeletek

Libator és újborfesztivál

Keresik a tó nevét!

Márton a kereskedők, a koldusok,
a katonák és a borkereskedők védőszentjének névünnepe az őszi évnegyed zárása, a termés számbavétele, a
jobbágyszolgáltatások és az adósságok
lerovásának a napja. Később a parasztgazdaságokban a cselédek ekkor kapták meg éves bérüket, s mellé ajándékként egy libát. Ezen a napon kóstolták
meg az újbort is, tehát minden adott
volt az adventi böjtöt megelőző utolsó
kiadós lakomához. Márton-napi népszokások, borkóstoló, őszi csemegék és
kézműves termékek vására várja a látogatókat a Skanzenben november
7-én és 8-án, a Szent Márton Újborfesztivál és Libatoron, ahol érdekes és kevéssé ismert történeteket is megtudhatnak Szent Márton
életével és hazai tiszteletével kapcsolatban. (Írásunk és a Skanzen programja az 5. oldalon olvasható)

A sóderbánya miatt a helyiek sokáig egyszerűen csak „Sodri”-nak
becézték a tavat, a régi kalásziak közül ma is többen így emlegetik.
Aztán a hetvenes években a politika észrevette a kínálkozó lehetőséget.
1977-re érlelődött meg véglegesen a terv, hogy Budakalász határában
létrehoznak egy három és fél hektáros parkot és a benne lévő tóval
együtt a szovjet testvérmegyéről, Omszkról fogják elnevezni. A rendszerváltás óta eltelt harminc évben Budakalászon többször is elhatározták, hogy a szibériai iparvárosról elnevezett tavat és parkot átkeresztelik. A névváltoztatást nemrég kezdeményezte a képviselőtestület.
(A tó történetét a 3. oldalon találja.)
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Megnyílt a Közösjég

7

Káosz helyett megoldás

Kosárlabda Akadémia
Tahitótfaluban
Enyhülne a zsúfoltság, csökkenne a dugók száma, gyorsabban
érhetnék el úticéljukat a közlekedők. Többek között efféle előnyökkel is járna, ha a beruházó Budapesti Fejlesztési Központ figyelembe
venné Pomáz vezetésének javaslatait a HÉV vonalak tervezett térségi fejlesztése kapcsán. Budakalász-Pomáz-Szentendre és a 11-es út
forgalmi csökkentésének terveiről szóló interjúnkat a 3. oldalon
keresheti.

Futapest terepverseny

Turistaház lesz
a „Sárga ház”-ból
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A Szigetmonostort Szentendrével összekötő Pásztor révnél a
szigeti oldalon álló sárga-háznak nevezett épületet ökoturisztikai
szálláshellyé alakítják.
A helyszínről, – amelyet a monostori erdő ösvényein át is
meg lehet közelíteni – nem csak nagyszerű kilátás nyílik, de a
kerékpáros túra lehetőségek metszéspontjában helyezkedik el.
A ház és környéke rendkívüli lehetőségeket rejt az idegenforgalom szempontjából. Gyalogos és lovas útvonalak is vezetnek itt,
kenuk, csónakok, evezősök várják a látogatókat, akik akár kerékpárt is bérelhetnek. A tervezett fejlesztések után a szárazföldön, de a vízen át érkezők is teljes kényelmet élvezhetnek majd
itt. A fejlesztésről a 3. oldalon többet is megtudhat.
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Szigetmonostoron a Horányi piactérről rajtolnak a futók november
21-én, 11 órakor. A szervezők legalább 200 indulót várnak Budapest
vonzáskörzetéből, Szigetmonostorról és a szomszédos településekről. Minden korcsoport első három helyezettje érmet és ajándékot kap. Az
érdeklődők további tájékoztatást Koren Tamástól kérhetnek a (20)
824-3698-as telefonszámon. A tudnivalókról a 7. oldalon tájékozódhat.

„Zsizsi bácsi” az 1955-ös Európa-bajnok magyar kosárlabda aranycsapat tagja, négy olimpián vett részt. Élete végéig aktív résztvevője
volt a honi kosárlabdázásnak. Nevét mostantól a közelmúltban megnyílt KDSE Zsíros Tibor Kosárlabda Akadémia tahitótfalui képzőközpontja is tovább élteti. Az akadémia elnökének szándéka szerint
egy széles bázison alapuló utánpótlás-nevelő egyesületként szeretnének
működni úgy, hogy előtérbe kerüljön a minőségi képzés. Fontos cél
az is, hogy olyan lehetőséget kaphassanak a fiatalok, ami a magasabb
szintű fejlődésüket szolgálja. A tahitótfalui képzőközpontot önerőből,
illetve TAO támogatás felhasználásával, valamint a Tahitótfalui önkormányzat patronálásával hozták létre. Részletek a képzőközpontról a
7. oldalon.
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Leányfalu község
polgármesterének tájékoztatója
Nehéz évet zár Leányfalu. A járványhelyzet súlyos gondokat okozott a településen, többek között gazdaságilag is. Két
hónapra például be kellett zárni a fürdőt,
ami nagy érvágást jelentett a költségvetésnek. Az állam mintegy 20 millió forintot vont el a gépjárműadókkal, de
jelentős az iparűzési adó csökkenése is.
Leányfalu adózási rendszere szerint a „hétvégi” lakosok fizetnek
teljes összeget, a helybeliek azonban 60-65%-os kedvezményt
kapnak. Ahogyan lélekszámuk nő – a település háromezer ingatlanának felében laknak állandóan – úgy csökken az adóbevételeké. Ezért hosszú távon a helyi adók kérdését felül kell
vizsgálnia a testületnek. A járvány hatásai miatt, s mert több
sikeres pályázatot tudhat magáénak, idén azonban nem emel
árakat az új testület, amelynek munkája egyébként jóval átláthatóbbá, szervezettebbé vált az első esztendőben- hangsúlyozta
lapunknak a polgármester.
A képviselő-testületi munka valóban kiszámíthatóbbá vált, hiszen mindig csütörtökönként 17 órától tartjuk
nyilvános üléseinket, melyre minden érdeklődőt szeretettel
várunk. Az ülésekről készített felvételek továbbra is visszanézhetőek, a jegyzőkönyvek elolvashatóak honlapunkon, a
rövid összefoglalók pedig a helyi újságban. A helyi újság
mellett elindítottuk az internetes hírlevelet, mely megteremti a lehetőségét, hogy minden fontos eseményről és
programról időben tudomást szerezhessen, aki igényli és
feliratkozik. A közösségi médiában jóval aktívabban vagyunk jelen, többet publikálunk, amit az oldalkövetők
számának duplázódása is jelez. A honlapon a kapcsolatfelvétel és az ötletláda funkció az állampolgári kérdések
és észrevételek gyakoriságát növelik az eddig is működő
személyes, telefonos és emailes lehetőségek mellett. A képviselők igyekeztek a körülményekhez mérten fogadóóráikat
megtartani. Idén már két közmeghallgatást terveztünk, és
bár több fórumot és személyes találkozási lehetőséget is
szerettünk volna, ezekre a járványhelyzet miatt nem kerülhetett sor.
Mivel költségvetésünk lehetőségei a járvány miatti elvonások és adókiesések, valamint adórendszerünk hibái miatt
egyre szűkülnek, megpróbáltuk pályázati területen behozni
a kieséseket.
A Faluház külső rekonstrukciójával nem várhattunk
bizonytalan pályázati sikerre, a méltatlan helyzet felszámolására felszámolásához szükséges mintegy 12 millió forintot
saját forrásból biztosítottuk. Ugyancsak saját forrásokból
újítottunk fel tereket a Sorg-villában 3 millió forint értékben. Az előre tervezett nyár eleji időpont helyett, október
végére zárult le a Telekom Szupergyors Internet Programjának lebonyolítása. Reméljük azonban, hogy a szol-

Elmúlt egy év
gáltatás színvonala rövidesen elfeledteti a beruházó által
előidézett katasztrofális helyzeteket…
Az elmúlt egy évben pályázati forrásokból sikerült több
fejlesztést is megvalósítanunk. Három millió forintból javíthattuk gyermek- és fogorvosi rendelőnk felszerelését,
közel 10 millióból újulhattak meg a Polgármesteri Hivatal belső terei, 15 millióból vásárolhattunk seprőgépet. A
Faluház tavaly téli programjaihoz 5 millió forintos finanszírozást, egy kulturális munkatárs idei béréhez 2 milliós támogatást nyertünk. A Szent Imre herceg utcájának felújításához 30 millió forintot kaptunk, a Tündérkert óvoda
kerítéséhez és 180 m2 gumiburkolatos tér kialakításához
5 millió forintra pályáztunk. Mindezek mellett nyertünk 5
milliót a Gyulai Pál utca 11-es főút és a Duna-part közötti
alsó szakaszának járdaépítéséhez, 2 millió forintot pedig
szociális tűzifa támogatásra kaptunk. Közel 30 millió
forintért pályáztunk a Faluház hűtés-fűtés korszerűsítésére, mintegy 24 millió forinttal pedig a jövő nyárra tervezett óvodai azbesztmentesítő tetőcserét támogatta Magyarország Kormánya. Pályázattal létesültek iskolakertjeink az óvodában és az iskolában, s közel 15 milliót nyertünk a Klein–villa nyílászáróinak felújítására is. Öt
pályázatunk van elbírálás alatt, és jelenleg is dolgozunk több
új anyagon.
A korábbi évekhez hasonlóan a Faluház és Ravasz László Könyvtár is sikeres pályázatok sorát tudhatja maga
mögött: a Nemzeti Kulturális Alap eddigi támogatása több
mint 4 millió forint volt, és elbírálás alatt van náluk további
10 pályázat. A Magyar Művészeti Akadémia 1millió forint,
a Polgári Magyarországért Alapítvány közel 2,5 millió forint
pályázati összeget nyújtott, és mindezeken túl további 5 kulturális pályázat vár itt elbírálásra.
A két legjelentősebb, Leányfalu sorsát hosszú távon is
meghatározó beruházás is külső finanszírozásnak köszönhetően állhat pályára. A korábban a település szégyenfoltjaként
is emlegetett romos Klein-villa mintegy 400 millió forintos
kormányzati támogatásnak köszönhetően nemcsak megújulhat és megszépülhet, de a Ravasz László Emlékház, Egyházi
Gyűjtemény és Rendezvényközpont funkcióját elnyerve
Leányfalu új idegenforgalmi központja lesz. Termálfürdőnk több mint 640 millió forintos támogatásnak köszönhetően alakulhat át a következő években.
A pályázatok készítése, benyújtása, lebonyolítása és elszámolása jelentős terhet ró a hivatalra, hiszen mindezt az itteni munkatársak, s nem külső cégek végzik. Így jelentős
összegeket sikerül megtakarítanunk a település számára.
Emellett igyekszünk rendben ellátni Leányfalu rend szerinti működtetését is. Mint látható, az elmúlt egy évben sikerült a mintegy 500 millió forintos éves költségvetésünkhöz
képest igen jelentős összegeket bevonni a település fejlesztésébe. Mindez azonban csak csapatmunkával valósulhatott

meg. Ezúton is köszönöm mindazon polgáraink segítségét,
akik tudásukkal, kapcsolatrendszerükkel és lehetőségeikkel
segítették céljainkat és munkánkat, melynek eredményeként
ez a jelentős forrás megjelent Leányfalun.
Adorján András polgármester

Pomáz város polgármesterének
tájékoztatója
Leidinger István független polgármester-jelölt és a Közösen a Városunkért Egyesület képviselő-jelöltjei 2019.
október 13-án kétharmados győzelmet
aratva leváltották az addigi városvezetést. Az örömmámort hamar követték a
dolgos hétköznapok, benne több, előre
nem látható problémával, kihívással. Az
új városvezetés első évének legfontosabb, legemlékezetesebb intézkedéseit foglaltuk össze.
Az előző városvezetés fedezet nélkül túlköltekezett, nagy
összegű kifizetetlen számlákat hagyva maga után. Az átadásátvétel dokumentumaiban a kiegyenlítetlen számlák összege
127 millió forint volt, ebből 68 millió 30 napon túli, kifizetetlen tartozás, amivel 2019. december 31-ig el kellett számolni. Több kifizetésre váró számla érkezett az első hetekben,
hónapokban, köztük a legnagyobb tétel a STRABAG Általános Építő Kft. számlája, 95 millió forintról. Összességében
több mint 200 milliós számlatartozást kellett kiegyenlíteni, ami sikerült is. Nincs már kifizetetlen számla, minden
megörökölt adósságot rendezett az új városvezetés.
Idén tavasszal a koronavírus-járvány terjedésének
megakadályozása és a járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet állította ismeretlen és váratlan kihívások elé Pomáz
önkormányzatát. A sikeres védekezéshez Pandémiás Tervet
kellett készíteni, miközben országos korlátozó intézkedéseket
vezettek be, emiatt bezártak az intézmények, a hivatal online
munkavégzésre tért át. A húsvéti ünnepek ideje alatt a kijárási korlátozás helyi szintű szabályozását kellett megoldani.
A testület megszervezte a 70 év felettiek és a karanténba
kerültek ellátását, a gyermekétkeztetést, megoldotta az
elakadt zöldhulladék-elszállítást, a lakosság tájékoztatására Vírushíradó működött. Összesen több mint 30
millió forintot költött a település a járvány megelőzésére.
Többek között egyéni védőeszközökre: szájmaszkokra, orvosi maszkokra, egyszer használatos védőruhákra, kézfertőtlenítőkre, vírus elleni fertőtlenítőszerekre, gumikesztyűkre
és gyorstesztekre.
A hatékonyabb ügyintézés érdekében Pomáz vezetése
átszervezte a polgármesteri hivatalt. Elkészült és elfogadta a testület az önkormányzat és a hivatal új Szervezeti és

Budakalász Posztumusz díszpolgára
A város legrangosabb elismerését az idei esztendőben a 2012-ben
elhunyt polgármesternek, Parlagi
Endrének ítélte oda a testület. Parlagi
Endre 1944. június 4-én született Budakalászon. Közgazdász diplomát szerzett
1969-ben, majd informatikai területen dolgozott, és szoftver-fejlesztéssel foglalkozó vállalkozást
alapított. A rendszerváltás idején
csatlakozott a megalakuló Magyar
Demokrata Fórumhoz, a budakalászi MDF alapító tagja volt. Az
első szabad önkormányzati választáson a legtöbb szavazat elnyerésével lett önkormányzati képviselő, s
tagja lett a Pest Megyei Közgyűlésnek is. Alpolgármesterként dolgozott fél éven át 1992-től, és tíz éven át
volt tagja a Településfejlesztési Bizottságnak. Az 1994-98 közötti ciklusban
megalapította a Budakalászi Szent
Erzsébet Alapítványt, amely 2012-ig
a város legaktívabb karitatív szervezete
volt. Alapító tagja, elnöke és támogatója
volt a Budakalászi Lenvirág Alapítványnak is, amely a Lenvirág Táncegyüttes támogató hátterét jelentette.

1998-ban ismét a budakalászi testület
tagja és a Pénzügyi Bizottság vezetője
lett, a 2006-os helyhatósági választásokon pedig elnyerte a helyiek bizalmát,
és Budakalász polgármesterévé választották.

Polgármestersége idején a község,
majd kezdeményezése nyomán később
már város, jelentős fejlődésnek indult. Új
utak, játszóterek, közösségi terek épültek, stabil gazdálkodás, gondos tervezés
jellemezte a város életét. Új óvoda épült
a Szalonka utcában, javult az infrastruktúra. A településőri rendszer bevezetésének köszönhetően Budakalász tiszta,
rendezett településsé vált.
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Parlagi Endre sokat tett Budakalászért és a magyarság határokon átívelő
újraegyesítéséért egyaránt. Először
1998. szeptemberében látogatott el
Lövétére, így indultak el a két település
közötti kapcsolatok. A 2000-es évek
elején számítógépeket adományozott a Lövétei Székely Mózes Iskolának, segédkezett a helyi újság, a
Lövétei Kiáltó megjelenésében, a
Kiruly sarki iskola felújítására 3
millió forintot gyűjtött; a Lövétei
Kisboldogasszony Templomnak zászlót adományozott; végül kezdeményezte, hogy Lövéte és Budakalász
testvérkapcsolatot létesítsenek. Budakalászi mintára létrehozta a
Lövétei Szent Erzsébet Alapítványt,
majd huszonegy évvel ezelőtt a Lövétei
Magyar Diák Díjat, amelyet a mai napig
átadnak.
A vajdasági Adával 2009-ben épített
ki testvérkapcsolatot. Kezdeményezésére készült el az adai Damjanich dombormű, hogy az ottani magyarok méltó
helyen tudjanak megemlékezni nemzeti
ünnepeinkről. Parlagi Endrét 2011-ben
a Kárpát-medencei Kisebbségi Ma-

gyar Közművelődési Civil Szervezetek
Fóruma elnökévé választották.
Amikor 2008-ban az M0 autóút építését Budakalász határában hagyták
abba, komoly konfliktusok árán megállapodást kötött a Magyar Állammal a
városra zúduló gépjárműforgalom környezeti hatásainak ellentételezéséért. Évi
250 millió forintos közúti beruházást
lobbizott ki Budakalásznak, mely az
M0 következő szakasza, vagy az azt kiváltó elkerülőút megépítéséig illette volna meg a várost. Budakalászon a
Nyitnikék óvoda megépítése, a Trianon emlékmű, a 230 éves tölgyfába
faragott Kárpátok őre szobor, a Damjanich János emléktábla, a Klebelsberg Kunó és a Prohászka Ottokár
szobrok, illetve a körforgalomban álló
bronzkori kocsi felállítása is nevéhez
fűződik.
Méltósággal viselt betegség után
2012-ben, 68 évesen hunyt el. Az út,
amit bejárt, nem volt hosszú, de igen
széles volt. Sírján Malakiás próféta üzenete olvasható: „De fölragyog majd az
igazság napja… és sugarai gyógyulást hoznak”.

Működési szabályzatát. A város átlátható gazdálkodása érdekében a költések folyamatosan nyomon követhetőek a
település honlapján található Üvegzseb fülön. Kötetlen fogadóóra lehetőségeként több képviselői reggelit szerveztek a
művelődési ház előtti, szombat délelőtti piac alkalmával. Új
beszerzési szabályzatot fogadtak el a képviselők, amely
előnyben részesíti a pomázi székhellyel vagy telephellyel rendelkezőket, a kis- és középvállalkozásokat és a környezetvédelmi szempontból előnyösebb megoldást kínálókat. Zajlik
a helyi termelők bevonásával működő, korszerű piac
szervezése.
Pomáz vezetése összesen 29 millió forintot költött az
utak kátyúzására. Mintegy 2000 négyzetméter aszfaltozásra szerződött a legkedvezőbb ajánlatot adó Bola Kft.-vel
az önkormányzat. A munkálatok a Vörösmarty-lakótelepről
indultak, és utcáról utcára haladva értek végig a településen.
Elkezdődött a belső kerékpárút kivitelezése is. Rendelet
született a közösségi útépítés lehetőségének biztosításáról, és
elkezdődött a Főutca program előkészítése.
A korábbi évek gyakorlatát felváltva a településen a nagy
zöldterületek gondozását nem egy-két vállalkozóra bízták,
kisebb egységekre osztva ugyanis kedvezőbb áron tudják
megoldani azok virágosítását, ápolását, kaszálását. A zöldterületek költséghatékonyabb gondozása így évente kb.
6,5 millió forintba kerül. Vadkamerákat szerzett be és helyezett ki az önkormányzat, az illegális hulladék lerakatok
hatékonyabb felszámolása érdekében.
Nagy Gyula személyében új ügyvezető áll a TelekiWattay kastélyszálló élén. Az azóta eltelt hónapokban már
számos programmal gazdagodott a kastély naptára, az épületben is több karbantartási munkát végeztek. A nyári napközis Erzsébet-táborokban, amelyeket az iskolákkal közösen sikerült megpályázni és megvalósítani, 418 gyerek vehetett részt, melyhez az önkormányzat is nyújtott anyagi
támogatást. A Beniczky utca 2-ben lévő egykori óvoda
épületét megnyitották azoknak a tagóvodáknak, ahol nincs
tornázási lehetőség. Megnyitott a Helytörténeti Gyűjtemény, ami egész nyáron ingyenesen látogatható volt. A települési értéktár összeállításával a Pomáz Barátai Társaságot
bízta meg az önkormányzat. Féléves beszámolójuk szerint 6
új és 11 régi értékkel gazdagodott az értéktár. A képviselők
civil fórumokon egyeztettek a helyi egyesületekkel, hogy
mivel tudná a város és a civilek kölcsönösen segíteni egymás
munkáját. Ennek értelmében például térítésmentesen használhatják a helyi civil szervezetek a művelődési ház termeit.
A korábbi gyakorlatot felváltva az SZSZK Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat állítja össze az élelmiszerosztásra valóban rászorultak listáját. Az élelmiszerosztást
önkéntesek végzik. A négy történelmi egyház – római katolikus, református, szerb ortodox és görögkatolikus – működéséhez 500-500 ezer, vagyis összesen kétmillió forinttal járult hozzá az önkormányzat.
(Forrás: Pomázi Polgár/NSz.)

Duna-hidat kapnak
a biciklisek
Dunabogdány és Kisoroszi között gyalogos-kerékpáros híd épül a folyó felett. Már megjelent a
közbeszerzési felhívás a nemzetközi EuroVelo 6-os
kerékpárút Dömös-Dunabogdány és Kisoroszi közötti szakaszára. Az ajánlatkérő Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a kerékpárutat két szakaszra
bontotta, ezekre külön-külön lehet ajánlatot tenni.
Az első rész a Dömös-Dunabogdány szakasz, amely
9,3 kilométer hosszú és a 11-es számú főút mentén
halad.
A felhívás kiemeli, hogy külön kell vizsgálni az
alkalmazható műszaki megoldásokat a VisegrádDunabogdány közötti 2,5 kilométeres szakaszon. A
második rész a Dunabogdány és Kisoroszi közötti
új gyalogos-kerékpáros Duna-híd, és a csatlakozó
dunabogdányi kerékpárút szakasz tervezését jelenti,
utóbbi 1,5 kilométer.
A tervezési idő 12 hónap. Ajánlatot az tehet, akinek az elmúlt három lezárt üzleti évben közúti infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódó tervezési feladatokból a következő nettó árbevétele származott: az
első résznél 40 millió, a második résznél 130 millió
forint. Az ajánlattételi határidő november 26. Az
értékelésnél fontos szempont az ár, és a minőség is.
A tervezést az uniós Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) finanszírozza.
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A Sodritól az Omszk-tóig
A sóderbánya miatt a helyiek sokáig egyszerűen csak
„Sodri”-nak becézték a tavat, a régi kalásziak közül ma
is többen így emlegetik. Aztán a hetvenes években a politika észrevette a kínálkozó lehetőséget. A szovjet-magyar
testvérvárosi, testvérmegyei mozgalom a hatvanas-hetvenes évek szocialista hagyományainak egyik hálózatépítési mechanizmusa volt. A szocialista országok állampártjai ebben látták a kommunista propaganda terjesztésének
egyik új lehetőségét, így a hetvenes évek elejére már mind
a tizenkilenc magyarországi megyének lett szovjetunióbeli „testvére”. A központi leosztásban Pest megye a közel
másfél magyarországnyi nyugat-szibériai Omszk megyét
kapta. 1977-re érlelődött meg véglegesen a terv, hogy

Névadási hagyományaink
A közterületek, földrajzi elnevezések hivatalos névadása tükrözi az éppen aktuális társadalmi, politikai
viszonyokat. 1945 után az új történelmi kor eszményeinek megfelelő elnevezések kerültek előtérbe, jöttek a
Kun Béla, Lenin, Marx, Tanácsköztársaság, Sztálin
vagy Rákosi Mátyás utcák, terek. 1956 után is volt egy
„újratervezés”, amikor a személyi kultuszra utaló már
vállalhatatlanok helyett újak jöttek. Az 1990-ben kezdődő időszak az ideológiai, politikai szempontból kifogásolható elnevezések megváltoztatásának következő hullámát hozta. Legutóbb három éve veselkedett
neki a városvezetés a névváltoztatásnak. Lakossági
ötletpályázatot írtak ki a tó és a park új nevére. Jöttek
is a javaslatok, sőt az „Őszi Tófutás” idejére már az
ünnepség időpontját is meghirdették. Aztán különösebb magyarázat nélkül az egészből nem lett semmi.
A rendszerváltás után sok helyen szalasztották el azt
a lehetőséget, amely a természetes és mesterséges
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Budakalász határában létrehoznak egy három és fél
hektáros parkot és a benne lévő tóval együtt a szovjet
testvérmegyéről, Omszkról fogják elnevezni.
A hatalmas parkon belül egy emlékparkot is létrehoztak, ahol az 1979. március 19-i ünnepélyes parkavatón Ligeti Károly, a magyar hadifoglyok omszki bolsevikpárt szervezete egykori vezetőjének közel öt méter
magas emlékművét is felavatták. A park és a monumentális szobor átadását a Tanácsköztársaság 60. évfordulójára időzítették és az
eseményre közel háromezer embert mozgósítottak.
A rendszerváltáskor,
1990-91 telén az emlékművet lebontották, majd a
szobor szemtanúk szerint
Ajtai Emil, a budakalászi
SZDSZ egykori vezetőjének kertjébe került. A szobor sorsát innen már nem
tudtuk nyomon követni. A Ligeti-szobor eltűnt, de
neve megtartásával a több hektáros Omszk park is
gyorsan átalakult.

•

A rendszerváltás óta eltelt harminc évben Budakalászon többször is elhatározták, hogy a szibériai
iparvárosról elnevezett tavat és parkot átnevezik. A
névváltoztatást nemrég kezdeményezte a képviselőtestület.
A tó a Duna hordalékaként itt lerakódott sóder kitermelésének köszönheti létét. Az 1960-as években még a
Pomázi Petőfi Termelőszövetkezet kezdte meg, ennek
eredményeként alakult ki a
ma ismert tómeder. A sóder
helyén maradt bányagödröt
később nemcsak a beszivárgó talajvíz töltötte fel, hanem az 1965-ös nagy árvíz
idején a Duna is besegített.
A tó vízfelületének nagysága
jelenleg körülbelül 15 hektár, átlagos mélysége 3 méter, legnagyobb mélysége 8
méter körüli. A csatornahálózat hiánya miatt a vízminőség eleinte rossz volt, de a
folyamatos beruházások eredményeként a problémák
idővel csökkentek, megszűntek. Később, ahogy a vízminőség javult, úgy vált egyre népszerűbbé a terület a pihenési lehetőségeket kereső helyi és környékbeli lakosok
körében. Időszakos, majd állandó vendéglátóhelyek
nyíltak, sőt az északi partszakaszon a naturisták is megjelentek. A tó keletkezésétől fogva horgászvízként is szolgált, az első haltelepítést pedig még az árvíz „végezte el”.
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Nevet vált az Omszk-tó és park
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Az ma már tény, hogy 2023-25-ben új HÉV szerelvények járnak majd a helyiérdekű vonatsíneken. A korszerű vonatpárok működtetéséhez azonban át kell alakítani az állomásokat s a peronokat. A tervek szerint új
autóbusz pályaudvar, illetve az állomásokon egy-egy 300
gépkocsit befogadó P+R
parkoló is épül Pomázon.
Hasonlót terveznek majd a
többi település állomásain
is. A másik két érintett helységben nem is volna nagyobb parkoló számára hely,
ám Pomázon másként áll a
helyzet. Egy korábbi közlekedési fejlesztésben már
szerepelt a felvetés, hogy
Pomázon létesítsenek egy
új, ipartelepi állomást. Ez a mostani koncepcióban nincs
benne, de ha bekerülne, az számos előnnyel járna. A
város vezetésének az a javaslata, hogy ezt a tervezett új
állomást hozzák be egészen az Erkel Ferenc utcával szemben lévő 4,7 hektáros területre. Itt nem pusztán kényelmesen meg lehetne építeni az új HÉV megállót, de egy
komoly méretű P+R parkoló is létrejöhetne, nem 300,
de akár 1500-2000 gépkocsinak, s még félezer kerékpár
számára is volna hely. Ehhez a fejlesztéshez kapcsolódhatna az 1112-es út nyomvonalának elterelése, ami így
átmenne a HÉV sínek alatt, s azokkal párhuzamosan
haladva a jelenlegi HÉV sorompók után kanyarodna
vissza. Az átalakításokkal csökkenne a közlekedési dugók
száma, amelyek miatt jelenleg naponta 4-5 km hosszon
húzódik a kocsisor a településen.

Leidinger István úgy véli, komplexen kellene kezelni
a közlekedési fejlesztéseket, változásokat, hiszen mindegyik hatással van a másikra. „Amennyiben most megépül a Budakalászt délről elkerülő út, az további forgalmat generál Pomázon, és ez újabb torlódásokat okoz
majd. A jelenség legfőbb oka pedig a HÉV és a sorompó lesz ezúttal is. A fejlesztési elképzeléseknek megfelelően a HÉV csúcsidőben öt percenként járna, tehát
ötpercenként becsukódna a sorompó, ez pedig megakadályozza az autók szintbeli áthaladását. Ha viszont
a fejlesztés során az a döntés születne, hogy a szintbeli
kereszteződést szüntessék meg, és építsék át egy alulvagy felüljáróra, akkor az építkezés több évig tartana.
S ennyi ideig okozna állandó dugókat azon a helyen,
ahol már most is tarthatatlan a helyzet.”
Amit a pomáziak javasolnak, nem járna korlátozásokkal, és segítene kikerülni a HÉV közlekedési káoszt
okozó pontját is. A tervek nem ma születtek, készültek
már hasonló megoldási javaslatok korábban is, de akkor
forráshiány miatt semmi
nem valósulhatott meg az
elképzelésekből. A korábbi
mozaikokból most összeállított – az 1112-es út új
nyomvonalát és a HÉV-et
illető terveket – a közeljövőben lakossági fórumon
szeretnék a helyiek elé tárni a testület tagjai. S ha
erre felhatalmazást kapnak, akkor továbbvinnék
a javaslatokat a BFK felé. A központ jelenleg is vizsgálja a közlekedési fejlesztések lehetőségeit ezen a vonalon,
így időben tennék meg javaslataikat a pomáziak, amelyekkel egyébként a másik két település polgármesterei
is egyetértenek. S noha azt nem lehet pontosan tudni,
hogy a tervezett átalakítások hány milliárdba kerülnének az államnak, Pomáz polgármestere szerint felvetéseik csökkenthetnék a költségeket.
A BFK által kiírt tenderrel kapcsolatban – amely a
három HÉV útvonal korszerűsítésére készül – az illetékesek már megkezdték a településekkel a párbeszédet.
A közeljövőben a térség érintett képviselői videokonferencián cserélik ki javaslataikat, és osztják meg előkészített, megvalósításra javasolt terveiket egymással.
pilis/dunapress infó/CD
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Amit már tudni lehet

A fejlesztéseket együtt kell kezelni
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Enyhülne a zsúfoltság, csökkenne a dugók száma, gyorsabban érhetnék el úticéljukat a közlekedők. Többek között
efféle előnyökkel is járna, ha a beruházó Budapesti Fejlesztési Központ figyelembe venné Pomáz vezetésének javaslatait a HÉV vonalak tervezett térségi fejlesztése kapcsán.
Budakalász-Pomáz-Szentendre és a 11-es út forgalmi csökkentésének terveiről Leidinger Istvánt kérdezte lapunk.
A három, 11-es főútvonal mentén elterülő egyik város,
Pomáz polgármestere elmondta, a majd húszezres lakosú
településükön a Pilisből áthaladó autós forgalom elterelésének megoldása az egyik legfontosabb feladat az új
városvezetés számára. Csakúgy, mint a nap mint nap
hasonló közlekedési dugókkal küzdő Budakalásznak,
illetve a túlterhelt 11-es által kettészelt Szentendrének.
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Káosz helyett megoldás
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XV. évfolyam, november

névadás 1945 előtt még többé-kevésbé meglévő
összhangjának visszaállítását eredményezhette volna. Pedig éppen a rendszerváltás mutatott rá, hogy a
politikai rendszerekhez köthető földrajzi vagy utcaneveknek csak nagyon indokolt esetekben van helyük
egy település életében. Helyettük olyan elnevezésekre
lenne szükség, amelyek hosszú távon is kiállják az idők

próbáját és alkalmasak arra, hogy egy település közösségének tagjai mindenkor büszkék legyenek rá. Az
Omszk-tó és park névváltoztatására irányuló kezdeményezésnek ez a célja.
A novemberben határidős ötletpályázat eredményéről és
a budakalászi tó új nevéről, következő lapszámunkban
tájékoztatjuk olvasóinkat.(szerk.)

Ökoturisztikai szálláshely nyílhat a „Sárga ház”-ban
A Szigetmonostort Szentendrével összekötő Pásztor
révnél a szigeti oldalon álló épületet a fővárosi önkormányzattól vásárolta meg Monostor vezetése. Az egykor szolgálati lakásként működő ház és az azt övező
terület turisztikai fejlesztését 40%-os tulajdonrészével már jó ideje igyekszik segíteni a testület. Két
alkalommal magyar-szlovák közös pályázaton is
indult a település, de végül, a tulajdonosokból
alakult kft.-nek, az Aktív
Magyarországért Felelős
Kormánybiztosi Iroda támogatását sikerült elnyerni a fejlesztéshez. A ház és környéke ugyanis rendkívüli lehetőségeket rejt az idegenforgalom szempont
jából.
A helyszínről, – amelyet a monostori erdő ösvényein át is meg lehet közelíteni – nem csak nagyszerű
kilátás nyílik, de a kerékpáros túra lehetőségek metszéspontjában helyezkedik el. Gyalogos és lovas útvo-

nalak is vezetnek itt, szomszédságában, az egykori úttörőtáborban pedig a Szigetmonostori Vízitúraegylet bérel
helyet. Kenuk, csónakok, evezősök is várják így a látogatókat, akik akár kerékpárt is bérelhetnek. A tervezett
fejlesztések után a szárazföldön, de akár a vízen át érkezők is teljes kényelmet élvezhetnek itt.
Az elképzelések szerint
egy négy apartmanból álló,
18 vendég fogadására alkalmas központ létesül a „sárga
házban”, kint a zöldben elhelyezett konyhával és pihenőhellyel. Az idén százéves
révészházban felépülő létesítményt várhatóan 2021 májusában adják át. Addig is,
az önkormányzat szakemberei azon dolgoznak, hogy a
majdani látogatók ne csak a korszerű, kényelmes épületet vehessék birtokba, de rendelkezésükre álljon a túraútvonalak, sport- és szabadidős lehetőségek több, válaszható „csomagja” is. A pihenőközpont előreláthatóan
egész évben nyitva tart majd.

Megújuló óvoda, épülő bölcsőde
A 2020. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre a Belügyminisztérium ez év júniusában írt ki pályázatot. Önkormányzatunk képviselőtestülete úgy döntött, indul a pályázaton, amely
maximált összege önrésszel együtt 30 millió Ft. Júliusban az elkészült műszaki dokumentációval együtt
benyújtottuk pályázatunkat a Tahitótfalu, Almásy
utcai óvoda felújítására. Jelen pályázat támogatási
intenzitása 95%-os, tekintettel településünk adóerő
képességére. Az elkészített anyagban a támogatási
igény összege 28.480.604 Ft. Az önrész nagysága
ennek megfelelően 1.498.980 Ft. A kivitelezés, illetve
a végleges elszámolás határideje 2021. december 31.
Szeptember végén kaptuk kézhez a Magyar Államkincstártól a támogatói okiratot, amelyben tájékoztatták önkormányzatunkat, hogy a benyújtott
dokumentumok alapján a pályázat pozitív elbírálásban részesült. Az év hátralévő részében a közbeszer-

zési eljárást fogjuk lebonyolítani. Lévén, hogy az épület
jelenleg is köznevelési célt szolgál, a felújítást óvodai
szünetben, 2021. június 15-től augusztus 15-ig fogjuk
elvégeztetni.
A felújításban elsősorban a tetőszerkezetet cseréljük,
mivel az épület több helyen is beázik. A 640 m2-es
felület teljes kerámia cserepezését lebontják az összes
cserépléccel a meglévő villámvédelemmel együtt, valamint az utcai oromfal teljes deszkázatát is. Az épület
építészeti stílusának megőrzése érdekében a két míves
bádog bevilágítót és szellőző ablakot felújítva visszaépítik. Ugyanebből a megfontolásból az utcai homlokzaton lévő erkély meglévő faszerkezetét és korlátelemeit
is felújítjuk. Az utólagosan épített két előtető részbeni
cseréjére is sor kerül. Célunk, hogy az épület szerkezetét stabil állapotba hozzuk a későbbiekben tervezett
(újabb pályázati lehetőségek kihasználásával) belső
átépítések, felújítások végrehajtása érdekében.

Az épülő bölcsőde projektnyitó tárgyalása
A négy csoportszobás
bölcsőde projektnyitó tárgyalását november elején
tartottuk, melyen a nyertes
Pro Régió vezetőjével aláírtuk a kivitelezői szerződést. Amennyiben az időjárás lehetővé teszi, november végéig megkezdődik a beruházás. A tervek
szerint – ha rendkívüli helyzet nem alakul ki – 2021
őszén be is fejeződik a kivitelezés. Ma már nem csak

szélsőséges időjárási helyzetekre kell felkészülni, hanem, mint ahogy napjainkban is megéljük, tömeges
járványügyi helyzetre is.
Az építési beruházással
együtt a tárgyi eszközök beszerzését is elindítjuk, lévén,
hogy a teljes bútorzat, játszó-, udvari- és melegítőkonyhai
eszközök, textíliák beszerzése is része a pályázatnak.
Sajtos Sándor polgármester

Megkezdődhet az óvodabővítés Dunabogdányban
A település vezetése 2017-ben nyújtotta be terveit,
s 2018-ban nyert azon a Pest megyei pályázaton, amelyen a Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda
bővítése és felújítása érdekében indultak. Az áremelkedések miatt azonban a kapott 340 millió forintos összeg
már a közbeszerzési eljárás végére kevésnek bizonyult.
A tervek és a finanszírozás között 100-150 milliós eltérés mutatkozott, s
ezt az összeget a község
saját erőből nem tudta pótolni. Az elmúlt két esztendőben ezért számos
tárgyalás zajlott, s a Pénzügyminisztérium hatékony támogatásának köszönhetően végül 50 milliós kiegészítő segítséghez jutott
Bogdány.
Amint a község polgármestere, Schuszter Gergely
elmondta, e támogatás után válhatott csak lehetővé,
hogy alapos áttervezés után – a rendkívül fontos feladatot Félegyházi András, Visegrád korábbi polgármestere vállalta – elindulhasson az óvoda építése.

Az új, egyszerűsített változatban a jelenlegi tornaszobát nem használják, az összekötő folyosókat s a három
csoportszobás épület emeletét sem építik meg. Megépül
azonban a korábbi kettő helyett három csoportszobás
korszerű óvoda, új berendezésekkel, informatikai eszközökkel, melegítőkonyhával, szülői fogadócsarnokkal. A
közel 300 négyzetméteres
gyermekintézménybe újabb
24 kicsi járhat majd.
A közbeszerzési eljárás
újbóli kiírása után olyan
árajánlatokat kapott a település, amelyeknek köszönhetően nem kell önrésszel
hozzájárulnia az építkezéshez, az kizárólag a pályázati
pénzből valósul majd meg. A kivitelezést elnyerő Pest
Építő Zrt. az építkezést novemberben vagy decemberben kezdi. Az átalakítás idejére a mostani épületben
működő két óvodáscsoport egyike konténerben, a másik a jelenlegi tornaszobában kap helyet. Az új óvoda
várhatóan jövő év nyarára nyitja meg kapuit a kicsik
előtt.
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– Megvan még az 1991-es
Pesti Színház-beli bemutató
szövegpéldánya?
Hernádi Judit: Meg, persze.
Abból dolgozunk most is.
Gálffi László: Hogyne, bár az
enyém be van fóliázva, mert an�nyit lapoztam azóta, hogy a papír
tönkrement. A Pesti Színházban
az volt a jó, hogy még volt súgó,
aki segített és helyre tudta rázni
az embert, mert ez egy egyszerűnek tűnő, de valójában nagyon
bonyolult szöveg. Rutinból nem
lehet mondani. Úgy van tele ez a
darab is majdnem ugyanúgy ismétlődő eseményekkel és majdnem ugyanúgy ismétlődő mondatokkal, ahogy az ember élete
tele van ezekkel. 72 oldal – valójában ennyi az élet. Ebben a darabban van egy szerelem, két
házasság, néhány elválás…
HJ: …neked négy-öt gyerek,
nekem kettő…
GL: …neked kettő, de hogy
ez tényleg csak ennyi…
HJ: …de mit csináljunk,
tényleg ennyi! Nekem viszont
nincs lefóliázva, mert én nem
vagyok ennyire pedáns. És tartok
attól, hogy ha beraknánk a fénymásolóba, egészben és olvashatóan nem jönne ki a gépből.
– Ugorjunk vissza 1991-re.
Hogyan próbáltak?
GL: Én egy ideig nagyon idegesen.
Intézményi háttér segítsége nélkül kezdte annak idején a munkát,
ám 2020-ra, Kovács Attila elkötelezettségének köszönhetően nem
csupán Dunakanyar
szerte, de túlzás nélkül
mondhatjuk, hogy a
közművelődést tekintve országosan is jó hírű
településsé vált Szigetmonostor. A Faluház
vezetője – magánéleti
okok miatt – tizenhat
év után köszönt le tisztségéről.
Egykor csak köztereken, kisebb
épületekben szervezhetett rendezvényeket, mára azonban a térségben ezreket vonzó eseményeket is
sikerült meghonosítania. A régi
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HJ: Igen?
GL: Igen, mert zavart, hogy
nem nézünk egymásra, csak előre beszélünk. Mindketten a vígszínházi stílust tanultuk, hiányzott a kontaktus, és a ’90-es
években még nem voltak ilyen
típusú színházi előadások.
HJ: Lehet, hogy én nem nézek
Lacira, de esküszöm, hogy minden rezdülését tudom, és ő is
ugyanúgy érzi az enyéimet. És
nagyon különös hatással van a
nézőkre. Többször kaptam vis�szajelzésként, hogy bár semmi
nem történik a színpadon, csak

mondjuk a szöveget, de ennek
ellenére a közönség előtt megjelenik a történet, és úgy lepereg
bennük, mint egy film. Ugyanúgy, ahogy én is mindig látom
azt, amit mondok.
GL: Tulajdonképpen mindenki a saját moziját látja: mi-

„Sosem hagytuk abba”
Két legendás színész és egy legendás előadás –
nem túlzás a jelző az Orlai Produkciós Iroda következő bemutatója, a Hernádi Judit és Gálffi László játszotta Love Letters (Szerelmes levelek) kapcsán. A történet nem nélkülözi a romantikát és a
humort, érzelmesebb nézőink pedig egy-két könnycseppet is elmorzsolnak, ha megismerik Andy és Melissa négy évtizedet átívelő különös kapcsolatát. A két művésszel beszélgettünk.
közben azt hallja, hogy a
Watson’s Hotel tánctermében
csókolóztak először, a nézőnek az
ő első csókja jut az eszébe a Kaff-

ka Margit Gimnázium alagsorából.
– Tehát a közönség az előadásban valójában a saját életét élheti át?
HJ: Pontosan.
GL: Hiszen mi köze lenne
különben ehhez a két amerikai-

hoz? A hűség, a hűtlenség, a szerelem, az ahogy elmegyünk egymás mellett – bárkivel megtörténhet.
– 1992-ben valami olyasmit írtak az előadásról, hogy
jutalomjáték a két színész számára. Ezt így is élték meg?
HJ: Az, hogy csak ketten vagyunk a színpadon, még nem
elég a jutalomjátékhoz. Az is kell
hozzá, hogy egy teljes életű szerepről legyen szó, ezek pedig teljes életű szerepek.
GL: Az is fontos – és ezt Jutka
tudja, aki Kern Andrissal játszik
zsinórban –, hogy az embert „pofán találja a szerep”. Itt van ez a
szegénysorból felemelkedett, politikussá vált Andy, aki egész életében tojásfejű marad, és időskorára jön meg neki az esze. ‘91-ben
egészen távolinak tűnt, hogy egy
politikus félrelép és ezért meghurcolják, ma meg egészen finomnak
tűnik amellett, amit látunk.

Leköszönt Szigetmonostor „kultúrigazgatója”
vízóra gyárból az elmúlt években
többfunkciós kulturális létesítmény vált, amely számos civil szervezet, s
évente legalább száz
esemény otthona is. A
le g i smer tebb
nagyrendezvények az intézmény falain kívül zajló Kékevező, Piroslábos és Lecsófőző
Fesztivál, amelyeket helyben, de az ország más pontjairól is sokan kedvelnek,
látogatnak.
Kovács Attila munkáját

IDŐSZAKOS KIÁLLÍTÁSOK
Eleven üresség –Marghescu Mária
gyűjteményéből: Anna Mark, Alexandre
Hollan és Bér János alkotásai 2020. szeptember 12. – december 13.
Ferenczy Múzeum, Szentendre, Kossuth Lajos u. 5.
Egy írónő modellt áll Szentendrén –
Kádár Erzsébet (1901–1946)
2020. szeptember 26. – december 13.
Czóbel Múzeum, Szentendre, Templom
tér 1.
Barcsay 120 – válogatás a gyűjteményből- 2020. október 2. – december 13.
Ferenczy Múzeum.
Szentendre a Kereskedőváros – A
Castrumtól a Kereskedőházig
2020. október 10. – 2021. január 31.Ferenczy Múzeum.
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
Kovács Margit, a Duna királynője
Kovács Margit Kerámiamúzeum,
Szentendre, Vastagh György u. 1. (bejárat
a Görög u. felől)
PROGRAMOK
November 7. szombat 15:00 Tárlatvezetés Bodonyi Emőke kurátorral és Pirk
László festőművésszel a Pirk János életmű
– kiállításban. Pirk János Múzem, Szentendre, Bogdányi u. 34.
November 7. szombat 15:00 Hamvas
Béla Emléknap – Ferenczy Múzeum.
Regisztráció és részletes programlekérés:
arsetvita.alapitvany@gmail.com
November 8. vasárnap 14:00 Építészet
– és művészettörténeti séta Szentendrén,
Muladi Brigitta művészettörténésszel és
Torma Tamás újságíróval. Útvonal: Feren-

Szigetmonostor Emlékéremmel ismerte el, de Pest megye Közművelődési emlékgyűrűjét is megkapta a
szakember.
A település polgármestere, Molnár Zsolt elmondta, nehéz szívvel

Ferenczy Múzeumi Centrum
Szentendre

czy Múzeum – Paprikabíró utca – Castrum
– Bükkös patak – Korzó – Dumtsa utca –
Kmetty Múzeum – Czóbel Múzeum.Találkozás: Ferenczy Múzeumnál.
November 12. csütörtök 18:00 Szentendrei Építészszalon | építészet-hermeneutikai sorozat
Az építés „beszédhelyzetei” (projekthelyzetek) és a műfajok elmélete, Mihail
Bahtyin irodalomtudós, esztéta nyomán. A
térmondatok egyetemes struktúrája, Noam
Chomsky nyelvész és Peter Eisenman építész nyomán. Vendég: Golda János Ybl-díjas építész -Ferenczy Múzeum.
November 13. péntek 16:30 Kurátori
tárlatvezetés Iberhalt Zsuzsannával a Barcsay 120 – válogatás a gyűjteményből – című
kiállításon. Ferenczy Múzeum.
November 13. péntek 17:00 Kurátori
tárlatvezetés Kigyós Fruzsinával, az Eleven
üresség MARGHESCU Mária gyűjteményéből: Anna MARK, Alexandre HOLLAN,
BÉR János című kiállításban. Ferenczy
Múzeum.
November 14. szombat 15:00 Tárlatvezetés Bodonyi Emőke kurátorral és Pirk
László festőművésszel a Pirk János életmű
– kiállításban. Pirk János Múzem.
November 15. vasárnap 10:00 Családi
nap a Barcsay 120 – válogatás a gyűjteményből című kiállításon. Ügyességi játékot –
golyólabirintus – készítünk Barcsay Jenő
geometrikus képei alapján. A foglalkozást
György Gabriella múzeumpedagógus ve
zeti. Ferenczy Múzeum.

engedik el az igazgatót, hiszen
példaértékű munkáját, nagyszerű
teljesítményeit, szakmai elkötelezettségét nem lesz könnyű pótolni.
A faluházvezető – aki munkája
mellett a helyi újságot és a település weblapját is szerkesztette,
s emellett a sajtófotózással is
foglalkozott, elismerések,
díjak sorát nyerte el – február végéig besegít a feladatait
ideiglenesen átvállaló kollégájának. A művelődési intézmény vezetői posztjára
várhatóan jövő tavasszal ír
ki pályázatot Szigetmo
nostor.

November 15. vasárnap 15.00 Kmetty
Finisszázs – Kurátori tárlatvezetés, Bodonyi
Emőkével a Kmetty János- Az örök kereső című kiállításon. Online közvetítés a Ferenczy
Múzeumi Centrum facebook oldalán.
Kmetty Múzeum, Szentendre, Fő tér 25.
November 15. vasárnap 17:00 Múzeumi mesék |A NAP.Önismereti foglalkozás
Boros Lucával a Pirk János életmű kiállításban. Pirk János Múzeum.
November 20. péntek 17:00 Kurátori tárlatvezetés Szilágyi Judittal (PIM)
és Szilágyi Zsófia Juliannával (FMC) az
Egy írónő modellt áll Szentendrén – Kádár Erzsébet 1901-1946 című kiállításon.
Czóbel Múzeum.A programon való részvétel regisztrációhoz kötött: regisztracio@
muzeumicentrum.hu
November 21. szombat 17:00
KORtársalgó – irodalmi beszélgetéssorozat
– nem csak férfiaknak Kukorelly Endre író
és barátai szubjektív irodalmi estje, ahol kortárs írókkal ismerkedhetünk meg, nemcsak
munkásságukon, hanem izgalmas, fordulatokban bővelkedő személyes történeteiken
keresztül.Vendég: Garaczi László (1956)
író, a posztmodern irodalom képviselője.
Ferenczy Múzeum.A programon való részvétel regisztrációhoz kötött: regisztracio@
muzeumicentrum.hu
November 22. vasárnap 15:00
Finisszász – Tárlatvezetés és beszélgetés Bodonyi Emőkével a kiállítás kurátorával és Pirk
László festőművésszel a Pirk János – életmű
című kiállításon. Pirk János Múzeum.
November 22. vasárnap 16:00 Kurátori tárlatvezetés a Szentendre a Kereskedőváros
– A Castrumtól a Kereskedőházig című kiállításon. Ferenczy Múzeum.

HJ: Az, hogy finom lenne a
darab, nézőpont kérdése, mert
van benne szó alkoholizmusról,
művészet és szabadság iránti
vágyról és nagy élethazugságokról.
GL: Andy például úgy éli le
az életét, hogy mindig valakinek
vagy valaminek meg akar felelni,
a feleségének, a családjának, a
hazának – ezt a három szót használja –, miközben a lényeget,
önmagát elfelejti.
– Mennyit játszották az előadást?
HJ: Fogalmam sincs, tulajdonképpen sosem hagytuk abba,
csak kimaradt az elmúlt körülbelül tíz év.
GL: Tényleg? Most végigfutott bennem, hogy az első levél
dátuma 1937. És amióta legutóbb
játszottuk, a villanyszámlákon és
hivatalos leveleken kívül mást
nem is hoz a posta. A klasszikus
kézzel írt levél megszűnt, email
van és SMS.
– Visszaugranék a beszélgetés elejére, arra, hogy ez nem
egy felolvasó-színházi előadás.
GL: Bizony, miközben a világon mindenhol, ahol játsszák,
felolvassák. Abban a formában
engem, bevallom, nem érdekelt
volna, és nem is ment volna en�nyit.
HJ: Csináltak belőle egy tévéjátékot, abban is olvastak, és az

sem működött, mert a néző személyes viszonya valahogy abból
is hiányzott.
GL: Van, amikor a közönségnek idő kell, amíg ráhangolódik
az előadásra, a világára, mert rég
írtak többoldalas leveleket…
HJ:…miközben ott az email,
úgyhogy én azt gondolom, ebből
a szempontból sem áll tőlünk
olyan messze ez a történet.
Papp Tímea/Orlai Produkció
Szentendrei Teátrum Love
Letters november 14. szombat
19:00 Szereplők: Hernádi Judit és Gálffi László. Rendező:
Mácsai Pál. Jegyek: Tourinform
Szentendre, szentendreiteatrum.
jegy.hu
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

Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár
Budakalász, Szentendrei út 9.
KIÁLLÍTÁS
November 6. – november 23. Parlando Rubato – Szokolay
Dongó Balázs grafikai kiállítása
Megnyitja: Ágoston Béla zenész.
PROGRAMOK
November 12. csütörtök 19.00 Lélekbúvár sorozat – Soma
Mamagésa – Az adás-kapás jelentősége a belső (és ezáltal külső)
egyensúlyunkban. Jegyinformáció: www.tixa.hu
November 13. péntek 17.00 Aprók tánca – Tánctanulás
Bucsánszki Beával és a Budakalászi Tamburazenekar közreműködésével. A táncház előtt kézműves foglalkozást tart a Dunakanyar Népművészeti Egyesület. A rendezvény 1,5 éves kortól
7 éves korig ajánljuk.
November 14. szombat 20.00 Trio Target koncert. Vendég:
Dizzy Dog
November 15. vasárnap 14.00 Szent Korona délutánok.
További információ: www.szentkoronaorszaga.hu
November 17. kedd 18.00 Író-olvasó találkozó a könyvtárban – Banka Roland: A szamaras zarándok. Program: beszélgetés, dedikálás és Rozinante, a csacsi simogatására is lesz lehetőség. A kötet megvásárolható a helyszínen.
November 19. csütörtök 11.00 Komolyzene gyerekfüleknek
– Nemzeti Filharmonikusok interaktív előadása.
November 20. péntek 10.00 Dúdolj! Ringass! Táncolj! A
foglalkozást vezeti: Paár Julcsi, Csíki Gergely és a Kortárs Népzene Társulat.
November 21. szombat 9.00 Barlangok és bányák a Kevélyen – Kalandozások Gerstenkorn András geológussal.Találkozás 9.00-kor a budakalászi Millenniumi keréknél (Budai út
– Kőbányai út sarkán) Regisztráció: andras.gerstenkorn@gmail.
com ; +36 20 544 9261 További információ: www.koskarolymh.
hu
November 25-27. Kutatók éjszakája. További részletek:
www.koskarolymh.hu
November 26. csütörtök 19.00 Hangfürdő – Havi egy
alkalommal szeretettel várunk mindenkit, aki egy óra nyugalomra vágyik. Plédet és polifoamot hozzatok!
November 28. szombat 10.00 – 16.30 Ajándékozz kézműves meglepetést Karácsonyra –
Hazai kézműves termékek adventi vására workshopokkal.
További részletek: www.koskarolymh.hu
November 28. szombat 16.00 Adventi hétvégék – gyertyagyújtás – Helyszín: Kárpátok őre szobor előtti tér (Lenfonó
Hév állomás)
November 28. szombat 18.00 – Örömzene koncert – Angyali szó zengedez – Adventi és karácsonyi énekek, dallamok
népi és írott forrásokból: Sebestyén Márta: ének, furulya,dob,
Andrejszki Judit: ének, csembaló, orgona,dob
November 29. vasárnap 18.00 M.É.Z. koncert- közreműködik Kautzky Armand színművész
„Mámoros utazás” – kelta eredetű népek költeményei,
zenével
Ez a program az NKA Hangfoglaló Programjának támogatásával valósul meg.
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„Aki Márton napján libát nem eszik, egész évben éhezik”
November 11. Szent Márton
ünnepe, melyhez a libaevés
hazánkban közel 900 éves hagyománya kapcsolódik: az első magyar forrás egy kiadós
liba-lakomáról 1171-ből származik.
A novemberi libaevésnek –
mint annyi más szokásunknak
– mély történelmi és racionális
gyökerei is vannak. Kr. e. 390ben a gallok elfoglalták Rómát. A
nép a Capitolium dombon álló
erődbe menekült, s a végső, éjszakai roham megindulására Juno
szent ludainak gágogása figyelmeztette a védőket, akiknek emiatt sikerült visszaverni a támadást. Erre emlékezve november
11-én, a téli évnegyed kezdőnapján már a római korban is libát
ettek.

Apicius mester fennmaradt
szakácskönyvében sajnos kevés
figyelmet szentel ennek a szárnyasnak, ő forró sültként hideg
mártással ajánlja, melyben tört
borsot, lestyánt, koriandermagot,
mentát és rutát olajjal és
garummal (a sót helyettesítő halszósszal) kevernek össze.
Márton a kereskedők, a koldusok, a katonák és a borkereskedők védőszentjének névünnepe a középkorban is jeles ünnep
volt, az őszi évnegyed zárása, a
termés számbavétele, a jobbágyszolgáltatások és az adósságok
lerovásának a napja. Később a
parasztgazdaságokban a cselédek

ekkor kapták meg éves bérüket,
s mellé ajándékként egy libát, ami
az éves szorgos tömés következtében már szép kövérre hízott. Ezen
a napon kóstolták meg újbort is,
tehát minden adott volt az adventi böjtöt megelőző utolsó kiadós
lakomához.
A keresztény hagyomány a
pannóniai Savariában született, a
kánonba mégis tours-i Szent
Márton néven felvett szent életének egy epizódjához köti a lúdevést. A legenda szerint 371-ben
Mártont sok jócselekedete és –
főként gyógyító – csodája után
Tours püspökévé választották, de
ő szerénységből a libák óljába bújt
el, ahol azonban a szárnyasok
olyan zajt csaptak, hogy a küldöttség megtalálta, s így Márton
nem térhetett ki a megbízatás
alól.
Márton tisztelete már a honfoglalás előtt elterjedt a Kárpát-medencében, Szent István
király a zászlóira az ő képét festette, s a Boldogasszony mellett
Szent Mártont választotta az ország másik patrónusává. Ebben
az időben még élt az a nézet, hogy
Márton nem Savariában, hanem
a hajdani Győrszentmárton, a
mai Pannonhalma helyén álló
Civitas Pannónia nevű római kori városban született. Ez az oka
annak, hogy a 996-ban Szent
Márton hegyén megalapított
bencés monostor templomának
védőszentje is ő lett.
Szent Márton napját Európa-szerte megünneplik: Németországban – és a hazai német
nemzetiség körében is – a Szent
Márton ünnep központi eleme az
esti lampionos-fáklyás felvonulás,
melyben a fény a szent legtöbbet
idézett és festményeken is gyakran ábrázolt jócselekedetét szimbolizálja: az akkor még római
lovas katonaként szolgáló Márton, aki addigra már minden
ruháját szétosztotta a szegények
között, a kardjával kettévágta a

Új igazgató a Hamvas Béla Pest
Megyei Könyvtár élén
Werner Ákos sikertelennek nyilvánított pályázata után
újra meghirdették a könyvtár igazgatói állását. A „második
körben” a nyertes Dr. Tóth Máté lett, aki jelentős elméletitudományos pályát hagyott el a gyakorlati könyvtárosi
munka érdekében.
Tóth Máté 2003-ban az
ELTE Bölcsészkarán kapta
meg magyar nyelv és irodalom szakos és okleveles könyvtáros
diplomáját. PhD
fokozatát ugyancsak az ELTÉ-n,
a Könyvtártudo
má
nyi és Informatikai tanszéken szerezte meg,
majd 2015-ben
elvégezte a Budapesti Corvinus
Egyetem gazdaságinformatikus BA szakát is. 2003-tól az
Országos Széchenyi Könyvtár
Könyvtári Intézetének munkatársa, 2016-tól osztályvezetője, emellett a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési
és Emberi Erőforrás Fejlesztési
Karán tanít, 2016-tól egyetemi
adjunktusként.
Szakterülete a könyvtári
digitalizálás, valamint a könyvtár és társadalom kapcsolatrendszerének kutatása volt, de
részt vett Babits Mihály levelezésének kritikai kiadásában is.

2005-től több alkalommal huzamosabb időt töltött
Norvégiában, ahol – többek
között – a kulturális interakciókra
nyitott könyvtárak működését
tanulmányozta.
Az
intézmény
működtetésének
legfőbb célját a
„Legyen a közösségi
emlékezet tárháza
a könyvtár!” gondolattal foglalta össze, amit csak úgy értelmezhetünk, hogy a HBPMK
továbbfejlesztését a szentendrei közösség- és identitásépítés
műhelyeként képzeli el. Ehhez
a város lakosságának legszélesebb rétegeit kívánja megszólítani, a városban kétségtelenül
az áltagosnál magasabb arányban jelen lévő értelmiségtől a
nemzetiségeken és gyerekeken
át a szociálisan hátrányos helyzetű csoportokig.
A Szerkesztőség sok sikert kíván Dr. Tóth Máténak munkájához!

köpenyét is, hogy a felét egy fázó
koldusnak adhassa.
Belgiumban elterjedt legendája szerint flandriai térítő útja
során elveszett a szamara, amit a
helyi gyerekek találtak meg. Örömében Márton a csacsi ürülékét
(sic!) finom kiflikké változtatta,
amit szétosztott a gyerekek között. Ennek emlékére ÉszakFranciaországban és Belgium
flamand és vallon részén is hagyomány a csacsi-etetés és a spekula
tius nevű, gyakran különböző
állatokat formázó fűszeres sütemények készítése és szétosztása a
gyerekek között. Itt is tartanak
lámpás felvonulást – a Mikulással
ellentétben „szegény szent” – tiszteletére, de a gyertyákat – Hallo
weenhez hasonlóan – egy a gazda
tudta nélkül eltulajdonított, fur-

csa mintákkal kifaragott cukorrépába tették.
Hazánkon kívül a skandináv
országokban és a német nyelvterületen is elterjedt a Márton
napi liba-lakoma, szinte mindenütt párolt káposztával tálalják. Szerencsére manapság ezen a
napon – szegény József Attilát
idézve – már nem kell „gazdag
lenni” ahhoz, hogy lehetőségünk
legyen legalább egy évben „egyszer libacombot enni”. De ha
mégsem futja az elegáns rozé libamellre vagy az aranyszínűre
sült combra, egyszerű rizses ludaskása is megteszi a szárnyából
és egyéb belsőségekből, persze
csakis azért, hogy a család 2021ben se szenvedjen hiányt a jóféle
étkekből!
-Kszeva-

A várakozás fényei
átsütnek a félelmen?

Márton-napi népszokások, kézműveske
dés, tematikus borkóstoló, őszi csemegék és
kézműves termékek vására várja a látogatókat
a Skanzenben november 7-én és 8-án, a
Szent Márton Újborfesztivál és Libatoron.
Érdekes és kevéssé ismert történeteket tudhatnak meg Szent Márton életével és hazai
tiszteletével, a liba-kultusz eredetével és vadhajtásaival kapcsolatban. A mosonmagyaróvári Lajta Néptáncegyüttes Márton-napi népszokásokat és mulatságokat elevenít meg a múzeum Kisalföld tájegységében. Kézműves borászatok kínálata mellett az idei szüret újborait is megkóstolhatják a vendégek. Vándormuzsikusok járják a portákat és itt
lesznek a Langaléta Garabonciások Márton-napi előadásukkal. A
kézműves foglalkozásokon
origami liba,
g yapjúá llat,
boros kupa, gesztenye báb mellett készíthetünk őszi ajtódíszt
is. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület ludas
játékokat hoz a Skanzenbe és bemutatja az év madarát, az erdei
fülesbaglyot. A tárlatvezetés és a bringatúra is Márton nyomába ered.

Szentendre történelmi belvárosa ünnepi díszbe öltözik az adventtől
vízkeresztig tartó időszakban. Szabad- és beltéri rendezvények, változatos művészeti, kulturális programok és kiállítások várják a látogatókat.
A négy adventi vasárnapon a város lakói hagyományosan gyertyát gyújtanak a Fő téri kereszt körül elhelyezett hatalmas koszorún. A gyertyagyújtásokat műsor és fényfestés kíséri.
– Legalábbis, ez a terv. De mint látjuk, a koronavírus járvány átírja Európában is az idei adventi programokat. Még néhány napja az volt
olvasható a bécsi portálokon, hogy november közepétől Bécs karácsonyi
hangulatban várja a látogatókat. Az óváros varázslatos vásárrá változik,
s az ünnepi fényben sütik, forró puncs és pörkölt mandula illata hívja
az érkezőket. Járvány ide vagy oda, úgy látszott, a sógorok nem mondtak le az 1772 óta tartó karácsonyi turista forgalomról és a vásári bevételekről. Persze az eseményről szóló híradások második mondatában
már a karácsonyi piacok biztonságos működésére bevezetett szabályokat
sorolták fel, figyelmeztettek a kötelező maszkviselésre, előírták a fertőtlenítő adagolók használatát. Nem lettek volna beltéri programok, kevesebb piaci standot engedélyeztek a tömeg elkerülése érdekében, gyermekprogram nem, vagy alig volt a kínálatban, és asztalonként legfeljebb
négy ember ülhetett volna.
De hát már ennek is annyi. Michael Ludwig bécsi polgármester bejelentette, hogy november végéig nem nyithatnak ki a vásárok. Pedig még
egy éve a világ minden részéből özönlött a nép Adventkor Bécsbe, és a
városban tucatnyi tematikus vásár volt a Christkindlmarkton kívül is.
Szóval nem könnyű most a rendezvényszervezők helyzete. Szentendrén sem. Egyrészt nem tudják, holnaptól mi lesz, másrészt, hogy
milyen előírásokat kell majd teljesíteniük. Meg egyébként is, a kötelező
távolságtartás miatt majd lezárják Szentendre sikátorait is? Lehetséges
lesz-e gyertyagyújtáskor az embereket arra rávenni, kényszeríteni, hogy
egymástól másfél méterre álljanak? Erre nincsenek válaszok.
A Szentendrei Kulturális Központ ezért idén rendhagyó módon
szervezi meg az Advent Szentendrén programsorozatot. November
végén kapja meg ünnepi köntösét a Fő tér: a hatalmas városi karácsonyfa mellett az adventi koszorú, a betlehem és a világító hógömbök is ott
lesznek. Az időszak legszebb eseménye, a főtéri gyertyagyújtás 17
órakor kezdődik advent mind a négy vasárnapján. A gyertyagyújtást
közös ima, rövid ünnepi műsor és fényfestés kíséri. A járványhelyzet
miatt idén a gyertyagyújtások utáni agapé elmarad. Egyes programok
a virtuális térbe költöznek: így a szentendrei óvodások néphagyományt éltető „Menjünk mi is Betlehembe” programsorozata, a Musica
Beata és az Új Szentendrei Kamarazenekar Adventi hangversenye, illetve a Szentendre Táncegyüttes néptáncgálája. Az adventi négy hétvégén,
szombat délutánonként a Fő téren félórás akusztikus koncertek, és
szabadtéri, játékos belvárosi séták is lesznek. A Szentendrei Teátrum
három előadást tervez a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár színháztermében, illetve a P’Art mozi is tart filmvetítéseket az advent időszakában.
A Dunaparti Művelődési Ház pinceklubja, a Barlang novemberben
zárva lesz. A Dumtsa utcai szokásos adventi vásár idén sajnos a járvány
miatt elmarad.
(B.Gy.)

Megsérült Szentendre kútja

Kedves Gyerekek!

Szent Márton Újborfesztivál és Libator

Nagy felszisszenés volt a szentendrei közösségi hálón a minap,
ugyanis ismét összetört a főtéri
kút kő medencéje, ledöntötte egy
kisteherautó. A dolog érthető,
hiszen ha van olyan jelképes tárgy
Szentendrén, amely minden itt
élő szívügye, hát a főtéri kút ilyen.
Pedig keveset tudunk róla. Bezzeg azt a történetet ismerjük,
hogy az első közvilágítási lámpát
Sima Lolits úr ajándékozta a városnak, arra kérve az elöljárókat,
hogy ne legyen vaksötét, függes�szék ki a városháza sarkára. Az
akkori, dúsgazdag képviselőkből
álló „Tanáts” visszaadta azzal,
hogy a testületben nem kapott
többséget a lámpaolaj költsége,
így nincs, aki olajat vegyen bele.
Talán az elöljáróságnál bennfentes, valamikori Ljuvoljevits
mester, a városi kutak karbantartója tudná megmondani – ha élne
még – hogy mióta áll e kút Szentendre főterén. Az biztos, hogy a
századfordulón készített első fotókon már ott láthatjuk. Egyes
képeken téli fakabát ruhájában.
Később korszerű, úgynevezett
kerekes Norton kútra cserélték.
Az ötvenes évek elején, amikor
kiépült a városi ivóvízhálózat és az
első kék nyomós-kutat a Blagó
sarkában felállították, a régi kutat
lebontották. Bubla úr, a kilencvenes évek városi fiákerese kezdeményezésére a kétezres évek elején
másolata visszakerült Fő térre.

Szentendre Fő tér a kúttal, 1951

Rendes stanglival és a pohár alakú
kőmedencéjével. A szentendreiek
azóta ismét szeretik, a külföldiek
pedig, még a koronavírus előtti
időkben rendszeresen fotózták is.

Novemberben kétszáz mesehős lepi el a
nappalitokat az animáció világnapja alkalmából. Kérjétek meg szüleiteket, hogy november 13-15. között kattintsanak arra a linkre,
ami az Országos Rajzfilmünnep filmjeit vetíti le számotokra teljesen díjmentesen a
www.partmozi.hu honlapon. Így az otthon
biztonságában tudjátok
élvezni a legújabb rajzfilmeket és az örök
klasszikusokat is. A
P’Art Mozi válogatásában az alábbi filmeket
nézhetitek meg:

Pázsit és Tűzifa Bt.
S bár jó idő óta a Fő téren már
csak rendkívüli estekben jár teherautó, karácsonyfa vagy színpad állításakor, néhány napja
mégis újfent ledöntötte egy, és
összetörte a kút kőmedencéjét.
Bizonyosan helyreállítják. Többen abban bízunk, hogy ez nem
néhány hét, hanem csak néhány
hónap múlva lesz, mert hamarosan elkezdődhet a főtéri kereskedőház felújítása…

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
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Tótfaluhoz csatolták Monostor művészeti iskoláját

„Megtörtént és nem történt rosszul”

Szigetmonostor Pócsmegyerrel közösen működő iskolájában a közelmúltban átcsoportosítás történt. Ennek értelmében a szigetmonostori Zöldsziget
Általános és Művészeti Iskolától ősszel a tahitótfalui Pollack Mihály Általános és korábban csak zenei oktatást végző Zeneiskolához került a művészeti oktatás irányítása. Az átszervezést sem Monostor, sem Pócsmegyer
önkormányzata, de a helyi tantestület és a szülői munkaközösség sem támogatta – mondta el Szigetmonostor polgármestere. Molnár Zsolt úgy fogalmazott, nem csak nem értettek egyet a döntéssel, de meg is tettek mindent, hogy
ne történjen meg. „Ám az mégis megtörtént. Most, két hónappal a változás
után pedig azt kell mondanom, ha megtörtént, nem történt rosszul.”
Az első tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy a tahitótfalui iskola
igazgatójának, Zakar Ágnesnek a hozzáállása nagyon pozitív. Nem akar
beleszólni a zeneiskola helyi működésébe, noha vezetőként ő irányítja zenetanárainkat. Azt ígérte, gyakorlati szempontból nem változik semmi, nem
kell Tahitótfalura járni gazdaságossági szempontból az érintett gyerekeknek,
nem kell olyan dolgokat csinálniuk most egy távolabbi településen, amit
eddig sem kellett. Bár Tahitótfalu nincs a világ végén, a gyerekeink mégis azt
szokták meg, hogy itt lépnek föl a helyi iskolában, itt voltak a vizsgakoncertek,
s megnyugtató, hogy az ígéret szerint ez nem is változik, legalábbis az érintettek szándéka ellenére nem.
A szigetmonostori önkormányzat egyébként a rászoruló gyerekeknek támogatást ad a zeneiskolai tandíjhoz. Ezt most, ha úgy tetszik, nem a saját
iskolánknak adjuk, hanem a tótfaluinak, de ennek ellenére megtartjuk a támogatási rendszert, amelynek feltétele, hogy monostori diák kapja a segítséget.
Szigetmonostor azt szerette volna, ha iskolájuk neve: Zöldsziget Körzeti
Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola – nem változik. Érvelésük szerint
ugyanis náluk jóval régebben folyik már komplex művészeti oktatás. A több
mint 300 fős iskolában nagyjából 150 kisdiák jár egyéb művészeti képzésre,
– de minthogy a néptáncot például a testnevelési órák részévé is tették – így
abban szinte minden kisdiák részt vesz valamilyen módon.
Nem lesz ez másként azok számára sem, akik Tahitótfaluba járnak. Ott
is – igény szerint – három műfajú művészeti oktatás várja a diákokat. A tótfalui intézményben eddig csupán zeneiskola működött, korábban a néptánc
és tűzzománc oktatás nem szerepelt a választható lehetőségek között. Mostantól a Monostoron és Pócsmegyeren már évek óta létező két fenti művészeti ágat is felvette palettájára Tahitótfalu. Az intézmény vezetésének célja
ugyanis, hogy ezzel is folyamatosan fejlesszék – a helyi diákok számára is
kínálva – e művészeti ágak elérhetőségét.
A Pollack Iskola igazgatójához címzett kérdésünkre, az alábbi választ tesszük
közzé (szerk.)
Tisztelt Polgármester urak!
Tisztelt Pilis-Dunakanyari Hírmondó szerkesztő asszony!
A Szigetmonostor Zöldsziget Alapfokú Művészeti Iskola minden művészeti szakát, klasszikus zene, szolfézs, népi hegedű, tűzzománc és néptánc
szakokat is a Tahitótfalui Általános Iskola AMI-hoz csatolták államtitkári
határozattal 2020. szeptember 1-től.
Kilenc művészeti tanár tanít, és 163 tanuló vesz részt a Zöldsziget Művészeti Iskola művészeti nevelésében. Elsődleges cél a művészeti iskolák
további jó működése Tahitótfalun, Szigetmonostoron és Pócsmegyeren is.
Ehhez a legfontosabb előkészületeket, szervező munkát a kollégákkal a
tanév elején elvégeztük – tantárgyfelosztás, órarend elkészítése, tantermektanítás rendjének kialakítása, térítési díjak beszedése a szülőktől, KRÉTA
adminisztrációs rendszerbe a tanulók, tanórák adatainak feltöltése stb. Jelenleg a meglévő jó tanárok, tanórák szinten tartása és az adminisztráció,
tanügyi működés biztos alapra helyezése a fő feladat a művészeti iskolánál.
A három településen a különböző, eddig hiányzó művészeti ágak megjelenésére természetesen akkor lesz lehetőség, ha a művésztanár óraszámába
belefér, és erre határozott szülői, tanulói igény mutatkozik. A járvány után
a szentendrei-szigeti művészeti nevelés továbbfejlesztése mindnyájunk fő
törekvése lesz, amikor a növendékek koncerteken, községi rendezvényeken
is meg tudják majd mutatni a tanultakat.
Köszönöm az eddigi együttműködést, segítő hozzáállást Önöknek!
Zakar Ágnes intézményvezető
Tahitótfalui Pollack Mihály Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola

Sosem vagyunk egyedül
A Szent Ferenc Karitász Csoport a
nagylelkű adományoknak köszönhetően közel 100-100, élelmiszereket,
háztartási vegyiárukat és tisztálkodási szereket tartalmazó csomagot oszt-

nem vagy egyedül…És mi tudjuk,
hogy sosem vagyunk egyedül! Köszönjük a budakalászi híveknek és
lakosoknak az összegyűlt, több mint
700 kg minőségi tartósélelmiszert, a
Szentendrei Karitásznak
a mosószereket, öblítőket, tusfürdőket, a Budakalászi Önkormányzatnak az 500 kg zamatos szabolcsi almát, a
VeddEgyüttnek a Közösségi Vásárból befolyt
adományt, a Faluház
A Szent Ferenc Karitász Csoport önkéntesei
segítségét a gyűjtésben,
és a karitász önkéntesek
hat ki a budakalászi rászorulóknak. lelkes munkáját! Szortíroztuk, csomaAz önkéntes segítők üzenete így szól: goltuk és az elkövetkező napokban
„Nagyon nehéz sorsokat, élethelyze- kiszállítjuk a csomagokat a Karitász
teket látunk, de érezzük, hogy az ön- által támogatott budakalászi csalázetlen üzenet, ami egy-egy élelmiszer- dokhoz, egyedülállókhoz, hajléktalacsomag mögött van, egy őszinte mo- nokhoz. Sokan el sem akarják hinni,
soly és pár jó szó ma is milyen sokat hogy ezt tényleg mind nekik hoztuk.
számít! Hisz van, aki rád kopogtat Az Ő köszönetüket szeretnénk tolmáamikor nagyon nehéz, és tudod, hogy csolni a budakalásziaknak!”

Erasmus+ Szakképzési mobilitási tanúsítvány a Petzelt Iskolának
Iskolánk közel húsz éve pályázott
első ízben európai mobilitási támogatásra. Akkor hat szakács tanuló és
kísérő tanáruk nagy izgalommal kelt
útra Olaszországba, hogy megismerjék a mediterrán gasztronómiát. A
program szerint a tanulók gyakornokként kaptak munkát a kisváros
éttermeiben, ahol élesben, a mindennapi munka során gyarapították
szakmai ismereteiket. Szabadidejükben megismerték a kisváros nevezetességeit, új ismeretségeket kötöttek,
kicsit megtanultak olaszul. A négyhetes szakmai gyakorlat minden
résztvevő várakozását felülmúlta, így
újabb támogatásra pályáztunk a
Tempus Közalapítványnál.
Az évek során nem csak a külföldi fogadó partnerek száma növekedett, az iskolai résztvevők köre is
bővült. Minden szakma tanulói lehetőséget kaptak hogy világot lássanak,
valamelyik európai fogadópartnernél
dolgozhassanak néhány hétig, akár
több hónapig. A projekt minden esetben fedezte az utazás, szállás, ellátás
költségeit, szabadidős és szakmai
programokat, a résztvevő tanulók
szakmájuknak megfelelő munkahelyen dolgoztak. Az első, olaszországi
gyakorlat után évről évre több európai országba jutottak el a fiatalok, így
Spanyolországban, Portugáliában,
Írországban, Angliában, Németor-

szágban, Finnországban is gyarapí- kor már nem csak kísérőként jutottak Szakképzési mobilitási tanúsítványt
tották szakmai és kulturális ismere- ki külföldre, hanem külföldi nyelv- nyert iskolánk. A Tempus Közalatanfolyamra, tematikus módszertani pítvány ezzel az elismeréssel jutalteiket.
Az iskolák közötti partnerségi kurzusokra, szakmai tanulmány- mazza iskolánk elkötelezettségét a
együttműködés új kapukat nyitott utakra utazhattak. Ezeknek a pályá- mobilitások minőségének folyamaEurópa felé: a tanulók már nem csak zati támogatásoknak köszönhetően tos fejlesztése iránt, valamint azt a
stratégiai megközelítést,
szakmai gyakorlatra utazhattak külföldre, olyan
amelyet az iskola a mobilitásoknak köszönhetően
kulturális kalandokban
volt részük Európa-szerte,
be tud építeni a képzésekamelyek során felfedezték
be. A tanúsítványnak köa partnerországok nevezeszönhetően a következő
tességeit, hagyományait,
években iskolánk egyszegasztronómiáját. Ezekben
rűsített formában pályáza projektekben hat-hét külhat rövid és hosszú távú
földi iskolával dolgoztunk
európai mobilitásokra. Az
együtt az európai értékek
elismerés azonban nem
megismerése és megőrzése
csak kedvezményeket ad
céljából. A nemzetközi proszámunkra, kötelezettségjekttalálkozók sok felké- Az idei év tanusítvány nyertesei a Tempus Közalapítvány gel is jár. Biztosítani kell a
szülést igényeltek, hiszen a képviselőjével
mobilitási projektek folyamatos fejlesztését, a magas
tanulóknak angol nyelven
kellett bemutatniuk saját országukat a nevelőtestület minden tagja részt szintű minőség megtartását, a proaz adott témában, a kötetlen barát- vett külföldi továbbképzésen. Meg- jekteredmények beágyazását az iskozás, kirándulás csak ezután követ- szerzett tudásukat beépítették a tan- kola képzéseibe. A tanúsítvány elkezett. Talán nem is kell említeni, anyagba, így adják tovább új ismere- nyerése emeli iskolánk rangját,
mennyi élménnyel, ismerettel gazda- teiket a fiataloknak. Az itthon maradt népszerűségét a régió középiskolágodtak a résztvevők, mennyi barát- kollégákkal is megosztották tapasz- inak sorában. A nemzetközi körforság, sőt szerelem szövődött. Erősö- talataikat, így fokozatosan, évek so- gásban végzett munka a hozzáadott
dött önbizalmuk, önismeretük, ön- rán beépült az iskolai kultúrába, az értéknek köszönhetően garantálja
állóságuk, fejlődött személyiségük, oktató-nevelő munkába a tudásmeg- az oktató-nevelő munka sokszínűnyelvi tudásuk, kitágult előttük a osztás, az európaiság.
ségét, hozzájárul az iskolai közösség
világ.
erősítéséhez.
A tanárok számára is új utak
A sokéves, magas színvonalú
Németh Klára
nyíltak az európai országokba, ami- nemzetközi munka eredményeként
igazgatóhelyettes

Újabb korlátozások a járvány megfékezésére
2020. november 3.

Ismét rendkívüli jogrendet vezetett be a kormány, valamint éjfél
és hajnali öt között kijárási korlátozás lép életbe és bezárnak a szórakozóhelyek is.
A járvány terjedése oly mértékben gyorsult fel, hogy a hazai kórházak december közepére elérik a teljesítőképességeik határát, de az egészségügyi dolgozók terhelése már most
is emberfeletti. Azt, hogy a kormány
ma újabb szigorításokról dönt, már
korábban közölték. A bejelentést
megelőző napokban meredeken
emelkedett a fertőzöttek és a halottak száma, utóbbi adat már megközelíti a napi százat.
November 3-án az alábbi szigorításokról született kormányzati intézkedés:
• Éjféltől újra rendkívüli jogrend
lesz, és arra kérik az Országgyűlést,
hogy ezt kilencven nappal hosszabbítsa meg.

• Rendezvényeken, sportrendezvényeken, mozikban, színházakban
csak minden harmadik széken lehet
ülni, maszk használata kivétel nélkül
kötelező. A hatóság ezek betartását
ellenőrzi, azokon a helyeken, ahol
ezeket az intézkedéseket nem tartják
be, pénzbírságot szabnak ki, és azonnal bezárják;
• A szórakozóhelyeket bezárják,
mert az operatív törzs szerint ott lehetetlen betartatni a szabályokat.
• Éjfél és hajnali öt között kijárási korlátozás lesz, éjfélig mindenkinek haza kell érnie.
• A reggeli és déli csúcsforgalomban járatsűrítés lesz a zsúfoltság
elkerülése érdekében.
• Ingyenes lesz újra a parkolás.
• Az orvosok bérét megemelik.
A miniszterelnök szerint az orvosok és ápolók munkája „szinte emberfeletti”, de végső megoldást csak
a vakcina hoz majd; úgy fogalmazott, „addig ki kell tartani”.

Lezárások, szigorítások

A romló járványhelyzet miatt
szeptember elsejétől lezárták az ország határait, ekkortól a külföldről
érkezőknek karanténba kell vonulniuk, ez alól felmentést csak két negatív PCR-teszttel lehet kapni.
A vendéglátóhelyek (a korábban
hozott szabályoknak megfelelően) 11
óráig nyitva tarthatnak, csak a „zeneszolgáltatást főszolgáltatásként”
nyújtó helyek nem nyithatnak ki,
kivéve azokat, ahol a részvételhez
előre megváltott ülőhellyel kell rendelkezni. Október 23-tól pedig már
a szabadtéri és kültéri rendezvényeken is kötelező a maszkviselés, a
szabály vonatkozik a sporteseményekre és a tüntetésekre is.
A kulturális és sportrendezvények nézőterén – a páholyok kivételével – a nézők csak minden harmadik ülőhelyet foglalhatják el, két néző
között két ülőhelyet üresen kell hagyni, és a közvetlenül egymás mögötti
ülőhelyek sem foglalhatók el. A más-

fél méteres távolságot a páholyokban
és a szünetekben is tartani kell.
A járvány gyors terjedése miatt
november másodikától szigorítottak
a beltéri maszkhasználat szabályai is,
a hatévesnél fiatalabb gyerekek kivételével ekkortól mindenkinek kötelező a maszkviselés minden üzlethelyiségben, vendéglátóhelyen, bevásárlóközpontban, a sportrendezvények lelátóin is.
Csak arra az időre lehet levenni a
maszkot, amíg az ember eszik vagy
iszik, és ha asztalnál ül, a maszkot
pedig úgy kell viselni, hogy az orrot
és a szájat folyamatosan elfedje.
Jelentősen súlyosbodtak hétfőtől
a bírságok és szankciók is. Ezekkel a
vásárlókat nem sújthatják a hatóságok, a büntetéseket az üzletek üzemeltetőire lehet kiszabni. Emellett a
karanténszabályok is szigorodtak, a
hatóságok eszköztára bővült, kön�nyebben tudják ellenőrizni, hogy a
karanténra kötelezett valóban otthon tartózkodik-e.

Szociális helyzetkép a vírus árnyékában
Tüdőgyulladás elleni védőoltással szeretnék óvni Pomáz idős
lakosait. Leidinger István, a település polgármestere elmondta,
komoly veszélye van, hogy a járvány mostani hullámában az
érintettek tüneteit látva koronavírusra gyanakszanak az orvosok
akkor is, ha a szimptómákat tüdőgyulladás vagy influenza okozza. S ha az idős beteg kórházba
kerül, ott betegsége mellett akár
a Covid-19 fertőzést is elkaphatja
a koronavírussal kezelt betegek
között. Ám ha az idősek megkapnák a pneumococcus és az influenza elleni védőoltást is, akkor
egy felsőlégúti megbetegedés
esetén biztosan lehetne tudni a
kór egyetlen okát. Pomázon háromezer idős ember él, jelenleg az
önkormányzat azt méri fel, hányan igényelnék, s hányan utasítanák el a védőoltás lehetőségét.
Az önkormányzat a lehetőségekről egyeztet az egészségügyi bi-

zottsággal, a lebonyolítás módjáról pedig a házorvosokkal is.
Amennyiben megegyezés születik, úgy decemberben el lehetne
kezdeni az oltások beadását, s a
kampány keretében januárra vagy
februárra már minden érintett
megkaphatná a vakcinát.
A járvány első szakaszának idején Pomázon, a tűzoltóság segítségével 24 órás diszpécserszolgálat
működött, az idős emberek itt be
tudtak jelentkezni, s kérhettek segítséget. Az önkéntesek bevásároltak, ügyeket intéztek, de tavasszal
működött a településen a szociális
étkeztetés is. A veszélyhelyzet
megszüntetésével ezek a szolgáltatások most szünetelnek, ám Pomáz polgármestere hangsúlyozta,
amennyiben szükség lenne rá, újból, azonnal felállítják a segítő
rendszert. Maszkokból, fertőtlenítőszerekből nagyobb mennyiséget
tartalékoltak a településen, így
ezekből sincs hiány. Az előíráso-

kat, rendelkezéseket pedig szigorúan betartják Pomázon a megelőzés érdekében.
•
Leányfalun kéztisztítók felszerelésével, maszkosztással és a Pomázéhoz hasonló segítő intézkedésekkel is védték a települést az
első hullám idején. Az itt élő közel
100 idősnek Béres csomagokat
vittek, de a koronavírus esetleges
erősödése esetén újra mozgósíthatók a civil erők. A második hullámban az egyik idősotthonban
találtak fertőzötteket, de egyelőre
négy-öt esetnél többet nem regisztráltak. A település vezetői
igyekeznek minél szigorúbban
betartatni a megelőző intézkedéseket, s felhívni a figyelmet a
maszkviselés
fontosságára.
Amennyiben valaki mégis a vírusra utaló tüneteket észlel, úgy Pomázon és Leányfalun is azonnal
fordulhat telefonon háziorvosához, aki szükség esetén értesíti a

mentőszolgálatot a tesztelés elvégzése érdekében.
•
Szentendre Egészségügyi Intézményei (SZEI) felhívásban tájékoztatta a járás 13 településének
vezetőjét, hogy Szentendrén lehetőség van a fizetős tesztelésre is. A
hatósági áras PCR tesztelés a
SZEI-ben október 2-tól érhető
el. A mintavételre előzetesen telefonon lehet időpontot kérni a +3620-942-0357 telefonszámon (ez
a szám kizárólag a PCR időpontfoglalásra van fenntartva), illetve
emailben a SZEI honlapján, az
„Időpont kérése emailben” menüpont alatt. Mivel a tesztelés elsődleges célcsoportja azon páciensek
köre, akiknek negatív PCR tesztre
van szükségük (karantén elhagyás, munkavégzés, egyéb), ezért
mintavételre kizárólag tünetmentes állapotban lehet jelentkezni. A
tesztelés jogszabályban rögzített
ára 19.500 forint.
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Kosárlabda képzőközpont Tahitótfaluban
Zsíros Tibor, „Zsizsi bácsi” az 1955- működjünk úgy, hogy előtérbe kerüljön során sok segítséget kaptunk az önkorös Európa-bajnok magyar kosárlabda a minőségi képzés is. Fontos cél az is, hogy mányzattól, különösen polgármester úrtól
aranycsapat tagja, négy olimpián vett azok a gyerekek, akik kiemelkednek kor- és a főépítész asszonytól. Fontosnak tarrészt. Kiemelkedő játékos, edző, szövetsé- osztályukból, olyan lehetőséget kaphassa- tottuk, hogy a létesítmény illeszkedjen a
gi kapitány, játékvezető és sportvezető nak, ami a magasabb szintű fejlődésüket település képéhez. A földszintes épületekvolt. A magyar kosárlabdázás halhatatlan játékosai, illetve edzői között
tartja számon. Élete végéig
aktív résztvevője volt a honi kosárlabdázásnak. Nevét mostantól a közelmúltban megnyílt KDSE Zsíros Tibor Kosárlabda
Akadémia tahitótfalui
képzőközpontja is tovább
Zsíros Tiborról elnevezett kosárlabdaakadémia Tahitótfaluban
élteti.
Az akadémia székhelye
– amint azt Hajdu Péter, az akadémia szolgálja. A tahitótfalui képzőközpont re emeletráépítés történt, a faházakat telelnöke elmondta – Budapest X. kerületé- története 2016-ra nyúlik vissza, akkor ez jesen felújítottuk. Most korszerű, kétben, Kőbányán van. „A „Darazsak” tör- a telek egy 20 éve elhanyagolt, lepusztult ágyas, fürdőszobás szobák várják a sporténete 1997-ig nyúlik vissza, a kosárlab- szocreál üdülőtelep volt. Az egyesület el- toló gyerekeket.”
dázni vágyó 10-18 éves fiúk és lányok nöksége döntött úgy, hogy saját forrásból
A központ jelenleg 16 gyereket és 4
sportegyesületeként indultunk. 2013-ban megvásárolja az ingatlant. Ezek után a pedagógust tud befogadni. Az egyik kiskaptuk meg az akadémiai minősítést a TAO felhasználásával pályáztunk az ház elkülönített betegszobaként funkcioMagyar Kosárlabdázók Országos Szövet- MKOSZ-nél a képzőközpont kialakításá- nál, s van két tartalék kisház, ahol még
ségétől. Célunk, hogy egy széles bázison ra. Sikeres pályázatot követően az építke- 1-1 érkező szállásolható el. A központ,
alapuló utánpótlás-nevelő egyesületként zés 2019-ben kezdődött, az előkészületek különböző 3x3-as kosárlabda táborok
Tematikus esti programokat indított a Leányfalui Termálfürdő vezetése.
Az 1956-os forradalomra emlékezve,
október 23-án a gyógy- és élménymedencékből nézhették meg a vendégek
Goda Krisztina Szabadság, szerelem

című filmjét. Az este további részében
az ötvenes évek nemzetközi és hazai
slágereit hallgathatták, a büfében korabeli étlapokról válogatva tipikus menüsort kóstolhattak végig.

Strandmikulás és autótöltő
Halloween alkalmából a két ülőmedencét stílusos díszbe öltöztették, levetítették a népszerű Macskafogó című
filmet, halloweeni menüként pedig sütőtök krémlevest és sütőtökös-mákos palacsintát választhattak a fürdőzők.
Decemberben Mikulás napi éjszakai fürdőzés lesz Strandmikulással, a karácsonyi programon pedig forralt
borral és bejglivel kedveskednek majd a vendégeknek. Az adventi időszakban a Termálfürdő is karácsonyi díszbe öltözik,
így hangolódva az év végi ünnepekre.
Újdonság, hogy a strand mellett –
Leányfalu önkormányzata, a Termál-

fürdő Kft. és az Alte-Go Kft. együttműködésének köszönhetően – hamarosan elektromos autó töltőállomást
adnak át a 11-es úton. Az országban
elsőként a Leányfalui Termálfürdő
előtt vehetik használatba az Alte-Go
töltőt az autósok. Jelenleg a töltő tesztelése folyik, s november közepétől
válik mindenki számára elérhetővé.
Kedves Vendégeink!
A jelenleg hatályos rendelkezések
szerint továbbra sem kötelező a maszk
viselése a fürdők teljes területén, kizárólag a vendéglátó egységekben, de
fokozottan ügyelni szükséges a megfelelő távolságtartás betartatására.
A megjelent 479/2020 (XI.3.)
Korm. rendelet értelmében éjfél és
reggeli 5 óra közt kijárási korlátozás

Kedves Vadkacsa Egyesület Szimpatizánsok!
Novemberben már zárt kapukkal
és magányosan álló kenukkal találkozhatunk a leányfalui Vízitelepen.
Persze volt és lesz evezés, mert az ősz
és a csodálatos Duna nekünk vízimádóknak, vízi embereknek mindig
valami nagyon szépet tud mutatni,
adni.
Ősz végén, hétvégente, ha jó idő
van, teszünk-veszünk a csónakházban
és környékén, gereblyézünk, rendet
rakunk, leltározunk, és igen, ha az időjárás kegyes, evezni is elmegyünk. Ezekről a túrákról a jól ismert információs csatornáinkon hírt is adunk. November 14-én,
21-én és 28-án tervezzük programjainkat. A vírushelyzet nem kedvez őszi, külföldi találkozóknak, pedig idén
nagyon akartuk az első ŐSZterreich evezésünket a „Só-

tartására alkalmas. Ebben a sportban sajátos szabályok alapján a kosárlabda pálya
felét használják a játék során és egy kosárra játszanak 4 fős csapatok, közülük hárman a pályán vannak, egyikük csere.
Nagyon dinamikus játék,
hiszen rövid a támadóidő,
szorosabb a védekezés,
kevesebb idő van mindenre, mint az 5-5 elleni
egészpályás játéknál. Itt
alapozzák meg a sportolók
azt a munkát, amit majd a
hétköznapi edzésekkel
folytatnak. Azon kívül,
hogy technikai és taktikai
képzést kapnak, ezen a
héten elsősorban az erő és
állóképesség fejlesztése az, ami elsődlegesen fontos.
Idén augusztus elsejétől indultak a
táborok, jövőre már mind a 10 nyári hetet szeretnék kitölteni a szervezők. Május
és szeptember hónapokban tehetség- és
továbbképzőknek, iskolai táboroknak,
erdei iskoláknak is helyet adhat a létesítmény.
Vaczó Zoltán
lép életbe, így az éjszaki fürdőzést
biztosítóknak a fürdőzés záró időpontja meghatározásakor ezt figyelembe kell venniük. Ez a korlátozás
fürdőnkben 2020. november 6-tól
életbe lép, így a péntek és szombat
éjszakai fürdőzések alkalmával, a
medencéket 23:15-kor el kell
hagyni és fürdőnket 23:30-kor
zárjuk.
Jelen nyitvatartási rend a fenti
kormányrendelet visszavonásáig él.
De van jó hírünk is: az úszómedence november 9-én reggel 6:00-kor
nyit!

Újra hív a Budakalászi Közösjég!
Örömmel adjuk hírül, hogy november lődő csapat, barátságos, gyermek közponelején újra megnyitja kapuit a Budakalászi tú, rutinos edzőkkel. A játék, a mozgás és
Közösségi Műjégpálya a Cserkészház kert- a közösségi együttlét öröme hajtja, nem
jében a Lenfonó HÉV megálló mellett! A csupán a bajnoki mérkőzéseken való eredKözösjég 2016 januárjában nyitott először. ményes részvétel. Most itt a lehetőség e
Azóta széles társadalmi összefogással, a családias közösséghez csatlakozni, a
budakalászi önkormányzat, a helyi cser- sportág örömeit megtapasztalni! A budakészcsapat és a VIDRA SE együttműködé- kalászi VIDRA SE nagy örömmel hívja
sével sokat változott, fejlődött a hatodik és várja az 5-12 év közötti fiúkat és lányoszezonjára készülő pálya.
kat egyaránt! A korcsolyatudás nem felA Közösjég nyitva tart
az időjárástól függetlenül,
ugyanis egy 600 négyzetméteres óriás sátor fedi.
Várjuk a közeli településekről óvodák, iskolák
jelentkezését, az intézmények számára kedvezményes korcsolyázási lehetőséget és korcsolyaoktatást
is kínálunk. A helyszínen
lehet korcsolyát kölcsönöz- A közös jég mindenkié
ni, fűtött melegedő, öltöző,
vizes blokkok és büfé is rendelkezésre áll.
tétel! Az első alkalomra elegendő korcsoA nyitva tartásról és az árakról a honla- lyát, kerékpáros bukósisakot és kesztyűt
pon – www.kozosjeg.hu – vagy a koripálya hozni. Akik 10 év alattiak és hamar jemobilszámán: 20/510 5130 tájékozódhat- lentkeznek, azok számára kedvezményes
nak az érdeklődők.
védőfelszerelés kölcsönzéssel tudunk seKérjük támogassák e párját ritkító, non- gíteni. A Vidrák jégkorongcsapata évek
profit közösségi kezdeményezést! Várjuk óta sikeresen szerepel a Magyar Jégkorong
azon cégek jelentkezését, akik TAO felaján- Szövetség bajnokságain. Utánpótlás csalással vagy más formában tudnak támoga- patainkban eddig több mint 80 gyermek
tást nyújtani, valamint magánszemélyek, szerette meg a hokit, közülük többen már
közösségek és intézmények segítségét is nagyobb egyesületeknél folytatják sikereköszönettel fogadjuk a fenti elérhetőségeken. sen a jégkorongozást. A sportág iránt érdeklődők a 70/3309444-es telefonszáA budakalászi Vidrák utánpótlás
mon, vagy a budakalaszividrak@gmail.
jégkorongcsapata 2017. óta működik,
com címen jelentkezhetnek.
kifejezetten családias, dinamikusan fejSzabó Melinda

Felpezsdül a kézilabda-élet

Alig pár hét múlva az iskola udvarán szomorkodó elavult, töredezett aszfaltborítású, balesetveszélyes helyén új, korszerű kézilabdapálya fogadja majd a
Továbbá tájékoztatjuk Önöket, sportolni vágyókat. A felújítást régen tervezi Szigetmonostor önkormányzata, a
hogy november 17. kedd és 18. szer- testület többször, ám sikertelenül próbálkozott Pest megyei pályázatokon. A
dai napon a strand parkolója zárva Magyar Kézilabda Szövetség kiírása azonban éppen „testhezálló” volt.
lesz! Ezen időszakban csak a HableA műanyag borítású, korláttal, kerítéssel ellátott pálya létrejöttét a szövetség
ány étterem utáni zöldterületen, il- TAO támogatásból finanszírozza, s az önkormányzat fogja üzemeltetni. A páletve a környező utcákban tudnak lyázati feltételek között szerepelt, hogy a testületnek támogatnia kell az iskolában
folyó kézilabda oktatást is. Noha a tanrendben egyébként is szerepel a sportág,
parkolni.
mostantól szervezettebbé, erősebbé válik majd a képzés.
Szigetmonostor úgy nyerhette el a kiírt összeget, hogy
szerződést kötött az országos szervezet hivatalos egyesületével, a Budakalászi Sportklubbal. Tagjai, edzői
segítik az iskolában folyó sportoktatást, továbbképzést
Szigetmonostoron a
nyújtanak az oktatóknak, s az utánpótlás nevelésre is
Horányi piactérről rajtolfigyelmet fordítanak.
nak majd a futók novemAz intézménybe közel 300 diák jár, várhatóan a taber 21-én, 11 órakor. Az
nulók tizede szívesen választja majd ezt a sportágat. A
5 és 12 km-es távokra a
pálya azonban nem csak a gyerekeké lesz, használhatják
következő korcsoportok
a felnőttek is, s mivel minden kívánalomnak és szabászerint jelentkezhetnek a
lyozásnak megfelel, ifi mérkőzések, akár alacsonyabb
sportbarátok: 6-10, 11-14,
szintű bajnoki meccsek fogadására is alkalmas lesz.
15-19, 20-29, 30-39, 40A munkálatok már megkezdődtek, a régi terület
49, 50-59, 60-69, 70-79,
megnagyobbítása, a tereprendezés és aszfaltozás után,
80-99 év. A teljes árú nevezési díj 2500 Ft, a családok, a diákok, a nyugdíjasok és a fogyatékkal élők ked- helyére kerül a pályát körülvevő háló és az időtálló művezményt kaphatnak, a szigetmonostori lakosoknak pedig ingyenes a jelentkezés. anyag borítás, és néhány hét múlva birtokba is vehetik
A szervezők legalább 200 indulót várnak Budapest vonzáskörzetéből, Szigetmo- új pályájukat a monostoriak.
A beruházással több, mint ötven millió forint érténostorról és a szomszédos településekről. Minden korcsoport első három helyezettje
érmet és ajándékot kap. Az érdeklődők további tájékoztatást Koren Tamástól kű minőségi sportlétesítménnyel gazdagodik Szigetmonostor.
kaphatnak a (20) 824-3698-as telefonszámon.

Indul a Futapest terepverseny

gorok országában, de majd 2021-ben
sort kerítünk rá.
December 5-én, a Vadkacsa
Mikulás idén is kenuval érkezik a
Szigetcsúcs felől. Leányfalun megáll,
és a gyerekek mellett a felnőtteknek
is biztosan hoz valamit.
Az Egyesület hivatalosan befejezte a 2020-as vízitúráztatást, de ha
valakinek kedve támad csapatos programot szervezni, állunk elébe, segítjük
felszereléseinkkel, túravezetőinkkel, tapasztalatainkkal.
Decemberben jelentkezünk, addig is vigyázzanak
magukra!
Pereházy Gergely
Vadkacsa Egyesületi elnök
T.: +36-30/202 7896, perehazy@gmail.com

Pataki Transz

Költöztetés, fuvarozás
a gondja?
a PATAKI TRANSZ
MEGOLDJA!

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

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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2020. ŐSZI-TÉLI PROGRAMOK
szentendreiteatrum.hu

Szentendrei Teátrum

KOLDUSOPERA

november 7.
november 14.

LOVE LETTERS

november 20.

IDEGENEK A VONATON

november 29.

MÉDEIA

december 6.
december 20.

HAMUPIPŐKE
3 NŐVÉR

Az autó, amely úgy vigyáz Önre,
mint Ön aúgy
szeretteireÖnre,
Az
Az autó,
autó, amely
amely úgy vigyáz
vigyáz Önre,
mint
Ön
a
szeretteire
Szülőnek lenni mint
24 órás elfoglaltság.
alkottuk meg az XC60-as modellünket
Ön aEzértszeretteire

olyanra, hogy utazás közben az autó biztonsági szolgáltatásainak egész sora védje
meg Öntlenni
és szeretteit.
Mert aki egész
nap
azokrólmeg
gondoskodik,
akik
fontosak
Szülőnek
24 órás elfoglaltság.
Ezért
alkottuk
az XC60-as
modellünket
Szülőnek
lenni
24
órás
elfoglaltság.
Ezért
alkottuk
meg
az
XC60-as
modellünket
számára,
annak
is
szüksége
van
arra,
hogy
biztonságban
érezze
magát.
olyanra, hogy utazás közben az autó biztonsági szolgáltatásainak egész sora védje
olyanra,
hogy
közben
azaki
autó
biztonsági
szolgáltatásainak
sora védje
meg Önt
és utazás
szeretteit.
Mert
egész
nap azokról
gondoskodik,egész
akik fontosak
biztonságáért.
meg
Önt és szeretteit.
MertMindannyiunk
aki van
egész
nap
azokról
gondoskodik,
akikmagát.
fontosak
számára,
annak isXC60.
szüksége
arra,
hogy
biztonságban
érezze
számára, annak is szüksége van arra, hogy biztonságban érezze magát.
XC60. Mindannyiunk biztonságáért.
XC60. Mindannyiunk biztonságáért.
2

DUNA AUTÓ ZRT.
Volvo márkakereskedés és márkaszerviz

50 m-es úszómedence
Melegvizes élményés gyógymedence

2

1037 Budapest, Kunigunda útja 56.
2

Telefon: +36 1 801 4265

dunaauto.hu/volvo

HÁZIAS ÍZEK, SZÓJA ÉS GLUTÉNMENTES
TISZTA MINOSÉGI ALAPANYAGOKBÓL
KÉSZÜLT TERMÉKEK

ÚJDONSÁGOK – BŐVÜLŐ KÍNÁLAT!

Leányfalu, Móricz Zs. u. 142.
Tel.: +36-30/516 7307
www.leanyfurdo.hu
www.facebook.com
leanyfalu/termalfurdo
Nyitva:
mindennap 6–19 óráig.

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.

