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Borról – borra
A hetedik Szentendrei Jazz- és Bornapokra szeptember 27. és 29. 

között hívják a látogatókat, ahol a belváros sétálóutcáján és a Fő téren 
nemcsak az ország minden borrégiójából érkező neves hazai pincé-
szetek várják az érdeklődőket, hanem borszakmai- és kulturális prog-
ramok is: borvacsorák, borkóstolók, gasztrovásár, Bor-Roulette, főző-
kurzusok, bormenük, városismereti séták, jótékonysági árverés és 
rengeteg jazz koncert, mint például: Canarro – Hungarian Gipsy 
Swing, Swing A’la Django Horányi Julival, Stereo Swing Szűcs Ga-
bival. Részletes programot az esemény Facebook oldalán: Szentendrei 
Jazz- és Borfesztivál és a Programfüzetben: Szentendrei Jazz- és Bor-
napok – találhatnak az érdeklődők.

Rajtol a Tour de Kalász

Az Autómentes Héthez kapcsolódóan, szeptember 22-én indul a 
17. Tour de Kalász. A népszerű kerékpáros versenyre a sportolni vágyók 
már reggel 9 órától nevezhetnek a Kós Károly Művelődési Ház udva-
rán. A változás nem véletlen, tavaly ugyanis már nyolcszáznál is több 
érdeklődő volt, a szervezők ezért döntöttek a tágasabb, biztonságosabb 
indulási helyszín mellett. Az induló korcsoportokról és távokról a 7. 
oldalon tájékozódhat.

EuroVelo kerékpárutak
Elkezdődik a Szentendre és Buda-

pest között épülő EuroVelo6 kerékpár-
út építése, melynek ünnepélyes alap-
kőletétele augusztus végén, a szentend-
rei Postás strandon meg is történt. A 
beruházás Budapestről Szentendréig 
mintegy 5,61 km hosszú kerékpáros 

útvonal szakaszt érint, részben a meglévő nyomvonalat felhasználva, 
részben új nyomvonalon vezetve. Hamarosan Szentendre-Pomáz kö-
zött is átadják az új kerékpárutat. A további tervek között szerepel, 
hogy a Szentendrei-szigetet is bekapcsolják a kerékpárút-hálózatba. 
Ezekhez két kerékpáros híd építését tervezik, az egyik Szentendrénél, 
a másik Kisoroszinál épül majd. A dunakanyari kerékpárutakról töb-
bet a 7. oldalon olvashat.

Fesztivál díszletek nélkül

Gubbioban Szentendréhez hasonlóan évente több fesztivált is 
rendeznek, melyeknek célja a turistacsalogatás mellett a helyi hagyo-
mányok ápolása, a városi önismeret ébrentartása.

Szeptemberben ötödik alkalommal tartják meg Olaszországban 
a Középkori Fesztivált, melyre idén szentendrei delegáció is utazik. 
Ugyanis a fesztivállal azonos időben rendezik Gubbioban a Testvér-
városi I� úsági Kulturális Fesztivált is, melyre 12 fő szentendrei kö-
zépiskolásnak lesz lehetősége elutazni. A középkori és az i� úsági 
fesztivál egyaránt a „Nők – a történelem másik oldala” központi téma 
köré szerveződik. A városról és a programról érdekességek az 5.ol-
dalon.

Vissza a közoktatásba?!
Valójában nem tudom, mint egy magániskola vezetője, örül-

jek-e vagy sem a rendelkezéseknek. Vállalkozóként örülhetnék, 
de magyar állampolgárként, amikor látom, hogy a magán és 
alapítványi iskolák egyre nagyobb támogatást kapnak, míg a 
közoktatásban lévők akár öt éven belül „padlót foghatnak”, nem 
érzek örömet. Interjúnkat a köznevelési törvény módosulásának 
hatásairól lásd a 6. oldalon.
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Hercegasszony Birtok

Welldance Sporttánc Egyesület

Európa Bajnok Piramis SE Karate

Jubileumi családi nap?

MEGHÍVÓMEGHÍVÓ

Jubileumi családi nap?

AZ IS VAN!

Az Iso-Thermo Kft. 30 éves fennállása 
alkalmából meghívja Önt és kedves családját
2019. szeptember 14-én 10:00-15:00 óráig
szentendrei telephelyén megrendezendőszentendrei telephelyén megrendezendő
jubileumi családi napjára!

A rendezvényen való részvétel ingyenes!

Helyszín: 2000 Szentendre, Kőzúzó u. 26.

Fellépő vendégeink:
• Welldance Sporttánc Egyesület műsora
• Európa Bajnok Piramis SE Karate bemutatója• Európa Bajnok Piramis SE Karate bemutatója
• Schwartz Dávid koncert

Gyerekprogramok: arcfestés, ugrálóvár, 
kézmű  ves foglalkozások, horgászat, 
játékos pecsétgyűjtő feladatok,  trafipaxos futásjátékos pecsétgyűjtő feladatok,  trafipaxos futás

Egyéb programok: Szakmai-és termékbemutatók,  Szakmai-és termékbemutatók, 
építkezési tanácsadás, tombolasorsolás

Büfé: belépéskor látogatóink ingyenes vendégváró  belépéskor látogatóink ingyenes vendégváró 
jegyet kapnakjegyet kapnak

REGISZTRÁLJ előre az értékes nyereményekért az REGISZTRÁLJ előre az értékes nyereményekért az info@iso-thermo.hu e-mail címen! Az első 50 
regisztráló gyártói ajándékcsomagot kap! Belépéskor látogatóink 1 db tombolaszelvényt kapregisztráló gyártói ajándékcsomagot kap! Belépéskor látogatóink 1 db tombolaszelvényt kap-
nak, mellyel a nap folyamán sorsoláson vehetnek részt. Tombolahúzás valamint jubileumi nyere-
ményjátékunk fődíjának sorsolása előreláthatólag 13 órakor. Fődíj: 2 személyes Páratlan Élmény-
hétvége a mezőtúri Hercegasszony Birtokra!
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Schwartz Dávid

NYEREMÉNYJÁTÉK FŐDÍJ

eStation – avagy az új „benzinkút” 
Szentendrén

A dolog amiről e rövid tudósítás szól, az első szentendrei eStation (elektromos 
autó töltőállomás) átadása, amely egy világméretű technológiai váltás első eseménye 
nálunk, s amely olyan mérföldkőnek ígérkezik, amit csak az első városi benzinkút 
felállításához lehet hasonlítani.

S bár többek szerint e technológiaváltás még nem döntetett el véglegesen, és lesz ehhez a 
világméretű olajlobbinak is szava, de ahogy azt a médiából szinte állandóan hallhatjuk, itt van, 
elérkezett az elektromos és nemsokára az önvezető autók kora is. Már hogy ez aztán környe-
zetkímélőbb és jobb lesz-e, mint a régi benzinmotoros korszak, ma még viták tárgya. Az viszont 
tény, hogy az elektromos autó és kisebb, soft társai, a biciklitől a mágikus egykerekű magicpieken, 
hoverboardokon, segway-eken és longboardokon át az elektromos kerékpárokig, rollerekig, 
robogókig megállíthatatlanul hódítják meg Európát és Magyarországot is.

Mert míg két éve, délutáni sétáimon csak ritkán találkoztam e� éle „járművekkel”, a 
minapi Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva program ideje alatt már több tucatnyival. S bár még 
az elektromos járművek használatában, és az őket segítő szolgáltatások dolgában sánta ha-
sonlattal élve ott tartunk, mint anno az automobilozás kezdetén, amikor a sofőr urak a 
gyógyszertárban tankolták a ligroint, a nyers petróleumból desztillált folyadékot, amelyet 
egyébként még tisztítószerként árusítottak a patikusok.

Nem tudom, hogy ünnepélyesen adta-e át anno Starzsinszky polgármester úr az első 
szentendrei benzinkutat a valamikori Dumsta Jenő utcában, amely szinte egy időben létesült 
a Fővárosi Autóüzem Rt. első két töltőállomásával, amelyeket még kézi pumpával kellett 
működtetni?! A tankolásra már akkor is negyedórát kellett várni, no persze nem a sok vára-
kozó autó miatt, hanem mert maga a töltési folyamat tartott ennyi ideig.

Szóval szeptember 3-án átadták az első szentendrei eStationt (esztésönt). Bár a dolog 
nem nyelvészeti kérdés, sokkal fontosabb, hogy e töltő kis teljesítményű célállomás (22 
kW-os AC)töltő-e, – amelyeket Magyarországon többnyire telepítenek, és amilyen a szent-
endrei is-, vagy úgynevezett villámtöltő, amelynél ideális esetben nem kell 15-20 percnél 
többet időzni. Az elektromos autók tulajdonosainak bizonyosan fontos, hogy CHAdeMO 
rendszerű-e a csatlakozás, amely a Nissan, a Kia, a Mitsubishi, a Citroen és a Peugeot ko-
csiknál van rendszeresítve, vagy Type 2, illetve CCS csatlakozóval lehet tölteni az akut, 
amilyeneket például a BMW és a Volkswagen használ. Egyébként ez az állomás VDE AR-E 
2623-2-2-nek megfelelő standard IEC Type 2 csatlakozóval van ellátva.

Engem az is érdekel – mivel nincs elektromos autóm és vélhetően nem is lesz hamarosan 
– hogy hogyan fogadja be ezt az új korszakváltó szolgáltatást a köz, s hogyan fogja elnevez-
ni? Az történik-e az e Station kifejezéssel is mint a töltőállomással, amely egyszerűen benzin-
kútnak neveztetett el.

-Sutyi-

Tudnivalók a nemzetiségi önkormányzati választásokról
A közel 80 ezres szentendrei járásunk 

történelmileg soknemzetiségű. A pilisi falvak 
szlovákjai, Szentendre, Budakalász, Pomáz 
és Csobánka szerbsége, Visegrád, Dunabog-
dány németsége, roma közösségeink, és a 
többi, hazánkban törvényben elismert nem-
zetiségi csoportja is a magyar politikai kö-
zösség része. Miként a törvény fogalmaz „a 
kulturális sokszínűség, a nyelvi különböző-
ség nem a megosztottság, hanem a gazdago-
dás forrása, a nemzetiségek által létrehozott 
kulturális értékek Magyarország kulturális 
örökségének szerves részei, a n emzetiségek 
sajátos egyéni és közösségi jogai pedig alap-
vető szabadságjogok.” – Ezért is biztosítja a 
törvén y, hogy „ védelemben részesíti a nem-
zetiségeket, biztosítja saját kultúrájuk ápolá-
sát, anyanyelvük  használatát, … valós kö-
zösségeik önigazgatáshoz, önkormányzati-
sághoz való jogát.” Ily módon a Magyaror-
szágon törvényben elismert 13 nemzetiségi 
közösségei is választásokat tartanak.

A nemzetiségi önkormányzati választást 
2019. július 31. napjáig a Nemzeti Választá-
si Bizottság (NVB) azokon a településeken 
tűzte ki, amelyeken a 2011. évi népszámlá-
láson a nemzetiséghez tartozásra vonatkozó 
kérdésre adott válaszok alapján legalább 25 
fő egy adott nemzetiséghez tartozónak val-
lotta magát. A választás kitűzésével egyide-
jűleg az állításhoz szükséges ajánlások számát 
is meghatározta. (Nejtv. 56. § (1) bekezdése, 
Ve. 309. § (1) bekezdése és 316. §)

Települési nemzetiségi önkormányzat 
képviselő-testületének létszáma:

– 3 fő, ott ahol a nemzetiségi névjegy-
zékben szereplő választópolgárok száma a 
választás kitűzésének napján a településen 
kevesebb, mint 100 fő (Nejtv. 51. § (1) be-
kezdés a) pontja); 5 fő, ha több mint100 fő 
(Nejtv. 51. § (1) bekezdés b) pontja).

Ki választhat nemzetiségi önkor-
mányzatot?

A választáson az a magyar állampolgár 
szavazhat, aki az adott nemzetiségi névjegy-
zékben szerepel. A nemzetiségi névjegyzékbe 
kérelmére fel kell venni azt, aki

a) a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásán szavazati joggal 
rendelkezik.

b) az adott nemzetiséghez tartozik, és
c) a nemzetiséghez tartozását megvallja. 

Választópolgárnak tekinti törvény azt, aki
a) a lakóhelye szerinti településen vagy
b) a választás kitűzését megelőzően 2019. 

június 30. napjáig bejelentett tartózkodási 
helye szerinti településen szerepel a nemze-
tiségi névjegyzékben. (Nejtv. 53. §)

Ki választható meg nemzetiségi kép-
viselőnek?

A választáson az a nemzetiségi névjegy-
zékbe vett magyar állampolgár választható, 
aki

a) a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásán választható,

b) a nemzetiségi önkormányzati képvi-
selők megelőző két általános választásán, 
valamint az azokat követő időközi válasz-
tásokon nem volt más nemzetiség nemze-
tiségi jelöltje, továbbá aki

c) nyilatkozatot tesz arról, hogy az adott 
nemzetiség képviseletét vállalja,

a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, 
kultúráját és hagyományait ismeri. (Nejtv. 
54. §)

Fontos: Egy személy, egyidejűleg csak 
egy nemzetiség névjegyzékében szerepelhet. 
(Nejtv. 53. § (2) bekezdése).A választópol-
gár a névjegyzékbe a szavazást megelőző 16. 
napig kérheti a felvételét. (Ve. 315. §).

A választáson mely nemzetiségi szer-
vezet állíthat jelöltet?

Nejt. 58. § (1) bekezdése) Amely a nem-
zetiségi önkormányzati választás évét meg-
előzően legalább 3 éve – a nemzetiségek 
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

szerinti, konkrétan megjelölt nemzetiség 
képviselete. (Nejtv. 2. § 14. pontja)

A jelöltet állító szervezetet a választási 
bizottsághoz be kell jelenteni. Azt a jelölő 
szervezetet, amely csak az adott településen 
kíván jelöltet állítani, a helyi választási bi-
zottsághoz legkésőbb 2019. szeptember 12. 
napjáig lehet bejelenteni. (Ve. 318. § (1)-(2) 
bekezdései).

Jelölés folyamata:
A települési nemzetiségi önkormány-

zati képviselő jelöléséhez a nemzetiségi 
névjegyzékben a választás kitűzésének 
napján szereplő választópolgárok öt száza-
lékának, de legalább öt választópolgárnak 
az ajánlása szükséges. (Nejtv. 59. § (1) be-
kezdése)

A jelölt bejelentése:
A településen: 2019. szeptember 9-éig a 

jelöltenként szükséges ajánlások egyidejű 
leadásával történik. (Nejtv. 59. § (1) bekez-
dése és Ve. 318. § (1) és (2) bekezdése) 
Ajánlás:

Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki 
a választáson a választókerületben választó-
joggal rendelkezik.

Tehát az tud a településen ajánlani, akit 
felvettek a nemzetiségi névjegyzékbe. Az 
ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó 
választópolgár nevét, személyi azonosítóját, 
magyarországi lakcímét, valamint az anyja 
nevét. Az ajánlóívet az ajánló választópol-
gárnak saját kezűleg kell aláírnia! A válasz-
tópolgár több jelöltet is ajánlhat. Az ajánlás 
nem vonható vissza!

Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy 
feltünteti nevét és aláírását. (Ve. 122. §) 
Ajánlást a jelölő szervezet képviselője, vagy 
a jelöltként indulni szándékozó választópol-
gár, illetve annak képviselője gyűjthet a 
polgárok zaklatása nélkül, az önkormány-
zati képviselők ajánlására vonatkozó szabá-
lyok betartásával.

Szavazás:
2019. október 13. (vasárnap) 06.00 – 

19.00-ig
A szavazás napján a választópolgár leg-

feljebb három nemzetiségi szavazólapot 
kap.

1.) Települési nemzetiségi önkormány-
zati szavazólap

2.) Megyei/fővárosi nemzetiségi önkor-
mányzati szavazólap

3.) Országos nemzetiségi önkormány-
zati szavazólap

A települési, területi és országos önkor-
mányzati választás tehát egy napon törté-
nik.

Fontos! A választópolgár a szavazó-
lapokat olyan borítékba helyezi, amelyen 
a nemzetiség megjelölése fel van tüntetve. 
A borítékot a választópolgár lezárja. (Ve. 
323. (2) bekezdése.)

A választópolgár a települési önkor-
mányzati választások lebonyolítására szol-
gáló szavazóhelyiségben szavaz a nemzeti-
ségi önkormányzatok képviselő jelöltjeire, 
illetve listáira. (Ve. 313. §)

A választás eredményének megálla-
pítása:

A települési nemzetiségi önkormányza-
ti képviselők választása eredményes, ha 
legalább annyi jelölt kap szavazatot, mint a 
megválasztható képviselők száma.

Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik 
a legtöbb szavazatot kapják. Szavazategyen-
lőség esetén sorsolással kell megállapítani, 
hogy az egyenlő számú szavazatot elért je-
löltek közül melyik szerez mandátumot. 
(Nejtv. 65. §)

A fenti írás tájékoztató jellegű, közel 
sem tartalmaz minden előírást, jogsza-
bályt, ilyet a települési Választási Irodák 
biztosítanak az érintettek számára!

Egy kissé a helyhatósági választások iránti érdeklődés árnyékában folynak a nem-
zetiségi önkormányzati választás előkészületei. Ezért is, és mert az elmúlt időszakban 
törvényi és eljárási szabályokban is történtek kisebb, de fontos változások, ismereteink 
alapján tájékoztatjuk az érintetteket. Bár ezt minden településen megteszik a Válasz-
tási Irodák, mégis felidézünk néhány szabályt a jobb megértés érdekében.

Családi nap
a 30 éves Iso-� ermonál

Az idei évben ünnepli fennállásának 30. évfordulóját az Iso-� ermo. A kivételes alka-
lomhoz kapcsolódva a cég immár 7. alkalommal rendezi meg Családi Napi összejövete-
lét, melyen számos, Magyarországon meghatározó építőanyag-gyártó mutatja be terméke-

it, és várja az építkezés, fel-
újítás iránt érdeklődő kör-
nyékbelieket.

Az első Családi Napot 
2013-ban rendezték meg 
azzal a céllal, hogy a részt-
vevők megismerkedjenek a 
hazai prémium kategóriás 
építőanyag gyártók termé-
keivel, választ kapjanak a 
felmerülő szakmai kérdé-
sekre, és emellett kelleme-

sen szórakozhassanak a gyerekek és szüleik is. Szerencsére évről évre egyre több érdeklődőt 
vonz a rendezvény. A kiállítók minden bizonnyal ez évben, szeptember 14-én, 10-től 15 
óráig is izgalmas programokkal, játékos feladatokkal készülnek a kicsiknek. Hagyománya-
ikhoz híven most is lesz ugrálóvár, arcfestés, foglalkoztató feladatok, rendőrségi tra�  pax 
játék, pontgyűjtő próbatétel és az elmaradhatatlan tombola sorsolás. A különböző stando-
kon a pecsétgyűjtő feladatokkal plusz tombolaszelvényt lehet szerezni.

A jubileumi évforduló alkalmából a nyáron meghirdetett játék 
fődíja, egy 2 főre, 2 éjszakára szóló páratlan élményhétvége lesz. Az 
erről szóló tanúsítványt Lendvay Péter ügyvezető igazgató adja 
majd át a szerencsés nyertesnek, aki két éjszakát tölthet el párjával 
a mesés mezőtúri Hercegasszony Birtokon.

A színpadi produkciók sorát idén Zizi bohóc is színesíti, aki 
nemcsak lu� t hajtogat a kicsiknek, de egy humoros és interaktív 
műsorba is bevonja majd őket. A fellépők között lesznek az Európa 
bajnok Piramis Sportegyesület tagjait, akik egy rövid bemutatóval nyitják meg a színpadi 
produkciókat. Utánuk a népszerű Welldance Sporttánc Egyesület táncosai következnek, akik 
különböző korosztályokban és stílusokban képviseltetik magukat. A kerek évforduló alkal-
mából Schwartz Dávid előadóművész, énektanár is rövid műsorral szórakoztatja majd a 
nagyérdeműt.

A résztvevők belépéskor a sör, üdítő és virsli fogyasztására jogosító jegyen kívül tombo-
laszelvényt is kapnak majd, így a szerencsésebbek értékes gyártói ajándékokat nyerhetnek 
a sorsoláson. A Kőzúzó út 26. szám alatt tartott rendezvényről – amelyen a részvétel ingye-
nes – az alábbi linken tájékozódhatnak még az érdeklődők: https://iso-thermo.hu/esemeny/
csaladi-nap-2019). Idén is sok szeretettel vár minden érdeklődőt az Iso-� ermo Kft.!

Az Iso-� ermo Szentendre madártávlatból
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Munkával dicsérték a nyarat Leányfalun
Az önkormányzat az elmúlt 

hónapokban több útfelújítást is 
végeztetett, s a 80-300 méter kö-
zötti útszakaszok felújításának 
köszönhetően több, mint egy 
kilométernyi új aszfaltburkolatos 
úttal javult a település közlekedé-

se. Loszmann János polgármester gyakran hívja fel az 
itt élők � gyelmét az „ötvenszázalékos lehetőségre”. Az-
az, ha egy utca lakói vállalják, hogy a kivitelezési költ-
ségek felét összeadják, akkor az önkormányzat � zeti a 
fennmaradó összeget. Ez a lehetőség évtizedek óta adott 
azok számára, akiknek utcájában az aszfaltozás – � gye-
lembe véve a fontossági szempontokat: például meny-
nyien élnek ott, illetve mennyire van rossz állapotban 
az útszakasz – csak jóval később történne meg.

Ebben az évben 20 millió forintot különített el 
útfelújításra a testület, de a költségek emelkedtek, s a 
munkák idei végeztével 25 milliót � zetett ki az ön-
kormányzat. A tervek szerint a nyáron számos helyen 
elvégzett kátyúzást még folytatják Leányfalun, a néhány 
kimaradt utca javítása szeptember elején történik meg. 
A polgármester lapunknak elmondta, jelentős erőket 
fordítanak arra, hogy a falu valamennyi, jelenleg is 
használatban lévő utcája, közterülete, telekkönyvileg 
is rendben legyen. Ez szükséges ugyanis ahhoz, hogy 
a testület pályázhasson, de az utcában lakókat is meg-
óvja jó néhány kellemetlenségtől. Például több utcánál 
nem egyezik meg a gyakorlatban használt elnevezés a 
nyilvántartásokban szereplőkkel, a földhivatal adatbá-
zisával.

A további tervek között szerepel a 11-es főúton egy 
új gyalogos átkelőhely kialakítása, az Erdész utca tor-
kolatának kiszélesítése és a Mókus utca veszélyes kanya-
rulatának levágása is. A nyár folyamán a településen 
felújították az óvoda villaépületének nyílászáróit, míg
konyhájában két kazánt is kicseréltek, így téve biztonsá-
gossá a melegvízellátást és a fűtést.

A Magyar Falu Program pályázatán sikeresen indult 
az önkormányzat, így közel hárommillió forintból va-
lamennyi orvosi rendelő és váró légkondicionálása

még augusztusban megtörténhetett. A programtól a 
felnőtt háziorvosi körzetek eszközfejlesztésére is nyert 
támogatást a testület, a folyamatosan érkező felszerelé-
sekre ugyancsak majd’ három millió jut a településen, 
amelynek a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott pá-
lyázata – a római őrtorony állagmegóvási munkáira
– is sikeres volt. Itt az igényeltnél ugyan kevesebbet, 600 
ezer forintot kapott Leányfalu, amelyet a további korro-
dálódás megakadályozására igyekeznek minél eredmé-
nyesebben felhasználni.

Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására kiírt pályázatra a Leányfalu Tündérkert 
Óvoda és Konyha villaépületének tetőfedése, bádogos 
munkái, valamint homlokzati- és padlás födém hőszige-
telésére beadott pályázat még elbírálás alatt áll. Ugyan-
csak az óvodához kapcsolódik a konyha eszközbeszerzé-
si- és fejlesztési pályázat, mely szintén a döntéshozók 
kezében van. Ez tartalmazza az új elektromos sütőhöz 
szükséges hálózatbővítést is, aminek költsége meghalad-
ja az 1 millió forintot.

A kerékpárutak szilárd burkolattal ellátásának, felújí-
tásának és korszerűsítésének támogatására beadott pá-
lyázat – a Karinthy Ferenc emléktáblától a Pócsmegyeri 
révig terjedő szakasz felújítására – nem volt sikeres. A 
Magyar Falu Program „A nemzeti és helyi identitástudat 
erősítése” pályázatára a Klein-villa nyílászáróinak felújí-
tására, cseréjére és építőmesteri munkákra beadott igény-
lés szintén nem talált támogatásra.

A közeljövőben két kisebb beruházás indul majd a 
településen, mindkettőt több éves egyeztetéssorozat 
előzte meg. A termálfürdő főépületének bal oldali szár-
nyában a � tness terem mellett ökölvívó edzőtermet ala-
kítanak ki, s megépülhet a kávézó a Faluház kertjében, 
az egykori szabadtéri színpad és a kerékpárút közötti 
területen.

Leányfalu első embere arról is szólt, hogy további 
pályázatokat nyújtanak be a Magyar Falu Programban 
megjelenő kiírásokra, például egy multifunkcionális 
gépjármű beszerzésére is, amely megkönnyítené a tele-
pülés útjainak tisztántartását.

pilis/dunapress_infó

Újabb mini csoport a tótfalui óvodában
A településen júniusban tar-

tott lakossági fórumon felvető-
dött a kérdés, vajon hogyan 
lehet megoldani az Almásy 
utcai régi épületben egy újabb 
mini csoport indítását. A férő-
helyek bővítésére szőtt terv 
most valóra vált.

Az újabb csoport indítását az tette lehetővé, 
hogy az elmúlt időszakban sikeresen indult az ön-
kormányzat az óvodai kapacitásnövelést célzó pá-
lyázaton, így két új foglalkoztatót sikerült kialakí-
tani az épületben. A településen egyre növekvő 

igény van a két és fél évet betöltött, de még nem 
óvodáskorú gyermekek ellátására. A szeptember 
2-i óvodai évnyitóra már 17 újonnan felvett mini 
csoportos gyermek érkezhetett szüleivel. Szeptem-
bertől ugyancsak ennyi anyukának sikerült meg-
könnyíteni a munka világába való – fél évvel 
korábbi – visszatérését. Az óvodavezető tájékoz-
tatása alapján november végéig újabb két gyermek 
felvételre nyílik lehetőség Tahitótfaluban.

A nyári időszakban a szükséges karbantartá-
sokat, a tálaló-mosogató helyiség csempézését is 
elvégeztette az önkormányzat, emellett új eszkö-
zöket is sikerült beszerezni.

„Zöldmezős” bölcsődére pályázunk!
Augusztusban tájékoztatást adtunk arról, 

hogy az önkormányzat pályázatot nyújt be négy 
csoportszobás bölcsőde építésére, bruttó 460 
millió forint értékben.

A bölcsődei ellátás hosszú távú biztosításának 
egyetlen útja Tahitótfaluban ugyanis, ha egy új 
zöldmezős beruházással négy csoport befogadására 
alkalmas intézmény épül az újonnan kiírt pályázaton 
elnyerhető összegből. Ebben az ellátási formában 
egy csoportban 12 gyermek nevelhető, illetve ha 
valamelyik kicsi az adott csoportban betöltötte 
második életévét, akkor 14. Az új bölcsőde építésével 

minimum 48 gyermeknek tud majd ellátást nyúj-
tani a település.

Nagy örömünkre szolgált, hogy a napokban 
megjelent „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei 
ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatá-
sa Pest megyében” című pályázati kiírás az igényel-
hető forrás összegét 480 millió forintban maximál-
ta. Az is kedvező számunkra, hogy (adóerő ké-
pességünkből adódóan) nem kell önrészt biztosí-
tanunk, amely 22 millió forint plusz kiadást je-
lentett volna. Pályázatunkat 2019. augusztus 
30-án benyújtottuk. Pozitív elbírálás esetén 
2020-ban kezdődhet meg az építkezés.

Sportcsónak kikötő lesz Tahitótfaluban
Sportcsónak kikötő megépítését tervezi a Ta-

hitótfalui önkormányzat a Szentendrei–Duna-ág 
bal partján. A helyszín kiválasztásakor � gyelembe 
vette a testület a szakmai szempontokat és a tele-
pülésfejlesztési koncepciót. A Fővárosi Vízművek 
Zrt. és Tahitótfalu között született, környezetvé-
delemre vonatkozó együttműködési tervben is 
szerepel egy csónakkikötő létesítése, ami a szabad-
idős tevékenységet és a sportolást segítené, és 
sportcsónakok (kajak-kenu, sárkányhajó) kiköté-
séhez használható. A cél, hogy minél több diák 
hódolhasson a vízi sportoknak. Megvalósításának 
egyik kezdeményezője a Szigeti Sárkányok Sport-
egyesület.

A kikötő, és az ahhoz kapcsolódó létesítmények 

telepítésével a Duna-part ezen része még jobban 
használhatóvá és kedveltebb hellyé válna, így 
mind több ember kerülhetne közelebb a termé-
szethez, a vízi sportokhoz. A kikötőlétesítés ren-
dezési terve a bejáró híd, kishajó leeresztő, rám-
pa (sólya), kikötőbak, öltözőtároló kocsi, mobil 
WC, szeméttárolás és kerékpártárolás műszaki 
és szakmai követelményeit is tartalmazza majd. 
Ennek elfogadását követően, részletes kiviteli 
terv, illetve költségbecslés készül. Ezután lehet 
majd vizsgálni, hogy milyen forrásból, és milyen 
együttműködési formában tudja megépíteni és 
üzemeltetni a sportcsónak kikötőt Tahitótfalu 
vezetése.

(Forrás: Tahitótfalu újság/Sajtos Sándor)

A legkisebbekért pályázhatnak az önkormányzatok

Többszáz új férőhely lehet Pest megyében
Négy évvel ezelőtt Szigetmonostoron épült fel 

a Szentendrei-sziget első bölcsődéje. Az Új Széchenyi 
Terv Közép-Magyarországi Operatív Program ke-
retében közel 149 millió forint európai uniós támo-
gatás segítségével valósult meg az intézmény, amely 
hosszú távú megoldást ígért a községben élő kisgyer-
mekes családoknak.

A kicsiket a lehető leg-
korszerűbb felszerelés fo-
gadta az uniós szabványok 
szerint létesült intézmény-
ben. A bölcsőde megépí-
tésével nem pusztán az 
időszakos gyermekfel-
ügyelet, de a játszócsopor-
tok működtetése, és a 
hátrányos, illetve halmo-
zottan hátrányos helyzetű 
gyermekek ellátása is megoldódott a településen. 
Habár a 28 kicsit befogadó bölcsőde minden elvá-
rásnak megfelelt, az elmúlt esztendőkben Szigetmo-
nostor egyre gyarapodó gyermeklétszáma miatt 
szükségessé vált a bővítése.

Ennek érdekében az önkormányzat újra sikerrel 
pályázott, hiszen a lehetőség adott, ahogyan azt a 
Bölcsőde épületében Novák Katalin is bejelentette. 
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és 
i� úságügyért felelős államtitkára a szigetmonostori 
Bölcsődében indította el ugyanis augusztus végén 
azt a pályázatot, amely 2,5 milliárd forint ke-
retösszegű támogatást nyújt új férőhelyek létesí-
tésére a Pest megyei települések önkormányzati 
fenntartású bölcsődéi számára. A Családvédelmi 
Akcióterv keretein belül meghirdetett lehetőség azért 
született, mert a fővárosban és a megye számos te-
lepülésén az országos aránynál is nagyobb mérték-
ben van igény a bölcsődei férőhelyekre. Az államtit-
kár szólt arról, hogy a megyében 263 bölcsődei el-
látást nyújtó intézmény van, összesen 6117 férőhely-
lyel. Kitért arra is, hogy a támogatás mértéke meglé-
vő bölcsőde esetén 10 és 120 millió forint, meglévő 
minibölcsőde esetén 3 és 60 millió forint közötti 
lehet, míg új bölcsőde építése esetén akár 480 mil-

lió forint is kapható. Arra számítanak – fogalmazott 
Novák – hogy a 2,5 milliárd forintos támogatásnak 
köszönhetően több száz hellyel sikerül bővíteni a 
gyermekintézményeket. A sajtótájékoztatón az 
államtitkár asszony mellett Molnár Zsolt, Sziget-
monostor polgármestere és Hadházy Sándor, a 

régió országgyűlési kép-
viselője is üdvözölte a 
több milliárd forintos 
fejlesztést. Szigetmonos-
tor az elnyert 93 millió 
forint összeg segítségével 
14 fős csoportszobával 
bővíti a bölcsödét. Az új 
intézménybe más tele-
pülésről is jelentkezhet-
nek gyerekek, de a 10%-
ot nem haladhatja meg 

a kívülről jövők aránya. Erre egyébként aligha kell 
számítani, hiszen tavaly is 98%-os volt a helyben 
élők igénylésének mértéke.

A lakosságszám növekedése miatt óvodabőví-
tésre is szükség van a településen. Itt az eddigi 
négyről hatra szeretnék emelni a csoportok számát, 
s bár az új bölcsőde még nincs készen – tudtuk 
meg a polgármestertől – már idén ősszel is, a ko-
rábbi négy helyett öt csoport indul. Utóbbi ideig-
lenes helyszínen kezd, e célra a plébánia óvoda 
melletti épületet bérelte ki az önkormányzat. Az 
építkezés már elkezdődött, az ideiglenes helyszínen 
az átalakítás, festés viszont még szeptember első 
heteiben is tart. Addig, a majd itt helyet kapó 18 
nagycsoportost a régi épület könyvtárában helyezik 
el. Gondot jelenthet azonban, hogy hazánkban 
egyre nagyobb az óvónőhiány. Jelenleg az ország-
ban 700-nál több az üres álláshely, a szigetmonos-
tori óvoda öt csoportjában is három állás betöltet-
len. Így a tervezett, hatcsoportos bővítés esetében 
adódik a kérdés, lesz-e elég szakképzett nevelő a 
gyerekek mellett? A testület ezért is döntött úgy, 
kialakíttat egy új szolgálati lakást, ami talán csá-
bító lehet majd a jelentkező pedagógusok számára.

pilis-dunapress
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Még több otthont kapcsolnak be a vízhálózatba

Októberben indul a víz-program Horányban
A Horányi üdülőterületen 

mintegy tizenegy kilométeren 
nincs víz- és csatornarendszer. A 
csatornázás hatalmas munkálata 
2016-ra ugyan befejeződött a te-
lepülésen, mégsem lehetett teljes, 
ugyanis nem volt mindenütt ivó-

víz. Az elmúlt években előfordult, hogy árvíz idején 25 
lakásból ki kellett telepíteni az ott élőket, mert a szenny-
vízgödrök és a kutak tartalma összefolyt, beszennyezve 
az ivóvizet, több helyen pedig az alacsony vízállás idején 
a fúrt kutak kiapadtak. Mindezzel számos közegészség-
ügyi probléma járt, a település vezetésének ezért a teljes 
ivóvízhálózat kiépítése elsőrendűen fontos. A cél érde-
kében korábban lakossági találkozót hirdettek, ahol az 
érintett ingatlantulajdonosok vállalták, hogy 220 ezer 
forint értékben hozzájárulnak az hálózat kiépítéséhez. 
Szigetmonostor önkormányzata pedig úgy határozott, 
– bár a lobbizást tovább folytatja a központi támogatá-
sért – akár önerőből is megpróbál boldogulni, s egy 100 
millió forintos kerettel elindítják a vezetékes ivóvíz 
kiépítését. Erre a Fővárosi Vízművektől évente kapott 
egy százalékos vízvisszatérítés a fedezet. Az elképzelés 
az volt, hogy az induló összegből 75 milliót állna a 
testület, 25-öt pedig az érintett tulajdonosok adnának 
össze. Annak érdekében, hogy a lakossági hozzájárulás 
összegével biztosan tervezni lehessen, az önkormányzat 

javasolta a helyben élőknek, hogy alapítsanak társulatot. 
Amennyiben ugyanis így történik, s az érintettek kéthar-
mada támogatja a tervet, a többiek számára is kötelező 
érvényű lesz a döntés.

Volt, aki hozzájárulás összegét sokallva nemet mon-
dott, a társulat alakításához így nem bizonyult elég nagy 
létszámúnak az összefogás, de egyfajta „rangsort” mégis 
kialakított. Láthatóvá vált, mely részeken, utcákban vár-
ják-akarják leginkább a vizet, s ott kezdődnek először a 
munkálatok. Ezeken a településrészeken, ha szűkebb 
körűen, de még mindig lesz lehetőség társulat létrehívá-
sára az ott élőknek.

A tervek elkészültek, a közbeszerzési eljárás is hama-
rosan megindul, így optimális esetben októberben kez-
dődhet is a 2-3 kilométeres, kisebb szakaszokból álló 
részek bekötésének kiépítése. Műszaki szempontok miatt 
olyan helyeken is vezetnek a munkálatok, ahol nem kér-
ték kellő arányban az ott lakók, a vízvezetékeket azonban 
a kérvényezett helyekre el kell juttatni. Az ő jogviszo-
nyuk, és lehetőségeik is azonosak lesznek a többi tulaj-
donoséval.

A ma ismert ütemterv természetesen módosulhat a 
későbbiekben. Amennyiben az ingatlanok tulajdonosai 
elegendő számban jelzik igényüket, úgy otthonaik a 
rangsorban előre lépve előbb csatlakozhatnak a rendszer-
hez.

pd-info
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4 XV. évfolyam, szeptember

Jegyzet:

Szindbád tányérján: a lecsó
A lecsó maga a szabadság. Az benne a jó, hogy gyakorlatilag végte-

len teret enged a fantáziának meg az improvizációs képességeknek, és 
valójában egészen különlegesen hülyének kell lenni ahhoz, hogy az 
ember elrontsa. Hogy a lecsó a magyar konyhán belül speciális, kitün-
tetett helyet foglal el, azt már sokan és sokféleképp elmondták, de hát 
nincs olyan szénásszekér, amelyre még egy villa szénát föl ne hajíthat-
nánk.

A lecsó nyári étel, abban többé-kevésbé egyetértünk. Persze ma már 
télen is főzhet lecsót aki akar, viszont a legtöbb jó ízlésű magánszemély 
belátja, hogy az olyan, mint a júliusi disznótor, azaz stílusidegen, gro-
teszk és kényszeredett. Vannak ételek, amelyek kvázi az időn kívül lé-
teznek, ugyanolyan jók tavasszal, mint ősszel, ilyen például a fagyasztott 
derelye meg a májkonzerv, de a lecsót általában nem ezek között tartjuk 
nyilván.

A paradicsom akkor az igazi, amikor a nyári nap heve megérlelte, 
nem fólia alatt, és nem is üvegházban, hanem kint a kertben, az a kert 
pedig lehetőleg ne egy másik kontinensen legyen, hanem karnyújtás-
nyira. A szavazásra jogosult állampolgárok egy jelentős, bár közelebbről 
meg nem határozott része legalábbis azt vallja, hogy a saját kezűleg 
leszedett és azonnal meg is főzött illatos paradicsomból és bogyiszlói 
paprikából jobb lesz a lecsó, az állampolgárok másik és szintén jelentős 
hányada szerint viszont ez így ködösítés. A piacon bármikor kapunk 
príma jordániai paradicsomot, marokkói paprikát, sőt német hagymát 
is, nincs ezekkel semmi baj, a lényeg az, mondja a másik oldal, hogy 
zsiradék gyanánt mangalicazsírt (libazsírt, fókazsírt, marhafaggyút, 
birkafaggyút, kocsikenőcsöt) használjunk, hogy a hagymát szálasra 
(félfőre, vastag vagy vékony karikára, negyedekbe, nyolcadokba, har-
minckettedekbe) vágjuk, és világosra (aranybarnára, sötétbarnára) 
dinszteljük, karamellizáljuk, vagy hamvasszuk el, hogy a paprikát fel-
karikázva, darabolva vagy atomjaira bontva adjuk hozzá és így tovább. 
E tekintetben a jelen szöveg írójának is megvan a maga kikristályosodott 
álláspontja, ám azt most nem teszi közzé.

Tudományos igényű felmérésre sajnos nem tudunk támaszkodni, 
viszont aki társasházban lakik, tapasztalhatja, hogy nyaranta lecsószag 
árad kifelé a konyhaablakokon reggelenként is, delente és esténként is, 
persze nem ugyanazokon a konyhaablakokon, bár az sem kizárt. A 
társasház lakója azt is tapasztalhatja továbbá, hogy még egy ilyen étel 
nincs, a lecsó tehát különleges táplálék, s mint ilyen, további vizsgáló-
dásra tarthat számot.

Minden magyar ember akarja, fogyasztja és készíti a lecsót, egyszer-
smind azonban minden magyar embernek megvan a saját lecsója! S bár 
a természet még viseli dús nyári ruháját, itt kopogtat a küszöbön az ősz. 
Használjuk ki az utolsó alkalmakat és főzzünk lecsót!

(Forrás: Dunabogdányi Hírek / Schubert Árpád részl.)

Negyven éve 
játszanak, de 
ilyen szép helyen 
tán még sosem 
léptek fel, mond-
ta a Muzsikás 

Együttes vezetője legutóbbi, Petrás 
Máriával közös budalászi koncert-
jük után. A programon résztvevő, 
közel ezer látogató alighanem ha-
sonlóan érzett, hiszen a Kálvária 
domb, amely az idei Kalászi Nyár
helyszínei között most szerepelt 
elsőként, mindenkit lenyűgözött. 
A júliusi sikernek köszönhetően a 
város itt tartotta augusztus 20-i 
ünnepségét is.

A hagyományos nyári program-
sorozat kiemelkedően népszerű 
rendezvénye volt a Táncházak Éj-
szakája, amelyhez a kalásziak is 
csatlakoztak idén. A Kós Károly 
Művelődési Házban magyar, gö-
rög, sváb és szerb együttesek gyűl-
tek össze, hogy a közönség, s a 
maguk örömére adják elő saját, és 
tanulják a többiek táncait. A tervek 
szerint jövőre még több nemzet 
táncosai adnak majd itt találkozót.

A ház ezen a nyáron kilenc kü-
lönféle táborral is várta a gyerekeket. 
A táborozók, és persze minden ide-
látogató megcsodálhatta a Kós Ká-
roly Művelődési Ház megszépült 
tereit. Ezen a nyáron ugyanis az itt 
dolgozók összefogtak, s maguk fes-

tették ki az épület 1600 négyzet-
méteres belső felületét.

A sikeres nyár után, ahogyan 
Benkó Attilától, a művelődési ház 

v e z e t ő j é t ő l 
meg t udt u k , 
ugyancsak sűrű 
ősz következik, 
egymást érik 
majd a progra-
mok. Ebben az 
évben ünnepli 

várossá válásának 10. évforduló-
ját Budakalász, s ezt a kerek évfor-
dulót a kulturális intézmény is segít 
emlékezetessé tenni. A városnapi 
rendezvények a szeptember 6-7-8-
i hétvégén lesznek. A pénteki nyitó 
sörfesztiválra érkeznek fellépők Ka-
lász németországi és vajdasági testvér-
városából, s ők tovább maradnak 
majd, hogy a művelődési ház ünne-
pi eseményein is részt vehessenek. 
Amellett, hogy színpadi programok 
valóságos özöne várja a látogatókat, 
számos civil szervezet, egyesület is be-
mutatkozik majd.

Népszerűnek ígérkezik a Kalá-
szi Lecsófőzés is, ahová már 26 
csapat jelentkezett. A Görög Nem-
zetiségi Önkormányzat, az Egészség 
Klub tagjai, de élsportolók, s a Mini 
Együttes vezetője, Török Ádám is 

igyekszik majd főztjével elkápráz-
tatni a vendégeket. Természetesen 
ez alkalommal sem marad üresen 
a színpad, a Mini, Herczku Ági, 
Karthago és a Magna Cum Laude
is koncertet ad. Személye még 
meglepetés, de Benkó Attila elárul-
ta, a városnapok alkalmával itt 
szeretnék majd felköszönteni azt a 
tíz esztendős kishölgyet, aki Kalász 
várossá válásának évében született. 
Az eltelt évek eseményeit óriási fo-
tókiállítás is megörökíti a házban, 
az önkormányzat pedig színvona-
las helytörténeti kiadvánnyal em-
lékezik meg az elmúlt egy évtized-
ről.

Szüreti séta és bál
az Omszk-parton

A hónap végéhez közeledve nem 
maradhat el a szüreti felvonulás és 
bál sem. Szeptember 21-én feldí-
szített kocsikkal és gyalogosan in-
dul majd a menet. Útvonalának 
minden állomásán, például a sváb 
tájháznál vagy a szerb ortodox 
templomnál is kis műsorral, ven-
déglátással várják az érkezőket. A 
napot szüreti utcabál zárja, újdon-
ság, hogy idén helyszíne az Omszk 
tó partja lesz.

A szüreti programokhoz később 

azok is csatlakozhatnak majd, akik 
az ugyancsak szeptember 21-én, 
reggel 9-kor induló Sétálj Budaka-
lászon című programmal kezdik a 
napot. A jeles természeti és épített 
látványosságok megtekintése után, 
a sétálók akár a szüreti bálon is zár-
hatják az élményekkel teli szomba-
tot.

Ezen a napon, a Faluház udvarán 
még a Láda� a garázsvásár kincsei 
között is kutathatnak a látogatók.

Új arculattal megyünk 
a télbe

Októberben a Kós Károly Mű-
velődési Ház és Könyvtár is csatla-
kozik a Kutatók Éjszakájához

A programkavalkádról további 
ismereteket szerezhetünk a műve-
lődési ház honlapjáról, amely ha-
marosan egészen új arculattal, 
modern, még inkább felhasználó-
barát oldallal jelentkezik a nyilvá-
nosság előtt. Az újdonságok mel-
lett folytatódnak a már ismert, 
népszerű programok – nosztalgia 
táncestek, rockház, az örömzene 
klasszikus koncertjei, a színházi és 
a Lélekbúvár sorozat előadásai is. 
Utóbbiban hallhatják a bükki 
füvesember tanácsait, Laár András 
történeteit is. A Nemzeti Művelő-
dési Intézet szabadegyetemének is 
a Művelődési Ház ad otthont nov-
emberben.

Nyári kalászok

Wegroszta Gyula képzőművésszel 
szeptember végén nyíló dunabogdányi 
kiállítása kapcsán beszélgettünk.

– Miért kapta a kiállítás az 
Elzárt kert a címet?

Hortus conclusus. A középkor-
ban hívták így azokat a bensőséges 
hatású kerteket – például a négy-
szögletű kerengővel elzárt kolosto-
rok udvarát – amelyekbe nem lép-
hetett idegen. A művész a műterem-
ben alkot, ami zárt helyiség, magán-
terület. A művek is személyes indít-
tatásúak általában, és egy kiállítással 
ebbe a személyes szférába engedi be 
a művész a nézőket. Ez a kert meg-

nyílik ilyenkor, most az én „kertem-
be” léphet be a tisztelt néző.

– Mi „terem” ebben a kert-
ben?

Síkplasztikák. Dobozba zárt tér-
beli alkotásokat készítek, amihez 
régi és új tárgyakat, képeket, fara-
gásokat, rajzokat stb. építek be. 
Munkáim többségében régi cukrász 
öntőformák láthatóak. Kicsit olya-
nok ezek számomra, mint az 
„o� erek” (fogadalmi tárgyak), ame-
lyeket valamilyen esemény, pozitív 

fordulás, felgyógyulás okán készí-
tettek, készítenek felajánlásként és a 
kegyképek oltáraira 
helyeztek, helyeznek. 
Az én munkáim ter-
mészetesen nem feltét-
lenül szakrálisak. Cé-
lom az, hogy a tárgya-
kat kiemelve a meg-
szokott környezetük-
ből, funkciójukból, új 
értelmet nyerjenek, 
képi kifejező eszközzé 
váljanak.

– Erős a kötődésed a régi tár-
gyakhoz…

Vonzódom hozzájuk, igen. Tör-
ténetük van, a használat során kop-
nak, megnemesülnek. Nincs két 
azonos köztük. Olyanok, mint mi, 
emberek.

– Hogyan kerültél művészeti 
pályára?

Művészeti gimnáziumba jártam 
Szegedre, majd a Képzőművészeti 
Főiskola festő szakán végeztem. 
Restaurátorként is dolgoztam, fele-
ségemmel, Szőnyi Zsuzsannával, aki 
faszobrász-restaurátor volt. Több 
mint 30 éve Tahitótfaluban, az ál-
talános iskolában tanítok.

– Klasszikus értelemben nem 
festesz?

Engem a térbeliség érdekel. A 
kezdeti útkeresés során találtam rá 
a síkplasztikára. Akkoriban talál-

koztam Szilágyi Júlia textilművész-
szel, aki a műfaj egyik legkiválóbb 
alkotója volt, sokat köszönhetek 
neki. És hát a tárgyak szeretete. Az 
egyházművészeti párhuzamról már 

esett szó, a népművé-
szeti hatások is tetten 
érhetőek a munkáim-
ban, népies motívu-
mokat is használok. A 
doboz fogalma a nép-
művészettől sem ide-
gen, gondoljunk csak 
a mennyasszony ko-
szorúk dobozaira, 
vagy a házi oltárokra. 
A helytörténeti tema-

tikus kiállítások szervezése is a régi 
tárgyi kultúra megmentésére irá-
nyult, és az érték felmutatása volt a 
cél. Ha én nem mentem meg az 
apám, nagyapám dolgait, el sem 
várhatom, hogy engem a következő 
nemzedék „átmentsen”. Ezt nem 
magamra értem, hanem mindenki-
re vonatkozó elvként. Kötelessége is 
van a jelenkor emberének!

– Ez a kiállítás azért nem a 
múltról szól…

Valóban nem. A felhasznált tár-
gyak csak eszközök, hogy gondola-
tokat, érzelmeket keltsenek, adjanak 
át. Remélem, a kiállításra látogatók 
örömmel fedezik fel azt a titkos ker-
tet, amely most megnyílik előttük

Elzárt kert – Wegroszta Gyula 
kiállítása a Dunabogdányi Mű-
velődési Házban szeptember 28-
án, 17 órakor nyílik.

Láthatóvá tett csodák
az Aba Novák Galériában

A Csobánkán élő 
Paraszkay Györgyöt 
számosan ismerik a 
Pilis-Dunakanyar 
világában. Sokak az 
Iparművészeti Főis-
kolát végzett alkal-
mazott gra� kust lát-
ják benne, az ötletes 
plakátok kiagyalóját. 
Mások Szentendre 
város rendezvényeinek egyik állan-
dó fotósát, s különösen a Teátru-
mot bemutató sorozatait, amelye-
ket több kiállításon vitt már közön-
ség elé. Olyanok is vannak, akik a 
P’Art mozi gépészeként ismerik. 
Igen, mindez együtt Paraszkay, aki 
észreveszi azt, amit az átlagember 
elkerül. Így születnek emlékezetes 
fotói, így rögzülnek az élmények.

Idén a leányfalui Aba-Novák 

Galéria a Szakrális 
Művészetek Hete soro-
zatban Paraszkay 
György képzőművész 
és fotós fényképeit mu-
tatja be. A fotókon a 
környék szerb kisebb-
ségének vallásos ese-
ményekhez és közössé-
gi ünnepekhez kötődő 
élete jelenik meg, be-

mutatva egy különleges világot, 
ami itt van a szemünk előtt: Szent-
endrén, Pomázon és Csobánkán. 
Itt van, de csak ritkán csodálko-
zunk rá. Paraszkay képei ezen segí-
tenek, hiszen jól láthatóvá teszik a 
rejtett csodákat. A megnyitó szep-
tember 21-én 18 órakor lesz, a 
kiállítás címe Ortodoxia. A beve-
zető gondolatokat Kováts Kristóf
mondja majd.

Faluház és Ravasz László Könyvtár
Leányfalu, Móricz Zsigmond út 124.

Szeptember 6. 18.00 FIZETÉSNAP – Gorcsev Iván kártya-
klub: a zenés varieté forgószínpadon az Edith Piál duó. Szeptember 
7. 10.00 Gyulai Pál emléktúra – találkozó Leányfalun a köny-
vesbolt előtt. Az emlékoszlopnál Biczák Péter, a Móricz Társaság 
ügyvezető elnöke mond beszédet; Hegyi Jenő harmonikázik (Rossz 
idő esetén az emlékezést a Ravasz László Könyvtárban tarjuk meg.)
Szeptember 8. 17.00 A Rómaiak Pannóniában I. – a provincia 
rövid története – Redő Ferenc régész professzor négy alkalomból 
álló előadása (NKA). Szeptember 9. 18.00 A Galéria Blues klub 
vendége: Szczuka Panka és Menyhért Márton „Malac” – jazz 
improvizációk folkra és popra. Szeptember 21. 18.00 Aba-Novák 
Galéria: A Szakrális Művészetek Hete keretében Paraszkay 
György képzőművész kiállításának megnyitója.

Szeptember 27. 18.00 Helyi önkormányzati választás – a kép-
viselőjelöltek bemutatkozása. Szeptember 28. 18.00 Helyi önkor-
mányzati választás – a polgármesterjelöltek bemutatkozása.

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

PROGRAMOK
Szeptember  5. 18.00 Örömzene Budakalászon – Bubreg testvérek:  

Bubreg Bence (klarinét) és Bubreg Márton (szaxofon). Szeptember 
7-8. XI . Budakalászi Városnapok. Részletes program www.
koskarolymh.hu és a 8. oldalon. Szeptember 13. 16.00 A bükki 
füvesember – Szabó Gyuri bácsi Budakalászon. Szeptember 19. 
19.00 Hangfürdő – várunk mindenkit, aki egy óra nyugalomra 
vágyik! Szeptember 20. 17.00 Aprók tánca – tánctanító: Bucsánszki 
Beáta, közreműködik a Budakalászi Tambura Zenekar. Szeptember 
21. 8.00 Láda� a Garázsvásár. Ha van otthon nem használatos ruha, 
lakberendezési tárgy, játék, háztartási eszköz, amit nem szeretne ki-
dobni, de szívesen túladna rajta, hozza el a Láda� a garázsvásárra és 
adja tovább. Szeptember 21. 9.00 – 19.00 Sétálj Budakalászon! Az 
Európai Autómentes Héthez kapcsolódik Budakalász. Az idei év mot-
tója: Sétálj minél többet a lakóhelyeden! A város 8 legszebb pontját 
érintve lehet megszerezni azokat a pecséteket, amelyeket beváltva 
ajándékot kapnak a résztvevők. Az ajándékot a Szüreti Felvonulás 
végén vehetik át az Omszk-tónál. Részletek a honlapon és Facebookon. 
Szeptember 21. 14.00 Szent Korona délutánok.

Szeptember 21. 15.00 Szüreti Felvonulás – Indulás a Kós Károly 
Művelődési Ház udvaráról Kiss Miklós falubíró vezetésével; 15:30-
16:30 – Pető�  tér – Szerb Templom – közrműködik: Rozmaring 
Táncegyüttes és a Lenmamik. Budakalász város kulcsának átadása 
Rogán László polgármestertől Kiss Miklósnak – Kelemen László atya 
megszenteli az ünnepséget; SVÁB TÁJHÁZ látogató 16:30-17:00
Indulás a Schieszl Borházhoz – Husznik Elemér köszöntője vurlicerrel; 
18:00-18:30 Indulás Kiss Miklós falubíró vezetésével a Gól Vendég-
lőhöz – Omszk tó parkoló – közreműködik a Pedrofon zenekar (Rock 
and roll, swing); 18:30 – 22:00 SZÜRETI PARTY.

Szeptember 22. 10.00 Tour de Kalász – Nevezés 9 órától a Kós 
Károly Művelődési Ház és Könyvtár udvarán, rajt 10 órától kategóri-
ánként. Részletek: www.koskarolymh.hu és Facebook oldalunkon.
Szeptember 26. 18.00 Örömzene – Csuka Ágnes Karolina zongo-
raművész önálló koncertje kalandozás a romantika világában. Szept-
ember 27. 15.00 Kutatók éjszakája Izgalmas kalandozások a tudo-
mány világában. Előadások, játékos ismerkedés a � zika törvényeivel. 
15.00-20.00 Tekergőtér – a � zika törvényeinek játékos megisme-
rése: játékok 3-99 éveseknek. Tudományos ismeretterjesztő előadása-
ink idei közös témája: A TITOK! Szeptember 28. 17.00 Nosztalgia 
Táncest Karda Beátával. Közreműködik: Nosztalgia Táncegyüttes 
és a ZSETON duó.

Megnyílik az elzárt kert

Blues a Faluház kertjében
Reméljük az időjárás is 

bluesbarát, s ismét szabadtéri esttel 
folytatódhat a Galéria Bluesklub 
Leányfalu-Ház minden hónap má-

sodik hétfőjén tartott estjeinek so-
rozata. Szeptember 9-én, 18 órá-
ra egy � atal páros érkezik Leány-
falura. Szczuka Panka és Meny-

hért Márton „Malac” a Bartók 
konzi jazz-tanszakán ismerkedtek 
meg. Két éve, 2017 nyarán kezdtek 
együtt zenélni, azóta állandó fellé-

pői – többek között – 
a szentendrei fesztivá-
loknak. A duó tagjai a 
jazz improvizatív és 
kísérletező jellegét a 
folk és pop számokra 
átültetve egy különle-
ges, bensőséges atmo-
szféra létrehozására 
törekszenek; nem zár-
kóznak el a rendhagyó 
zenei megoldásoktól 

sem. Leányfalu klubestjére termé-
szetesen improvizatív elemekkel 
tarkított, bluesos darabokat tarto-
gatnak.
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Nyitott porták monostori fesztiválja

A Mi harmóniánk
A PirosLábos Fesztivál, Sziget-

monostor egyik legnépszerűbb 
programja, idén október 5-én, 
délelőtt 10 órától este 10-ig várja 
vendégeit. A hatodik rendezvény is 
egyedi kézműves por-
tékákat, mellettük 
számtalan � nomságot 
kínál a látogatóknak, 
akik idén még több 
nyitott portát találnak 
majd. Egyre több ud-
var nyílik meg külön-
leges koncertekkel, 
előadásokkal. A nagy-
színpadon, a plébánia 
udvarában az Etno� l 
és a Csángálló zenekarok lépnek 
föl, de ellátogat Szigetmonostorra 
Miqué Montanaro, Moser Ádám 
és Kertész Endre, a Kamondy-
trió, a jubiláló Kőbéka együttes, 
Zazie, és természetesen a Szigeti 
Veszedelem. Fecsendül Pulcinella 
éneke, és a Babtista Rezesbanda
hangja. Az udvarokban hangszer-
simogató, családi és gyermekmű-
sorok, lovas-farm, irodalmi beszél-
getések, különleges vendégek vár-

ják a betérőket. A képzőművészeti 
kiállítást a közelben élő, erre az 
alkalomra felkért alkotók munká-
iból állítja össze Várbíró Kinga, a 
„mi harmóniánk” címmel.

A fesztivál kulcsszavai idén a 
harmónia/harmonika, s a legfőbb 
célok, mint mindig: a stílusos vidé-
ki élet, a családias hangulat, a nyi-
tott porták, a hagyományok kortárs 
formáinak keresése. Az egésznapos 
feltöltődés után a 4lövet és a 
Sobriboogie zenekarokkal lazít-
hatnak az érdeklődők, további rész-
leteket a fesztivál Facebook oldalán, 
illetve honlapján találhatnak.

K.T.

Ahol jelen van a múlt

25. Vasárnapi vásárnap
A hagyományos Szent Mihály-

napi jószágbehajtás, a Vasárnapi 
Vásárnap idén szeptember 29-én
huszonötödjére várja a látogatókat. 
Azt, hogy helye van a rendezvény-
nek Tahitótfalu kulturális életében, 
mi sem igazolja jobban, mint hogy 
immár 13. esztendeje, évi két alka-
lommal sikerült megrendeznünk a 
paraszti hagyományokra épülő ál-
lat-, termény- és kézműves vásárun-
kat. Az évek során „belaktuk” a 
teljes rétet és egésznapos színpadi 
és földi forgataggal várjuk a vásárba 
érkezőket. A Szent Mihály-napjára 
eső ez évi kínálatban is dúskálhat-
nak a látogatók a házi � nomságok-
ban és míves szépségekben, vetél-
kedhetnek vásár� áért, bábjátékot, 
magyar kutyafajta bemutatót néz-
hetnek, táncra perdülhetnek, szőlőt 
préselhetnek, népmesékbe csöp-
penhetnek, traktoron portyázhat-
nak, szalmában ugrálhatnak, és 
még számos korabeli nagyszerű 
elfoglaltságba vethetik bele magu-
kat. A nap végén pedig, – szintén 

régi szokás szerint – betereljük a 
nyári szállást jelképező rétről a téli 
szállásra a jószágokat a Tildy Zol-
tán hídon át. S hogy egyetlen álla-
tot se veszejtsünk el a hajtás során, 
őrtüzet gyújtunk, hogy az elkóbo-
rolt jószágok is hazataláljanak.

Az önkormányzat és a hivatal 
támogatása elengedhetetlen az or-
szágos hírűvé cseperedett nosztal-
gia-vásár sikeréhez. Csakúgy, mint 
az önkéntes segítők munkája is, 
hogy a rendezvény hangulata, szín-
vonala olyan legyen, amilyennel a 
hozzánk ellátogatók találkoznak. 
Ezért itt szeretnénk a felsoroltak 
mellett köszönetet mondani – mi 
szervezők, a rendezvény első alka-
lomtól való támogatásáért Sajtos 
Sándor polgármesternek, Magyar 
Zoltánnak, aki a területet rendelke-
zésünkre bocsájtja, valamint Ma-
gyar Gábornak, amiért vásárról 
vásárra – kölcsönözve racka nyáját 
– áthajthatjuk azt a vásártérre.

Béres Gabriella,
Magyar Orsolya

Teátrumi séta – nosztalgiázás a Fő téren
Szentendrével 1969 nyara óta 

végleg összekapcsolódott a nyári 
szabadtéri színház fogalma is. Ettől 
kezdve minden júliusban az ország 
valamennyi tájáról, de főként Bu-
dapestről százak és százak érkeztek 
a városba egy kellemes esti kikap-
csolódásra, a páratlan hangulatú 
Fő téri – alig-alig kiegészítendő, 
díszletként funkcionáló házak 
között meg-
rendezett – 
előadásokra.

Ez ma már a 
múlt: 1989-ben 
a Teátrum vég-
leg elköltözött a 
Fő térről, mert 
Szentendrének 
elege lett abból, 
hogy Magyar-
ország egyik 
legszebb, de 
mindenképpen 
l e g é p e b b e n 
fennmaradt ba-
rokk terét hóna-
pokra, már a 
próbaidőszakban is elcsúfította a 
Kereskedőház emeleti ablakáig, és 
a Kalmárkereszt tetejéig nyújtózko-
dó nézőtér. Olyan nagy volt ugyan-
is az igény a jegyekre, hogy ez a 
hatalmas és ormótlan szerkezet 
minden előadásra zsúfolásig meg-
telt, a jegyek már június elején el-
fogytak.

A színház nem a Szentendrei 
Nyár egyik eseménye, hanem való-
di ÜGY volt: már kora tavasszal 

arról beszélt a 
város, hogy mi 
lesz idén a Teát-
rumban?! Nem 
kétségbe vonva 
a városvédők 
szempontjait, 
azt azért meg 
kell állapíta-
nunk, hogy a 
Teátrum mára 
legendássá vált, 
húsz-harminc 
év távlatából is 
fényesen ragyo-
gó előadásai 
nagyrészt az el-
ső 20 évben ke-

rültek színre. Ezekben a játékokban 
– dacára a gyakran „fapados” kö-
rülményeknek – a korszak színész-
óriásai léptek fel, s nem egy, későb-
bi neves művész debütált itt főisko-
lásként. S micsoda meglepő fordu-
latokra adott lehetőséget a környe-
zet: a szereplők a házak emeleti 
ablakaiból játszhattak „kifelé”, a 

szomszédos utcákból lovas szekerek 
vagy modern sportkocsik hajthat-
tak be a színpadra, s a happy and-es 
darabok végén az i� ú pár valódi 
templomba vonulhatott be az eskü-
vőre! S noha az előadások maguk el 
is tűntek a múlt ködében, szeren-
csére maradtak fenn dokumentu-
mok.

Ezekből rendezett kiállítást 
Díszletek között címmel a Fe-
renczy Múzeumi Centrum (kurá-
tor: Szilágyi Zsó� a Júlia), és soha 
nem látott bőségben vannak fenn 
anyagok a Teátrum eddigi 50 
évét feldolgozó honlapon (https://
teatrum50.szentendreiteatrum.hu).

A séta résztvevői ellátogattak a 
kiállításra, ahol a szentendrei kép-
zőművészek által készített Teátrum-
plakátok kapcsán az elmúlt évtize-
dek arculatváltásairól, a gra� kai 
tervezés műhelytitkairól is tájékoz-
tatást kaptak, majd a Fő téren válo-
gatott fotók segítségével, és a részt-
vevők aktív közreműködésével le-
gendás előadásokat idéztek meg.

Igen érdekes azt nyomon követ-
ni, hogyan alakult át ugyanaz a 
helyszín egy-egy zseniális díszletter-

vező intuíciójának köszönhetően az 
adott produkció autentikus színhe-
lyévé. Szó került egy olyan ese-
ményről is, mely ugyan nem a Te-
átrumok sorához tartozott, de 
melyhez a Pikko herceg és Jutka 
Perzsi előadáshoz felállított színpad 
adott apropót: ez a � atal képzőmű-
vészek – később Vajda Lajos Stúdi-
ósok – 1970-es Nalaya happening-je
volt. A szabad asszociációs 
performanszot követő rendőri eljá-
rás és tragikomikus bírósági tárgya-
lás azt bizonyította, hogy a „hivata-
los” színházban a színészek által oly 
gyakran emlegetett szabadság 
mennyire látszólagos volt!

– A séta végén a vendégek részt 
vettek a Futó utcában – ugyancsak 
a Teátrum’ 50 alkalmából megren-
dezett – molinó-kiállítás megnyitó-
ján, és kellemes meglepetésként 
megkóstolhatták az Édeni Édesség
Szentendre Éjjel-Nappal alkalom-
hoz összeállított jegeskávé koktélját
is.

A színházi séták jövőre folyta-
tódnak, a későbbi előadások hely-
színeinek – MűvészetMalom, Vá-
rosháza – meglátogatásával kiegé-
szülve, hiszen még számos felidé-
zendő előadás, esemény, történet 
tarsolyban maradt, megosztásra vár. 
Mindez bizonyítja: Teátrum volt, 
van és lesz, reméljük még további 
50 évig.

Krizbai Sz. Éva

A Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva fesztivál keretében az 50 éves 
évforduló tiszteletére, augusztus 30-ra, egy városi teátrum sétát hir-
detett meg a szentendrei TDM. A valaha a Fő teret hónapokra elcsú-
fító, előbb fa-, majd vasszerkezetű nézőtérnek híre-hamva sincsen, s 
augusztus végére lefutottak már az ez évi előadások is. Miről szólhat 
akkor egy ilyen séta?

Szeptember 25. és 29. között 
ötödik alkalommal tartják meg 
„Olaszország legszebb középkori vá-
rosá”-ban a Középkori Fesztivált,
melyre idén szentendrei delegáció is 
utazik. A Festival del Medioevot 
– a „középkor nagyszerű történetét” 
felelevenítő eseménysort hagyomá-
nyosan szeptember utolsó hetében 
rendezik. Mint minden jó kulturá-
lis fesztiválnak, ennek a rendez-
vénynek is több rétege van: a nem 
szakmabeli közönségnek felhőtlen 
szórakozást, a kiválasztott közpon-
ti téma iránt érdeklődők számára 
okulást, a szakembereknek pedig 
tudományos eszmecserét kínál.

A program rendkívül gazdag: 
kiállítások, koncertek, kézműves- 
és könyvvásár, felnőtteket megszó-
lító foglalkozások – mint idén a 
miniatúrafestés –, és „a gyermekek 
középkora” címmel gyerekprogra-
mok váltják egymást. Ezúttal lesz 
egy Tolkien-szekció is, mely a Gyű-
rűk ura írójával és világával foglal-
kozik, emellett nemzetközi tudó-
sok és írók – köztük Falvay Dávid 
magyar történész – részvételével 
egy tudományos konferencia is vár-
ja a vendégeket.

Gubbióban nem kellenek 
díszletek

egy ilyen fesztiválhoz: az egész 
műemléki belváros olyan, mintha 
a 14. században megállt volna az 

idő: még a nyilvánvalóan későbbi 
építkezések során is hűségesen 
megőrizték a város középkori arcu-
latát. „A legtöbb olasz város ezen a 
vidéken azt az érzést kelti, 
hogy házai omladozóban 
vannak, még néhány év, és 
az enyészet elnyeli, mint 
annyi más régi várost. Ez 
azért van, mert az olaszok 
ott, ahol terméskőből épít-
keztek, nem vakolják be a 
házak falát, és a közép-eu-
rópai szemlélő azt hiszi, 
hogy a házról vagy az egész 
városról leesett a vakolat, 
és úgy hagyták, teljes 
dezolációban, pusztulni. Gubbio 
még sokkal vakolatlanabb, még sok-
kal omladozóbb, mint a többi olasz 
város …”- írta Szerb Antal az Utas 
és holdvilágban. Pedig nem omla-
dozik itt semmi, sőt, minden élettel 
teli, ugyanakkor nagyon is alkal-
mas arra, hogy a nálunk teljesen 

elpusztult középkor valóságát a 
maga elevenségében átélhessük.

Erre lesz lehetősége annak a 12 
szentendrei középiskolásnak is, 

akik versenyzőként részt vettek a 
2018/19 évi Eleven Örökség városis-
mereti vetélkedőn, s most jutalom-
ból ők képviselhetik Szentendrét 
az idén ugyancsak Gubbióban – a 
Középkori Fesztivállal azonos idő-
ben – megrendezett Testvérvárosi 
I� úsági Kulturális Fesztiválon.

A középkori és az i� úsági fesztivál 
egyaránt a „Nők – a történelem 
másik oldala” központi téma kö-
ré szerveződik, s hogy a három 
további testvérváros (Gubbio, 
Huntingdon-Godmanchester 
és Wertheim) ugyancsak 12 fős 
diákcsapatával fel tudják venni a 
versenyt, a szentendrei középisko-
lásoknak előre fel is kell készülni 
erre. Ennek érdekében az utazást 
megelőzően a középkori nők éle-
téről szóló vetítettképes előadást 
hallgatnak meg és – az egyéni is-
meretszerzést elősegítendő – gaz-
dag cikkgyűjteményt is fel kell 

majd dolgozniuk. Nem 
lesz könnyű a feladatuk, 
hiszen a vetélkedő nyelve 
az angol!

A szűk testvérvárosi 
körben már sok éves ha-
gyomány, hogy a követ-
kező év programját az If-
júsági Fesztiválokkal egy 
időben megrendezett 
meetingen beszélik meg a 
városok és a testvérvárosi 
egyesületek képviselői. 

Ezért a Gubbióba induló buszon 
lesz a szentendrei önkormányzat 
két képviselője, Szentendre Nem-
zetközi Kapcsolatainak Egyesületét 
pedig Jolanda Willemse elnök és 
– a diákok felkészítésért is felelős 
– Krizbai Éva képviseli.

(szaboe)

Szentendrei diákok is utaznak …

Nők – a történelem másik oldala

A klímaváltozás egyik jele a meg-
változott csapadékmennyiség és 
-eloszlás, ami arra sarkall minket, 
hogy tudatos vízfelhasználók le-
gyünk. Ahelyett, hogy a kevés csa-
padékot hagyjuk átrohanni a kerten, 
vagy folyatjuk a csatornába, érdemes 
megfogni a vizet és helyben haszno-
sítani. Erre számos környezetbarát 
módszer létezik a különböző igé-
nyeknek, ízléseknek, szokásoknak 
megfelelően. Október 19-én 15 órá-
tól Leányfalu Helytörténeti Múze-
umában, a Dunakanyari Hobbiker-
tész találkozón szakértőink ezek 
között segítenek nekünk eligazodni.

Szó lesz a permakertek vízellátá-
sáról: hogyan tegyük kertünket víz-
önellátóvá, hogy ne szoruljunk a 
vezetékes vízre, és/vagy hogyan ala-

kítsuk kertünket jó vízgazdálkodá-
súvá, ahol eleve kevesebb locsolásra 
van szükség? Beszélünk a csapadék-

víz szakszerű gyűjtéséről és hasznosí-
tásáról, illetve a családi házakban 
keletkező szürkevíz biológiai tisztítá-
sáról, újrahasznosításáról.

Aki szeretne kerti tavat, fürdőta-
vat, vízesést, annak is számos környe-
zetbarát megoldás áll rendelkezésére, 
melyeket szakértőink örömmel mu-
tatnak be.

S hogy ne álmodozzunk hiába, 
jogi és műszaki tanácsokat is kapunk 
a különböző rendszerek és műtár-
gyak tervezésével, engedélyeztetésé-
vel és kivitelezésével kapcsolatban.

Sólyom Eszter

Dunakanyari hobbikertész találkozó

– Víz a kertben –

Alig néhány éve testvérvárosunk az itáliai Gubbio, de máris sokan 
tudják, hogy ott az év legnagyobb eseménye a májusi Festa dei Ceri, 
a Gyertyák Ünnepe. Ugyanakkor ebben az olasz kisvárosban Szent-
endréhez hasonlóan évente több fesztivált is rendeznek, melyeknek 
célja a turistacsalogatás mellett a helyi hagyományok ápolása, a vá-
rosi önismeret ébrentartása.
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Ez ma már a múlt…

„…az egész városról leesett a vakolat…” (Szerb A.)

Tahitótfalu 
programjaiból
Szeptember 15. Csalá-

di- és Egészségnap. Hely-
szín: Népház, Faluház. 
Szeptember 15-21. Egész-
séghét. Szeptember 28. 
10:00 Habakuk Bábszín-
ház: A kelekótya kiskakas. 
Helyszín: Népház Szept-
ember 29. 8:00-17:00
Vasárnapi Vásárnap – 
Szent Mihály-napi jószág-
behajtás. Állat-, termény és 
kézműves vásár a Tildy 
Zoltán híd melletti füves 
területen.
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A VSZC Petzelt József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
korszerű, munkaerőpiaci igényeknek megfelelő képzési kínálata
2019/2020. tanévben indítandó képzések

ISKOLAI RENDSZERŰ FELNŐTTOKTATÁS – esti tagozat
(életkortól függetlenül a második szakképesítés megszerzése, és az érettségire való felkészítés is ingyenes,
a ráépülő szakképesítések nem számítanak második szakképesítésnek)

Diétás szakács
35 811 05

Ráépülő szakképzés
0,5 év – esti munkarend
(heti 1-2 jelenléti nap)

Előképzettség:
szakács szakmai képzettség és szakmai 
területen eltöltött két év gyakorlat

Pincér
34 811 03 

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

Előképzettség:
alapfokú iskolai végzettség, 
tankötelezettségi koron (16. életév) túli 
jelentkezők részére

Szakács
34 811 04

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

Előképzettség:
alapfokú iskolai végzettség, 
tankötelezettségi koron (16. életév) túli 
jelentkezők részére

Cukrász
34 811 01

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

Előképzettség:
alapfokú iskolai végzettség, 
tankötelezettségi koron (16. életév) túli 
jelentkezők részére

Számítógép-szerelő, karbantartó
34 523 02

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

Előképzettség:
alapfokú iskolai végzettség, 
tankötelezettségi koron (16. életév) túli 
jelentkezők részére

Turisztikai szervező, értékesítő
54 812 03

Emelt szintű szakképzés
2 évfolyam – esti munkarend
 (heti 2-3 jelenléti nap)

Előképzettség:
érettségi

Pedagógiai- és családsegítő 
munkatárs
54 140 02

Emelt szintű szakképzés
2 évfolyam – esti munkarend
(heti 2-3 jelenléti nap)

Előképzettség:
érettségi

Kis és középvállalkozások 
ügyvezetője II.
55 345 01

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

Előképzettség:
bármely emelt szintű szakképesítés, vagy 
szakmai képzettség (főiskola, egyetem)
A képzés tartalmaz 300 óra 
ingyenes KER B 2 szintre emelő 
nyelvi képzést

Szakmai végzettséggel rendelkezők 
érettségire történő felkészítése

2 évfolyam – esti munkarendű képzés
(heti 3 jelenléti nap)

Előképzettség:
bármely szakmában iskolai rendszerű 
képzésben szerzett szakmai bizonyítvány

A szakmai és idegennyelvi képzéseket nemzetközi projektek, illetve az Európai Unió országaiban végezhető szakmai 
gyakorlatok is támogatják.

További felvilágosítás kérhető: telefon: +36-26-312167 e-mail: info@petzeltj.hu

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

Várjuk Önöket képzéseinkre!
Énekes Rita

igazgató

(életkortól függetlenül a második szakképesítés megszerzése, és az érettségire való felkészítés is ingyenes,

– A köznevelési törvény ér-
telmében kizárólagos állami 
hatáskörbe vonják a magánta-
nulói státuszról való döntést. 
Milyen hatással lesz ez a DAM-
ra?

R.A. A magántanuló csoportok 
már régóta azért vannak, mert a 
szülők így próbálják kimenekíteni 
a gyerekeket a közoktatásból. Ezek 
a csoportok általában úgy 10-15-
20 fővel működnek, akár egy csa-
ládi házban. Az ott dolgozó peda-
gógusok nyilván mindent megtet-
tek, hogy ez egy jól működő mód-
szer legyen, de az idő bebizonyítot-
ta, hogy pl. a serdülőknek nem tesz 
jót, ha 3-4 fős kiscsoportokban 
esetleg egy konyhában tanulnak. 
Ugyancsak beszűkítette ez a gye-
rekek felvételi lehetőségeit is, mert 
képzésük nincs szinkronban a köz-
oktatással. Márpedig az általános 
iskolának abban kell lennie, hogy 
a középiskolába felvegyék az érin-
tetteket. Itt érthető a minisztérium 
döntése, elvégre sok csoport elin-
dult, aztán mégsem tudott jól mű-
ködni. A törvény értelmében viszont 
mostantól senki sem válhat magán-
tanulóvá. A tanulócsoportokból, 
– s itt igen nagy létszámról van szó 
– a szülők nem fogják visszavinni 
a gyereket a közoktatásba, hanem 
megkeresik az alapítványi és ma-
gániskolákat. Ez nálunk úgy mu-

tatkozik, hogy az eddigi 200 elő-
jegyzés 250-300-ra ugrott, napon-
ta 2-3 szülő kéri, hogy engedjük 
be a rendszerbe. Aki megszokta 
ugyanis a csoport szabadságát, 
amibe belefér akár a patakparti 
tanulás is, nem tud beilleszkedni 
a közoktatásba már. Szerintem lesz 
legalább tízezer család, akik na-
gyon nagy bajban lesznek szept-
emberben.

A világon mindenütt működik 
az otthontanulás, itt nem, de már 
nem is fog, mert megszüntetik, s 
még aki elkezdte, az sem „futhat 
végig”, annak is más megoldást 
kell keresni.

Nálunk jelenleg 40 magántanu-
ló van, ebből 10-12 gyerek, aki sé-
rüléssel él, így másként nem is tud 
tanulni. Nekik bizonyára megadja 
az állam az engedélyt, de nem tu-
dom mi lesz a tehetséges sportolók-
kal? Átnevezik a magántanulókat 
„egyéni munkarendben tanulókká”,
azt pedig, hogy ki tanulhat így, az 
állam dönti el majd, nem pedig az 
iskolaigazgató, mint eddig. A sérül-
tek esetében ez biztosan egyértel-

mű, de hogyan dönthetnének a 
hivatalban a gyerekekkel foglalko-
zó pedagógusok helyett a tehetség-
gondozás szükségességéről?

– S ha már döntésről van 
szó, az állam dönt majd szakér-
tői vélemények alapján arról is, 
hogy maradjon-e még egy évet 
óvodában a 6 éves gyerek.

R.A. Ami igazán segíthetne, az 
véleményem szerint az is ko la elő-
ké szí tők rendszere. Ez a lehetőség 
kellene a nagycsoport és az első 
osztály közé, de valamiért nálunk 
nem nyer létjogosultságot. Pedig 
a jelenlegi iskolaérettségi vizsgála-
tok elavultak, nem működnek. 
Szerintem a döntéshozók majd 
inkább hagyni fogják, hogy a gye-
rek mehessen kihagyás nélkül is-
kolába, márpedig ha ez a di� eren-
ciált lépcsőfok kimarad, számos 
frusztrált gyerek jár majd az alsó 
tagozatba.

– A rendelkezés alapján mi-
nimum 70 százalékban a Nem-
zeti Alaptantervhez simítják az 
alternatív iskolák tantervi 
struktúráját. Mit gondol erről?

R.A. Ezzel a magániskolák 
elveszíthetik azt a programlehe-
tőséget, amiért a szülő éppen azt 
az intézményt választotta. Az el-
várás, hogy az állami tankönyve-
ket használják a magániskolák is, 
azt a központi akaratot tükrözi, 
hogy ne legyen alternativitás. De 
ez nem működik így, egyébként 
nem működik a közoktatásban 
sem, elvégre ugyanolyan feltéte-
lek mellett ott is vannak jó és 
gyenge iskolák. Mi követjük a 
Nemzeti Alaptantervet, ebben 
nem vagyunk támadhatók. A 
rendelkezések közül végül kivet-
ték, hogy az alternatív iskolákban 
is kötelező legyen az osztályozás. 
Szerencse, hogy így történt, hi-
szen az osztályozás ideiglenes el-
hagyásával (a bizonyítványukban 
szerepelnek majd érdemjegyek) a 
magániskolák épp azt a minden-
napi stresszfaktort hagyhatják el, 
ami a gyerekek szorongását csök-
kenti.

Ami pedig az egységes tan-
könyvhasználat kérdését illeti, ez 
bizony egy óriási biznisz. Több 
millió eladott példányról beszé-
lünk, tehát csak ez van a szabályo-
zás mögött, az irdatlan bevétel.

Valójában nem tudom, mint 
egy magániskola vezetője, örül-
jek-e vagy sem a rendelkezések-
nek. Vállalkozóként örülhetnék, 
mert a mi iskolánk remekül mű-
ködik. De magyar állampolgár-
ként, amikor látom, hogy a magán 
és alapítványi iskolák egyre na-
gyobb támogatást kapnak, míg a 
közoktatásban lévők akár öt éven 
belül „padlót foghatnak”, nem 
érzek örömet.

Pilis-Dunapress/CD

Vállalkozóként öröm – állampolgárként riasztó

A köznevelési törvény módosításainak hatása a magániskolákra
Petzeltesek Európa-szerte

Ebben az évben is sikeresen pályá-
zott Erasmus+ külföldi szakmai gyakor-
latok és tanár-továbbképzések megvaló-
sítására a Szentendrén működő VSzC 
Petzelt József Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája. A „Gasztro(É)
trendek” projekt teljesítéséhez elnyert 
európai támogatással diákok és pedagó-
gusok két tanév során gyarapíthatják 
szakmai tudásukat, idegen nyelvi isme-
reteiket, interkulturális képességeiket 
Európa különböző országaiban.

Az első csapat már 
Portugáliában van, 
Braga város egyik neves 
éttermében dolgoznak a 
� atalok. Megismerik a 
mediterrán gasztronómia 
sajátosságait, a helyi étel-
különlegességeket. Olyan 
alapanyagok feldolgozá-
sát tanulják meg – példá-
ul tenger gyümölcseiből 
frissen készítenek külön-
böző fogásokat – amelyekkel az iskolai 
tankonyhában legfeljebb fagyasztva 
találkoznak. Megismerik a különleges, 
mediterrán zöldségeket, gyümölcsöket, 
feldolgozási technológiájukat, tálalásu-
kat. Szabadidejükben szakmai és kultu-
rális programokat szervez számukra a 
házigazda Bragamob szervezet, meglá-
togatják a város nevezetességeit és más 
városokat is, például Portót, Lisszabont, 
s megmártóznak az óceán hullámzó, sós 
vizében. A két � atal hosszú időre uta-
zott, három és fél hónapig dolgoznak 
Portugáliában.

Következő csoportunk az újság meg-
jelenésével egyidőben indul a Kanári-
szigetekre. Négy hétig tart a szakmai 
gyakorlat, amelynek során éttermek-
ben, szállodákban munka közben is-
merkednek a � atalok a helyi specialitá-
sokkal, s gyakorlatban tanulják a me-
diterrán ételek készítését. Amikor nem 
dolgoznak, megcsodálhatják a több 

kilométeren keresztül húzódó 
aránysárga homokos tengerpartot, a 
végeláthatatlan dűnéket, a Don Qujiote 
korát idéző szélmalmokat. A szakmai 
programokat sajtüzem, sómúzeum és 
olívasajtoló látogatása gazdagítja. A 
gyakorlat végén kiállított Europass bi-
zonyítvány olyan referencia a diákok 
számára, amely jelentősen növeli mun-
kapiaci esélyeiket.

A szaktanárok egyhetes tanulmányút-
ra utaznak októberben Bilbao városába, 

Spanyolországba, a jövő tanévben 
pedig Franciaországba, Perpignanba 
látogatnak. A szakmai programok kö-
zött szerepel többek között ‘tapas túra’, 
vendéglátó szakképző iskolák látogatá-
sa, szakmai beszélgetések az iskolák 
vezetőivel, oktatóival. A szállodák, ét-
termek megtekintése lehetőséget ad a 
helyi szakképzés sajátosságainak megis-
merésére. A fogadó partner mind a két 
helyszínen interaktív főzést szervez a 
pedagógusoknak, ahol neves séfek ve-
zetésével gyakorlatban megtanulják egy 
helyi ételkülönlegesség receptjét, és el-
készítik azt. A tanulmányút során fej-
lesztik idegen nyelvi készségeiket, más 
kultúrákkal találkoznak. A tanárok az 
iskola javára fordítják újonnan szerzett 
ismereteiket, hiszen hazahozott tudásu-
kat beépítik a szakmai tananyagba, s 
gyakorlatban adják tovább tanítványa-
iknak.

Németh Klára projektvezető

Ősztől folytatódnak a szenior programok
Örömmel jelezzük minden érdeklődőnek, hogy 2019 őszétől, 

immár a tizenötödik félévvel folytatódnak a Milton Friedman 
Egyetem (volt Zsigmond Király Egyetem) és a szentendrei ön-
kormányzat együttműködésével megvalósuló szenior-edukáci-
ós programok Szentendrén. A foglalkozások, konzultációk, 
előadássorozatok helyszínei ezúttal az Aranykor Központ föld-
szinti irodája (Dunakorzó 25. fszt), a Dunaparti Művelődési 
Ház és a Rákóczi Gimnázium lesznek.

A programokra jelentkezni lehet az Aranykor Központ in-
formációs irodájában, előzetes egyeztetés után. Telefonszám: 
06-30/692- 4746 (dr. Jászberényi József), e-mail cím: 
korkozpont@gmail.com

A félévi program a következő lesz: (A foglalkozások egysé-
gesen 10.000 forintos áron látogathatók, amiért a hallgató 21 
tanórát kap (a � zikai állapotmegőrző programokon 10, a szel-
lemi foglalkozásokon, konzultációkon, előadássorozatokon 7 
alkalomra elosztva).

Angol kezdő (Novák Mária) (október 
18. péntek 9:30-11:00) • Angol haladó 
(Sot Márton) • Angol társalgás (Sot 
Márton) • Német kezdő (Rácz Alexand-
ra) (október 15. szerda, 18:00-19:30) • 
Német haladó (Rácz Alexandra) (októ-
ber 15. szerda, 19:30-21:00) • Olasz kez-
dő (Dálnoki Gabriella) • Olasz haladó 
(Dálnoki Gabriella) • Egyensúlytréning 
(Novák Mária) (Szeptember 20. 11:30-
12:30) • Szenior örömtánc (Novák Má-
ria) (Szeptember 20. 12:40-13:40) • Kez-
dő számítástechnika (Lévai István) 
október 15. 16:30 – 19:30 • Számítás-
technika (Lévai István) október 28. 
16:30 – 19:30 • Geopolitika (Dr. Jászbe-
rényi József, főiskolai tanár, felnőttképzé-
si igazgató) Október 14. hétfő, 17:00-
18:30 • Egészségmegőrzés, egészségfej-
lesztés idős korban (Huszárné Kürti Éva 
egészségtan tanár) (Október 14. hétfő, 
14:00-15:30)

A parlament.hu állapotjelzése szerint Áder János köztársasági elnök 
július 18-án aláírta a köznevelési törvény módosítását, amit a par-
lament már egy héttel ezelőtt megszavazott, írta meg elsőként a 
Mérce a hazai sajtóban. A köznevelési törvény módosításával kap-
csolatosan a Dunakanyar Magániskola (DAM) igazgatóját, Rab 
Andrást kérdeztük a változások várható hatásairól.

Köszöntés és díjátadó
A hagyományokhoz híven, a búcsúhétvége vasárnapján 

mondott köszönetet Dunabogdány polgármestere, Schuszter 
Gergely a fennállásuk jubileumát 
ünneplő civil szervezeteknek. Így 
kapott elismerő oklevelet: az 5 
éves Dunabogdányi Esterházy 
János Társaság, a szintén 5 éves 
Bogonháti Természetvédelmi 
Egyesület, a 15 éves Dunabog-
dányi Hegylakók Egyesülete, a
25 éves Nyugdíjas Klub, a 25 
éves Nepomuki Szent János 
Alapítvány, a 30 éves Svábzene-
kar, a 30 éves Sportegyesület 
(Kőbánya FC), valamint a 35 
éves Horgászegyesület.

Az idei évben vonul nyugdíjba
Grä� né Fodor Anna óvodave-
zető. A nemzetiségi életben is 
tevékenykedő, valamint önkor-
mányzati képviselői tisztséget is 
betöltő óvópedagógus az ünnep-
ség keretében Dunabogdány 
Kultúrájáért díjat vehetett át.
A testület tízéves munkájának 
elismeréseként Spáthné Faragó 
Évának, a Dunabogdányi Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola igazgatójának kima-
gasló színvonalú vezetői tevé-
kenysége elismeréseként Duna-
bogdány Kultúrájáért kitünte-
tést adományozott.
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50 m-es úszómedence
Melegvizes élmény-
és gyógymedence

Nyitva:
mindennap 6–19 óráig.

Péntek és szombat esténként
zenés éjszakai fürdőzés:

20–24 óráig

Leányfalu, Móricz Zs. u. 142.
Tel.: +36-30/516 7307
www.leanyfurdo.hu
www.facebook.com

leanyfalu/termalfurdo

www.bobozas.hu

Pályabérlés cégrendezvényekhez

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

BOBPÁLYÁK

Nyitva az év
minden napján

Visegrád-
Nagyvillám,

a 11 főútról
20/924-5961,

26/397-397
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Szentendrétől Budapestig EuroVelo kerékpárút
Révész Máriusz, az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztosa, Juhász 

Zoltán, a NIF Zrt. útfejlesztési igazgató-helyettese, és Szentendre polgármesteré-
nek, Verseghi-Nagy Miklósnak a részvételével, augusztus 29-én a Postás strandon  
helyezték el a Szentendre és Budapest között épülő EuroVelo kerékpárút alapkövét.

A most kezdődő be-
ruházás Budapest és 
Szentendre között mint-
egy 5,61 km hosszú ke-
rékpáros útvonal sza-
kaszt érint, részben a 
meglévő nyomvonalat 
felhasználva, részben új 
nyomvonalon vezetve. 
Az elmúlt években a magyarországi ke-
rékpáros úthálózat jelentős mértékben 
fejlődött, egyre több turisztikai vonzerő-
vel bíró település és térség tekint úgy a 
kerékpáros infrastruktúra fejlesztésére, 
mint turistavonzó befektetésre. Az 
„EuroVelo 6” egy jelenleg is meglévő, 
üzemelő nemzetközi kerékpárút hálózat. 
A hálózat kiépítettsége, állapota azonban 
sok helyen nem felel meg a megnöveke-
dett kerékpáros forgalom igényeinek. A 
hálózat műszaki fejlesztésével (szélesíté-
sek, új kerékpárutak, kerékpársávok épí-
tése, forgalomtechnika fejlesztése) és a 
kerékpáros látogatók által igénybe vehető 
szolgáltatások fejlesztésével, valamint az 
azokról nyújtott tájékoztatás együttesen 
vezethet majd a látogatószám növekedés-
hez. „2020 különleges év lesz a magyar 
kerékpározás történelmében – fogalma-

zott Révész Máriusz, az 
Aktív Magyarországért 
felelős kormánybiztosa 
– ünnepi beszédében.

– 2020-ban, 255 
nap múlva Magyaror-
szágról rajtol el a világ 
egyik legnagyobb ke-
rékpáros versenye, a 

Giro d’Italia. Szentendrét azért is érinti 
ez a hír, mert itt halad keresztül a verseny, 
így az egész világ láthatja Szentendre és a 

Dunakanyar szépségeit. De munkatársa-
inkkal nemcsak egy versenyt szeretnénk, 
mert az álmunk, hogy a kerékpározás 
ügyét fellendítsük Magyarországon. Sok 
olyan kapcsolódó rendezvényt tervezünk, 
amely a kerékpáros kultúra, a kerékpáros 
közlekedés elterjedését, a kerékpározás 
népszerűsítését szolgálja.”

Hamarosan Szentendre-Pomáz kö-
zött is átadják az új kerékpárutat. A 
további tervek között szerepel, hogy a 
Szentendrei-szigetet is bekapcsolják a kerék-
párút-hálózatba. Ezekhez két kerékpáros 
híd építését tervezik, az egyik Szentend-
rénél, a másik Kisoroszinál épül majd. 
Jelenleg a tanulmánytervek készülnek, 
illetve tart a pontos helyszínek kijelölése.

Az alapkőletétel napján tartott tájékoztatón Juhász Zoltán, a NIF Zrt. 
útfejlesztési igazgató-helyettese a beruházás részleteiről szólt. Eszerint a 
Dera-patak felett új kerékpáros híd épül, az árvízvédelmi töltés magasításával 
Szentendre területén új, 5×14 m-es kerékpáros pihenőt helyeznek el, valamint 
további két pihenő helyet újítanak fel Budakalászon. A fejlesztéssel érintett 
szakaszon új nyomvonalú kerékpárutat építenek, a meglévő burkolatok 
felújítására és a földutak leburkolására is készen vannak a tervek. A közvi-
lágítási hálózatot bővítik a budakalászi Duna sétányon, új lámpatesteket és 
oszlopokat is elhelyeznek. EuroVelo 6 kerékpárút kapcsolatát az M0 autó-
pályával (Megyeri-híd) a Gát utcai megközelítés biztosítja, amelyen 176 m 
hosszan, vegyes forgalmú burkolt utat építenek. A kerékpáros útvonal a 
Barát-patak hídig meglévő aszfalt burkolaton halad Budapest közigazgatá-
si határához, és kapcsolódik a kijelölt EuroVelo 6 szakaszhoz. A munkák 
várhatóan egy év múlva, 2020 augusztusára fejeződnek be.

Nordic Walking a Pilisben, Relax Jóga Szentendrén
Életformánkkal sokat tehetünk 

azért, hogy valóban jól érezzük ma-
gunkat a bőrünkben. Aki fogyni 
szeretne, egészségügyi problé-
mája van, mozgásszegény élet-
mód miatt javítana állóképes-
ségén, vagy egyszerűen szeret-
né megőrizni a nyaralás adta 
energiáit, annak érdemes ki-
próbálni a sportos gyaloglást. 
Nordic walking néven 1997-
ben vált önálló sporttá a botos 
gyaloglás. A Dunakanyarban 
négy éve tart edzéseket Lengyel 
Kriszta nordic walking edző, relaxá-
ció- és meditáció oktató.

– S hogy mi a sportos gyaloglás 
hatékonyságának, jótékony hatásának 
titka?

A rendszeresség, a gyakoriság, s a 
tűpontos technika. Mindezt megta-
nítja a jelentkezőknek Kriszta a 
Nordic ALAPTECHNIKAI tan-
folyamon szeptember 21-én, szom-
baton délután, a szentendrei Japán 
kertnél. Hatalmas élmény bottal 
túrázni, edzeni, az izmok 90%-a dol-

gozik, és van idő � gyelni a tájra és 
önmagunkra is. Segít a hegyekre 
való felkapaszkodásban és a lefelé 

való ereszkedésben, megkímélve ezzel 
az alsó végtagok ízületeit.

Természetben sportolni valóban 
természetes és változatos is. Kedd-
csütörtök-szombat délelőttönként
bárki csatlakozhat Kriszta pilisi edzé-
seihez, melyeket öt helyszínről – An-
navölgy, Lajos forrás, Sztaravoda for-
rás, Dömörkapu, Pilisszentlászló 
Hegytető – indít havonta váltakozva, 
több, mint harminc körútvonalon. 
Egy hónapban egyszer, egy-egy túrán 
is érdemes részt venni. Szeptember 
7-én a Dobogókő alatti 25-30 méter 

magas Zsivány sziklákhoz, október-
ben az egynyomú, panorámás hajda-
ni vadászösvényre, a Spartacusra in-

dul a csapat.
A szükséges Nordic boto-

kat mindenki megkapja a 
helyszínen a sportág kipróbá-
lásához.

– Ha állandóan pörög az 
agy, nem pihentető az alvás?

Krisztától megtanulhatjuk 
a relaxációt is, mint alapképes-
séget, ami segít ellazulni, jól 

lenni.
Az idegerősítés és életerő áramol-

tatásának művészetével ismertet meg 
mindenkit a hat alkalmas RELAX 
JÓGA tanfolyamán Szentendrén, 
kedd esténként.

Jelentkezni szeptember 10-ig az 
info@meetingmyself címen lehet, továb-
bi információkat pedig a https://
meetingmyself.hu/esemenyek) oldalon 
találhatnak az érdeklődők, akik Krisz-
tát telefonon is elérik kérdéseikkel a 
06-20/941-3833-as telefonszámon.

Szeptember még vízre csábít 
Izgalmas nyarunk volt, s 

noha az időjárás szeszélye em-
lékezetessé tette néhány na-
punkat, de ahogyan mondani 
szoktuk: „Jó időben mindenki 
tud!” Az ősz is sok jó dolgot 
tartogat még nekünk. A csapat 
nagy része javában edz a 24. 
Rába-folyó versenyre. A táv 
nem kicsi, hiszen 54 km-t la-
pátolunk végig, kezdőknek 
nem is ajánljuk!

A rajt Szentgotthárdon, a cél Körmenden van, de az 
eredményhirdetésre még le kell evezni Molnaszecsődig, 
ami így 70 km evezést jelent összesen a napra. Utána 
közös beszélgetések és persze zene-tánc, vacsora…

Az itthoni csapat serényen dolgozik, mert a szeptember 

még mindenkit vízre, evezni 
csábít. A céges csapatépítő
programokban sem lesz hiány. 
Mindenkit szeretettel várunk, 
mert ez a hónap még családias 
evezésre alkalmas. A szeptem-
ber legvége mindig az évadzá-
ró bulinkat jelenti, amikor is 
együtt evezünk, főzünk túra-
vezetők, kormányosok, család-
tagok, barátok, mert mi is 
megérdemlünk egy szezonzá-

ró jókedvű rendezvényt.
Köszönjük Mindenkinek, aki velünk volt a szezonban, 

s mi már tudjuk, hogy jövőre sem hagyjuk el kedvenc 
vizeinket, folyónkat.

Pereházy Gergely, a Vadkacsa Egyesület elnöke

Az Autómentes 
Héthez kapcsolódóan, 
szeptember 22-én
indul a 17. Tour de Kalász. A népsze-
rű kerékpáros versenyre a sportolni 
vágyók már reggel 9 órától nevezhet-
nek, a rajt 10 órakor lesz a Kós Károly 
Művelődési Ház és Könyvtár udvarán. 
A változás nem véletlen, tavaly ugyan-
is már nyolcszáznál is több érdeklődő 

volt, a szervezők ezért döntöttek a tága-
sabb, biztonságosabb indulási helyszín 
mellett.

Ahogyan a korábbi években, a gye-
rekek ezúttal is indulhatnak mini tour-
on. A 6,5 km-es távot 8 éves korig
választhatják, a családi mini távot ki-

zárólag szülői felügye-
lettel tehetik meg a 
kicsik. A 14 kilométe-

res szakaszra is jelentkezhetnek – ismét 
csak szülői felügyelettel – a családi táv
választói, de lesz gyermek kategória
6-12 éves korig, serdülő 13-18, felnőtt
19-54 és senior 55 év felett. A távot 
leggyorsabban teljesítők értékes ajándé-
kot kapnak.

Őszi szezon a visegrádi sípályán!

Tudta Ön, hogy viseg-
rádi Nagy-Villám-hegyen, 
a ’80-as évek elejétől üze-
mel sípálya, mely a hegy 
déli oldalán, a mai 
bobpálya helyén indult? 
Ma már az északi oldalon, 3 hó-
ágyúzott pálya, és 9 db felvonó mű-
ködik.

A családosok sícentrumának fő 
pro� lja az oktatás, mely nálunk már 
szeptember végén indul a műanyag 
elemekkel borított, haladó és kezdő 

pályákon. A pro� k által is használ-
ható, 110 m-es pálya, idén 2 m-rel 
szélesebb lesz, mely lehetőséget ad 
versenyzők felkészülésére is, az 50 
m hosszú kezdő rész pedig ideális 
lejtésű, az első „lépések” megtéte-
lére.

Szeptember elejétől 
online lehet már jelent-
kezni a honlapunkon a 
csoportokba, 21-22-én 
pedig nyílt napot tartunk 
a síiskolában, ahol a bát-
rabbak, a kuriózumnak 
számító gyepsít is kipró-
bálhatják. Az utolsó edzé-
sek december közepén, 
ideális esetben már havon 
lesznek, a második félév-

ben ezt már hóágyúink garantálják.
További információ:

www.visegradsipalya.hu,
Tel: +36-20/959-0213

Várunk mindenkit szeretettel!
Gutbrod Rezső

síoktató, üzemeltető

SZAKÁCSOT, KÉZILÁNYT, TAKARÍTÓNŐT
KERESÜNK SZENTENDRÉRE!
Telefon: +36/20/340 5706

HÉVÍZEN a központban, APARTMAN KIADÓ
2 fő részére (garázzsal) 2019 szeptember 16-27-ig,

7000 Ft/éjszaka. hevizi-apartman.hu
Telefon: +36/20/494 2550

Rajtol a Tour de Kalász
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Hallásfelmérés után az Ön egyedi igényeit 
fi gyelembe véve adunk javaslatot,
hogy a hallás valódi élmény legyen.

A tökéletes hallás nagykövete

Dr. Gaál Andrea fül-orr-gégész audiológus szakorvos
és Takács Mónika audiológus szakasszisztens

2000 Szentendre, Kanonok u. 1.
+36/30/552-88-77 • +36/30/308-52-27

Dr. Gaál Andrea fül-orr-gégész audiológus szakorvos
és Gazdag Gábor audiológus szakasszisztens

1035 Budapest, Szentendrei út 32.
+36/30/552-88-78

 Duna Autó Zrt. 1037 Budapest, Zay u. 24. Tel.: +36 (1) 801 4242
www.dunaauto.hu

Nyílt hét nyitvatartása: 2019. szept. 16-20. 8:00-18:00, szept. 21. 9:00-14:00

AUTÓK AKÁR 

25%
ÁRELŐNNYEL!

SZEPT. 21. SZOMBAT
CSALÁDI NAP
 

NYERJEN 
1MILLIÓ FT
 KEDVEZMÉNYT!*

SZÜLETÉSNAPI
NYÍLT HÉT
SZEPT. 16-21. 

VÁLASSZON 18 AUTÓMÁRKA KÍNÁLATÁBÓL
KIHAGYHATATLAN KEDVEZMÉNYEKKEL!

*Az 1 millió Ft kedvezmény a hivatalos disztribútori, kedvezmények levonása előtti, bruttó fogyasztói árból 
kerül levonásra. Más kedvezményekkel nem összevonható.
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OKTÓBER 05. SZOMBAT
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