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özéleti lap, megjelenik 13 településen
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Ingyenes újság!

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

Aki lemarad,
kimarad
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Szigetorr pályázat
Kisorosziban
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A magyar
Monmartre?

Utat nyitni a szabadsághoz

„A tavasz a Szentendrei Teátrum életébe is új színeket és frissességet hoz. Idén a meglepően újfajta megközelítéseké, az új bemutatóké
és a fiataloké a főszerep.” A XXXII. Szentendrei Tavaszi Fesztivál
arcai azok a szentendrei középiskolások, akik az Arany János bicentenáriumhoz kapcsolódó összművészeti projekt résztvevői. A fesztiválprogram keretében számos újdonságot láthatnak a nézők. Ezek közé
tartozik, az Arany balladáiból és az operairodalom gyöngyszemeiből
összeállított nyitóesemény, továbbá neves művészek előadóestjei és
számos komolyzenei koncert. Izgalmas eseménynek ígérkezik a Bach
az aluljáróban program, amelyhez Szentendre először csatlakozik. A
fesztivált és az abban látható különleges színházi előadások sorát
pedig egy nagysikerű francia vígjáték magyarországi ősbemutatója
zárja. További információ: www.szentendreitavaszifesztival.hu és
www.facebook.com/SzentendreiTavasziFesztival/, valamint a 4. oldalon.

Ferenczy Károly festőművész fia, Béni, sokak szerint a
legnagyobb magyar szobrász.
Az biztos, hogy hatását a magyar művészetben nehéz lenne
túlbecsülni. Ferenczy Béni,
aki grafikusként is kiemelkedő
műveket hozott létre, élete
utolsó időszakát nem pusztán
a hazai képzőművészet nagymestereként élte le, de egyszersmind igazi erkölcsi nagyságként is. Példakép volt és maradt sokak számára. A Szentendrén márciusban nyíló kiállítás az ő életművét mutatja be
– szobrai mellett különleges
szépségű grafikái és érmei is
megtekinthetők lesznek. Információ a 4. oldalon.
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Mozdulj Te is!

7

Előzzük meg a tragédiát!
Az egyre hidegebb időre tekintettel a Dunakanyari Család- és
Gyermekjóléti Intézmény felhívást intézett valamennyi Olvasónkhoz.
A szakemberek azt kérik, senki ne feledje meglátogatni egyedül élő,
idős, mozgásában korlátozott közeli és távoli hozzátartozóját, a szomszédokat, ismerősöket! Segítsünk a napi teendők végzésében, a hó, a
jég eltakarításában. Fontos, hogy érdeklődjünk az érintettektől, van-e
elegendő tüzelőjük, megfelelően működik-e a fűtés. A kihűlés veszélye ugyanis nem csak szabadtéren fenyeget, megtörténhet akár egy
szobában is a tragédia, ha tartósan 14 oC körüli hőmérsékleten tartózkodunk. A szociális segítők azt is kérik, az utcán fekvő embereket
ne hagyjuk magukra!

Ferenczy Béni Petőfi szobra,
Gyula, Petőfi tér, 1960

Amennyiben bárkinek segítségre van szüksége, azt Olvasóink jelezhetik a szolgálat telephelyein, illetve a településen ügyeletet tartó
munkatársnál. A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény
Szentendrén a 06-26/312-605-ös telefonon érhető el.

Patik László nagyon is aktuális őrült meséje pillanatról pillanatra más és más szituációba sodorja az olvasót. Mintha egy
szürreális, tragikomikus magyar rémálom kellős közepébe csöppentünk volna – miközben „csak” Anna és családja, illetve a
velünk történtekről olvasunk. A leányfalui ‘beleolvasó’ beszélgetős
könyvbemutatóról az 5. oldalon tájékozódhat.

Liszt Ferenc
Kamarazenekar
és Miklósa Erika
Tfirst Péter - hangversenymester

Szigetmonostor legfőbb értéke a falu életét mindig meghatározó
Duna lassú folyásához hasonlítható béke és nyugalom. A költői vallomások, a hely- és tájtörténeti vonatkozású idézetek révén különleges
falukép bontakozik ki. Fő üzenete, hogy a természet, és a benne élő
emberek között a sok száz éven át kialakult harmónia mindmáig
fennmaradt, s ez az egyedülálló kincs nem csak az itt lakók, de az
idelátogatók számára is elérhető és átélhető! (További részleteket a
filmről és a bemutatóról az 5. oldalon találhat).

Amíg a zord időjárás tart, a Gondozási Központ – Szentendre, Sztaravodai út 2.- nappali melegedőként is működik.
Itt mindennap 07:30-tól 15:30-ig tartózkodhatnak a rászorulók. Estétől reggelig a Vöröskereszt által üzemeltetett
hajléktalanszállón fogadják őket, ahol 17:00 órától reggel
07:00-ig tartózkodhatnak. A hajléktalanokon kívül szükségük
lehet az ellátásra a fűtetlen vagy gyengén fűtött ingatlanokban
élőknek is, aki ilyenről tud, juttassa el hozzá a nappali melegedő hírét!

2018.

ápr. 14.

19:00
Madách Imre Művelődési
Központ Színházterme
Vác
Filharmónia bérlet
filharmonia.hu

A Nagyvillám sípályán a száraz hidegben a meglévő hó mellé hóágyúkkal olyan jó minőséget gyártanak, mint bármelyik
Alpok síterepen, és fontos, hogy ratrakolás (elsimítás, tömörítés)
után, éjszakánként ki is tudnak fagyni a pályák, így kiváló, és
tartós lesz a felületük. A Nagyvillám hétköznap 9-21-ig, hétvégén 9-22 óráig van nyitva. (A téli sportolási lehetőségekről a 7.
oldalon olvashat)
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XIV. évfolyam, március

VISSZATEKINTŐ és idei PERSPEKTÍVA
Aminek nincs alapja – kidől

alkalmas, art filmszínházzá minősített Duna Mozi, mely másfél évvel ezelőtti újraindítása óta igen nagy népszerűségnek
örvend.
2016-ban emlékeztünk Görgei Artúr halálának
100., az idei évben pedig születésének 200. évfordulóját ünnepeljük. A szabadságharc fővezére a száműzetésből hazatérve életének utolsó négy évtizedét nagyobbrészt
Visegrádon töltötte, ezért a város önkormányzata, a Mátyás Király
Múzeum, valamint a helyi civil szervezetek kiemelten fontosnak tartják,
hogy méltó módon (előadásokkal, koncertekkel, kiállításokkal és konferenciákkal) emlékezzenek meg az egykori honvéd tábornokról. Az
önkormányzat mindezek mellett egy szoborpályázat kiírásáról is döntött,
melynek eredményeképpen, valamint a Honvédelmi Minisztérium támogatásának köszönhetően, két szobra is lesz Görgei Artúrnak a
Városban.

Kedves Olvasóink!
Mint ahogy ez már hagyomány a pilis-dunakanyari régió
lapjában, év elején most is megkérdeztük a polgármestereket arról, mi a véleményük
az elmúlt esztendő eredményeiről, melyek a településük folyamatban lévő eseményei, és
milyen elképzelésekkel, tervekkel indulnak a 2018-as évnek?

Vízválasztó év volt a tavalyi. Így
összegzi 2017-et Dunabogdány
polgármestere, Schuszter Gergely.
Mint mondja, amit 2014-ben terveztek, abba 2015-ben belevágtak, s a
tavalyi évben több, a település számára fontos
beruházás meg is valósult. „Az iskola környezeti
rendezése, és egy új utca megnyitása volt a két legfontosabb feladatunk. Kicsiknek tűnhetnek, mégis jelentős lépések ezek
a település életében.”
Az iskola korszerűsítése az elmúlt három évben kb. 200 millió forintot emésztett fel, ebből 25 millió volt pályázati pénz, amiből kosárlabda pálya létesült. Az összeg nagyobb hányadát azonban önerőből teremtette elő a település vezetése. „A végeredmény egy szép és modern
iskola, amely a fűtést leszámítva napenergiával működik. Ha úgy tetszik, ez „zöld iskola”, ahol biztonságos, rendezett körülmények között
nőhetnek fel a kicsik, s az itt kapott igényességet remélem, magukkal
viszik a felnőtt életükbe is. A beruházásnak 2018-ban – tankerületi
segítséggel még lesz egy szakasza – ám az önkormányzat már elvégezte
a maga feladatát.
A Kiscuki köz megnyitása pedig azért volt rendkívül fontos, mert
ezzel az útszakasszal az iskolát az eddiginél jóval könnyebben tudják
megközelíteni nyugati irányból a gyerekek, ráadásul olyan kerítések
mellett haladnak el, amelyen táblák mesélnek a község történetéről.”
Pályázatok terén sajnos nem volt túl szerencsés Dunabogdány, az
elmúlt három esztendő legnagyobb pályázati fejlesztése a már említett
kosárpálya volt. Tavaly azonban sikerült az orvosi rendelő felújítására 30 millió forintot elnyerni, az összeghez 4 milliós önrészt kell hozzátennie a településvezetésnek. A pénzből megújulhat a fűtési és az
elektromos rendszer, jut a falak burkolására, festésére és a nyílászárók
cseréjére. Emellett útfelújításra is nyert az elmúlt év őszén a vis maior alapból 47 milliót Dunabogdány, ezt 10 százalékos önrésszel 2018ban használhatják fel. Még egy pályázat ügyében vár kedvező döntésre a település, óvoda építésre ugyanis évek óta próbálnak pénzt szerezni.
Egyre több kisgyerek születik, így mind nagyobb helyre volna szükség.
A mostani, három épületből álló óvodakomplexumban található egy
2004-ben felhúzott épület, egy az 1970-es években épült rész, s mellettük egy 110 éves szárny áll még. Utóbbit szeretnék a pályázati pénzből megújítani, a ’70-es évek hagyatékát pedig elbontani, hogy helyére egészen új épület kerülhessen. – Ha mégsem lesz sikeres az óvodafejlesztési pályázat, akkor az elkülönített 17 milliós önrészt útfelújításra fordítják majd Bogdányban.

Megállunk a magunk lábán,
ami kevés a fejlesztéshez
„Kis költségvetésből kell boldogulnunk, de azért láthatóak az eredmények. A 2014-ben rendelkezésre álló összeget – 330 milliót – sikerült
feltornázni 410-re, idén pedig már 485 millióból gazdálkodhatunk.
A probléma az, hogy bár a település mindent elkövet az itt élőkért, a
szükséges összegeknek csak töredéke áll rendelkezésre. A település útjainak többsége például már szilárd burkolatot kapott, csakhogy az utak
alatt 50-60 éves víziközműcsövek futnak. Elavultak, nem érdemes
toldozni-foldozni őket. Idén rákölthetünk 25 milliót, de ha alapos,
időtálló munkát szeretnénk végeztetni a közművekkel egyetemben,
akkor egyetlen utcára 30-35 millió forint kellene. És ez csak egyetlen
utca, tehát az utak teljes javítása legalább két és félmilliárd forint. Önkormányzati keretből ezt lehetetlen fizetni! Ma Magyarországon a
víziközművek 84 százaléka elavult, a javításukra irgalmatlan sok kellene. A megoldáshoz viszont az önkormányzati rendszer egészének
megújulása szükséges.

Erős, stabil önkormányzatok kellenének
Egy település ma akkor tud előrelépni, ha földrajzilag vagy történelmileg szerencsés helyzetben van, egyébként csak éldegélhet, de számottevően haladni nem tud. Ez így nincs jól! Az önkormányzat olyan
a magyar államban, mint a család a társadalomban. Ha sok gazdag
önkormányzat van, az államnak is könnyebb…
Az sem segít, hogy követhetetlen a pályázati rendszer, így fontos,
hogy legyen egy településnek önereje, amit a legfontosabb feladatokra
fordít, elvégre helyben látják legjobban, mire van szükség.
Bogdányban az említetteken kívül fontos eredménynek tartja a
polgármester, hogy a Fővárosi Vízműhöz való csatlakozás révén a
víziközmű hálózat jó kezekbe került. A jövőre nézve pedig kedvező változást remélnek attól, hogy a Dunakanyar jobb partjának kerékpárút
fejlesztése a kormányzat asztalán van. A Kisoroszi és Dunabogdány
közötti híd, valamint az EuroVelo 6 Budapesttől Dömösig, majd az
osztrák határig tartó szakaszának megépítésében is nagyon bízik a település vezetése.
Végül még egy fontos dologról, ahogyan nevezte, a „közösségéltető
rendezvényekről” beszélt Schuszter Gergely. „A bogdányi naptárban
65 program van idén. A farsangtemetésre 135-en, a borversenyre 200-
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an, az újévi koncertre 400-an jöttek el. Ez is mutatja, az egyházi és
kulturális identitását megélő település lakói nagyon aktívak. Bogdány
igazi közösség, nagyon erős alapokkal. Nincs ennél fontosabb, mert
aminek nincs alapja, az kidől, legyen az út vagy közösség…”

A Virágzó Visegrádért dolgozunk!

Felújítások az élő középkor városában
– Az elmúlt év leglátványosabb és legfontosabb
beruházása az iskola úgynevezett „öregépületének”
felújítása volt – kezdte a 2017-es év összegzését
Félegyházi András. Visegrád polgármestere elmondta, hogy a több mint 650 esztendős épület 230
éve iskolaként működik, s ezzel a múlttal Pest megye
legrégebbi, folyamatosan tanintézményként használt
épülete. A korszerűsítés rendben zajlott, becsengetésre el is készült volna, ám egy meglepetés miatt történt némi csúszás.
Azt mondják, ha Visegrádon bárhol ásni kezdenek a régészek, azonnal
találnak valamit. Nem volt ez másként az iskola öregépülete esetében
sem, ahol egy épségben előkerült leletegyüttes megóvásának és láthatóvá tételének köszönhetően, a leány technika terem járófelületén öt négyzetméternyi üvegen 300 évnyi mélységbe tekinthetnek a diákok. Emellett megtörtént az épület alsó tantermeinek szigetelése, a falak és nyílászárók festése, kialakításra került egy új vizesblokk, valamint korszerűbbek lettek a nevelői szobák is. A Nemzeti Kulturális Alaptól kapott
támogatáson kívül – amit az örökségvédelmi terv elkészítésére fordított
az önkormányzat – a teljes felújítás önerőből történt.
Az iskola ún. „kisépületének” újjáépítése kapcsán egy hat tantermes,
korszerű intézmény létrehozása a cél. A beruházás a Nemzeti Közművelődési Infrastruktúra Fejlesztési program keretében zajlik teljes egészében állami finanszírozással. A munkálatok már folynak, reményeink
szerint 2018 szeptemberére befejeződnek.
– A tavalyi eredmények közé sorolhatók még az út – és járdafelújítások is. A polgármester úgy fogalmazott, hogy a visegrádi utak,
közművek állapota sajnos semmivel sem jobb az országos átlagnál,
ezért az önkormányzat lehetőségeihez mérten igyekszik a tulajdonában
és kezelésében lévőket felújítani. Fontos, de nem látványos eredmény,
hogy elkészült egy olyan útkataszter, ami teljes képet ad a város
tulajdonában lévő úthálózatról és annak állapotáról. Ennek segítségével könnyebben ütemezhető az útfelújítási program. Két év múlva már
nem csak az útterv és előkészítés, de remélhetően az eredmények is jól
érzékelhetőek lesznek. A település néhány meghatározó útja a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. kezelésében van, így a 11-es út, a Nagy Lajos
utca, a Mátyás király utca is. Ezek felújítását az önkormányzat legfeljebb szorgalmazhatja – mint ahogyan teszi is –, de egyéb ráhatása
nincs. Az ígéretek szerint a Magyar Közút az idei évben folytatja a Rév
csomópontnál elkezdett útfelújítást a 11-es út Bányatelepig tartó szakaszán.
– Évek óta pályáztunk már az egészségház felújítására, tavaly végre
sikerrel, így idén az ehhez kapcsolódó munkálatok biztosan elkezdődhetnek. A rendelkezésre álló 15-16 millió forintból – amihez az önkormányzat ugyanennyit hozzátesz – teljes belső rekonstrukció, továbbá
eszközbeszerzés valósítható meg.
– 2017-ben Önkormányzati forrásból történt meg a Sziget utcai
bérlakások felújítása, az idei tervek között pedig az utcabútorok
cseréjének folytatása, továbbá hat buszmegálló felújítása szerepel. 2018ban a második ütemmel folytatódik az árvízvédelmi beruházás, melynek
során négy munkarész készül el. Az egyik az a 370 méteres szakasz,
amelyik a Rév utcai csomóponttól nagyjából az óvodáig terjed. A második a sportpályát megkerülő földmű, amely a VIFA táján éri majd el
a 11-es utat. A harmadik az Apátkúti-patak hídja, a negyedik pedig az
Apátkúti-patak torkolatvidéke a hídtól majdnem a Fő utcáig terjedő
szakaszon.
– Az elmúlt évben elkészült a művelődési ház teljes homlokzatfelújításának, a mozi rekonstrukciójának és az óvoda átépítésének terve
is, ám a fizikai megvalósításhoz további anyagi forrásokra van szükség.

A visegrádi nyár újra vár!
– Tavasztól őszig tartó, igen változatos programkínálatot állítottak
össze Visegrádon. A 34. alkalommal megrendezendő Palotajátékok
csak az egyik része lesz a Zenés Nyári Estéket, valamint a Rendezvénytér koncertjeit, színpadi produkcióit felvonultató programkavalkádnak. Egész évben várja látogatóit a 120 néző befogadására

160 milliós megtakarítás

Hátralék nincs – tartalék van!
460-520-670… szokatlan, de érthető, ha a fenti számokkal indul egy idei, Leányfaluról szóló
beszámoló. A magyarázat egyszerű, az elmúlt években ilyen ütemben gyarapodott a falu költségvetése. A megtakarított „meglepetés milliók” mindig
jó helyre kerültek. Nem volt ez másként 2017-ben
sem, amikor is az átgondolt gazdálkodásnak köszönhetően ugyancsak jelentős többlettel zárhatta
az évet az önkormányzat.
A település polgármestere is a 160 milliós megtakarítást tartja a tavalyi esztendő legnagyobb eredményének, hiszen ennek köszönhetően
nyílt lehetőség, hogy a település vezetése tehessen az egyik legfontosabb
feladat, az úthálózat korszerűsítéséért. Erre tavaly 40-50 millió forintot
fordítottak. Az összegből nem pusztán két kilométer szilárd burkolatú
út épülhetett, kátyúzást is végeztek közel hatmillióért. 2018-ban az
északi oldalon a falu végéig, de legalább fél hosszban a hegy felőli oldalon, a kerítések mellett lévő járda építését tervezi a testület.
Loszmann János elmondta, ezek a lépések rendkívül fontosak a távlati cél eléréséhez, nevezetesen, hogy Leányfalun minden út szilárd
burkolatú, jól járható legyen.
Az úthálózat kiemelt beruházásai mellett számos eredményes pályázatot mondhatott tavaly magáénak a település. A vis maior alapból útépítésre tizenkét milliót, szociális célra – tűzifa juttatására – hármat, míg
gyermek közlekedésfejlesztési eszközökre egymillió forintot sikerült nyerni.
A múzeum hőszigetelése és nyílászáróinak cseréje a korábbi években
megtörtént. 2+3 millióból kezdődhet így el idén a belső megújulása és
az interaktív kiállítás megvalósítása. Az I. világháborús emlékmű
felújítására 600 ezer forint jutott pályázati pénzből. Az elmúlt évben
önerőből sikerült az önkormányzati lakásokban tetőcserét végezni ill. gázfűtést létesíteni. 2016-ban a kerékpárút és a sétány szétválasztására lehetőséget adó, illetve az óvodabővítésre beadott pályázatra nincs még
válasz. Jelenleg elbírálásra vár még a védőnői szolgálat elhelyezését lehetővé tevő kérelem (63 millió), s a régi óvoda energetikai felújítási pályázata is, kb. 40 milliós értékben. Jó hír, hogy a 2015 végén befejezett
társulási formában indított csatorna beruházás nagyobb problémáktól
mentesen működik, a rákötések folyamatban vannak. Ezzel a beruházással mintegy 300 ingatlan kapott lehetőséget a hálózathoz való csatlakozásra.
Leányfalu – ami Karinthy Ferenc szerint a világ közepe – alig több
mint egy emberöltő alatt lett a Dunakanyar kulturális és szellemi kincsestára. A település polgármestere pedig ugyancsak büszke arra, hogy
az elnyert támogatásokból a kultúra fejlesztésére is jutott. Véleménye
szerint, az elmúlt három év egyik nagy sikertörténete a Faluház és
Könyvtár működése. 2017-ben 13 millió forintot nyertek pályázatokkal
az itt dolgozók. Az összegből értékes rendezvények és projektek valósultak
meg, például a cserkészvezető katolikus papról, vitéz Kölley Györgyről,
Bibó Istvánról és Ravasz László püspökről szóló kiállítások. Utóbbi nemcsak a településen, de az ország számos pontján, s a határon túl is sikert
aratott. 2018-ban a Faluházban Richter Pál Kodály-kutató segítségével
Kodály kiadvány lát majd napvilágot, amely népzenekutatóként, s mint
a kórusmozgalom elindítóját mutatja be a zeneszerzőt a márciusra tervezett kötetben. A polgármester úgy véli, sokat jelentett az Aba-Novák
Galériának is a pályázati forrás, de pályázati pénz segítette a Leányfalu
nevezetességein végigvezető tanösvény, és a Bibó, Márai és Karinthy Ferenc
sétányok létesítését is.
Említésre méltó bevételi forrássá vált a település számára a Sorg-villa.
Az épület valósággal „kinyílt”, otthont adott tavaly nem csak a falu
számtalan rendezvényének, de voltak itt esküvők, televíziós felvételek,
sőt több filmforgatás is. Legutóbb a világhírű színész, Antonio Banderas
járt stábjával a villa falai között. A kapott összegekből az épület karbantartására is jutott, de hosszabb távon a villa valamilyen hasznosítása a
cél. A legjobb lenne egy közös befektetői hasznosítás, mert az eladás már
nem szükségszerű, mivel a falu így képes a villát üzemeltetni, és apró
lépésekkel az állagát javítani.
A polgármester szólt arról is, régi vágya volt, hogy Leányfalun legyenek utcanévtáblák. Ebben sikerült előre lépni s ha akad is még hiány, de
az érkező 2018-ban már biztosan tudhatja, melyik utcában jár.
Loszmann János vallja, egy településnek, különösen, ha az idegenforgalomból szeretne profitálni, fontos a nyilvánosság. A cél érdekében
tavaly drónnal készült el egy Leányfalut bemutató film, amely falu honlapján is látható. Turistacsalogató tény az is, hogy itt található jelenleg
a nyugati Dunakanyar egyetlen gyógyvizes fürdője, amelyet a tavaly
megjelent Fürdők és fürdőhelyek című turisztikai kiadvány is tovább
népszerűsít. A Duna partján kialakított Termálfürdő Leányfalun,
ősfákkal és hatalmas zöldterülettel várja a napimádókat és a fürdőzőket,
ahol a fürdő gyógyvize eredményesen csökkenti, gyógyítja a mozgásszervi megbetegedésben szenvedők panaszait.
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Aki lemarad, kimarad!

Új szabályrendszer készül Tahitótfaluban
A tavalyi tervek idén válnak valóra
Szigetmonostoron
Az elmúlt év jelentős nagyberuházás nélkül, de korántsem eseménytelenül zajlott – foglalta össze 2017
történéseit Molnár Zsolt, Szigetmonostor polgármestere.
2017-ben a legtöbb energiát arra fordította a testület,
hogy a csatornázás után javítsák a település útjainak
állapotát. A munkálatok 20-25 kilométernyi utat érintettek, ennek kétharmadát sikerült rendbe is tenni tavaly.
Pályázati támogatást elnyerve megújult a Kossuth utca is. A Horánygyöngye
utca első felének aszfaltozására benyújtott 150 milliós pályázat nem nyert
támogatást, ezért itt három utcával kiegészítve mart aszfalttal tették jobb
minőségűvé az útpályát a szakemberek. A végleges javítás érdekében idén
újabb pályázatot nyújtanak be.
„Tavaly a közlekedés területén több kedvező változás is történt, bővült az
elektromos busz menetrendje, a pénteki járatsűrítéssel pedig nem csak a diákok,
de az idősebb korosztály utazása is könnyebbé vált. A megnövekedett igény
miatt elindult a reggeli órákban a Dunakeszi komp dupla járata, felére csökkentve a várakozási időt. Így tartalék komp ebben az időszakban nincs, az
egyik komp kiesése egyben járatkiesést jelent, ezt sajnos ma is átélik a közlekedők. Szeretnénk, ha idén az üzembiztonság tovább javulna! Az önkormányzat az üzemeltetőkkel együtt minden évben pályázik a révek felújítására. 2017-ben ennek jegyében újult meg a Határcsárdai, a Dunakeszi és a
Szentendrei rév, és követi őket 2018-ban a Gödi is. A Kékhullám Egyesület
kezdeményezésére készült el a gödi-révnél, a fedett kerékpártároló, amely itt
az egyik legfontosabb beruházás volt a révet használók érdekében.”
Szigetmonostor önkormányzata 2017-ben 271 ingatlan csatornabekötését
támogatta. Idén azonban már csak az kaphat segítséget, aki december 31-ig
megbízást adott a tervek elkészítésére. Akik nem így tettek, elesnek a támogatástól, illetve ez év július 1-jétől talajterhelési díjat is fizetniük kell, hiszen
a mielőbbi rákötés az itt élők közös érdeke, ahogyan az intézmények korszerűsítése is.
2017-ben folytatódott a horányi játszótér kiépítése, de bővült és megújult a
focipálya melletti is. Új burkolatot kapott az iskola tornaterme, a focipálya
megközelítését segítő járdát pedig a Szigetgyöngye Sportegyesülettel közösen
sikerült megépíteni. A főtéri (Kossuth tér) járda is összefogással, a Szigetmonostori Faluszépészeti Egylet pályázatának segítségével készülhetett el. Az
önkormányzat itt teljes térrendezésre készül a jövőben, a tervek már meg is
születtek.

Tervekből valóság
Szigetmonostor idén 900 millió forintból gazdálkodhat, ez a költségkeret
tartalmazza a már elnyert pályázati összegeket is. A polgármester örömmel
konstatálta, hogy a tavalyi év sikeres pályázatainak köszönhetően most
több nagy beruházás is elindulhat. Horányban tönkretette az eső az utak egy
részét, a Belügyminisztérium vis maior keretének közel 22 millió forintjából
négy utca egy-egy szakaszának rendbetételére jut pénz. Tavasszal vagy
kora nyáron kezdődnek a munkálatok. Ugyancsak belügyminisztériumi
pályázat révén valósulhat meg, a Nagyduna sétány korszerűsítése. Sikerrel
pályázott a település tavaly az önkormányzati konyha felújítására is. Az
épületben különösen a légtechnika hiánya okoz komoly gondokat. Beszerelésén túl, fűtéskorszerűsítésre és a nyílászárók cseréjére is lehetőség nyílik az
elnyert majd’ 22 millió forintból. Az építkezés a kevésbé forgalmas nyári
időszakban indul meg. Ugyancsak ekkorra tervezik – a megyei kompenzációs keretből, az NGM által megítélt támogatásból – az orvosi rendelő
korszerűsítését. Az elnyert 32 és félmillióból a rendelő belső terei, fűtésrendszere és parkolója változik át.
A polgármester abban bízik, folytatódik a pályázati sikersorozat. S ha így
lesz, elindulhat a rég tervezett óvodabővítés is, melynek érdekében a testület egy új intézmény építése mellett döntött. Nagy várakozás előzi meg a még
függőben lévő NGM pályázattal kapcsolatos döntést, ami a csapadékvíz
elvezetésének gondjain segíthet majd. Az elnyerhető 65 és fél millió forintból
egy új vízelvezető rendszer létesülne a településen.
„Megújult internet hálózat kiépítésének realizálása ügyében is folytatunk
tárgyalásokat, ami széles sávú, jó minőségű internethasználatot jelent majd
a falu valamennyi lakójának.”

A színes fesztiválok sem maradnak el
Örvendetes – vallja a település első embere – hogy Szigetmonostor igen
gazdag, színes szabadidős kínálata a helybelieken túl, egyre több látogatót is
vonz a zsákfaluba. A Faluháznak jelenleg évi 90 rendezvénye van, de a már
hagyományos nagyrendezvények, mint a Piros lábos, a Kék evező fesztivál,
vagy a Szentiván és Szentistván napi programok is egyre nagyobb turisztikai
érdeklődést keltenek. „A Víz világnapjára kiemelkedő programmal készülünk
idén, melynek keretében lehetőség lesz megnézni a településünkről készült
filmet is, ami olyan nézőpontból mutatja be Szigetmonostort, melyből érezzük
az ide érkezők és mi, itt lakók, hogy jó itt élni, jó ide látogatni. Mert Szigetmonostor a Béke Szigete!” S még számos más esemény mellett, folytatódnak
a Klímapark iskolák számára nyitott széleskörű ismeretterjesztő programjai
is 2018-ban.

A januári havazás után sokféle vélemény került fel a település honlapjára. Az itt élők közül volt, aki a szóróanyagot
hiányolta, akadtak, akik hiába várták a hóeltakarító és sószóró autót, míg mások köszönetet mondtak az önkormányzatnak, hogy hamar kiért a kocsi. A panaszosoknak a polgármester felajánlotta, hivatali számán a nap 24 órájában hívhatják,
s ketten éltek is a
lehetőséggel. Sajtos Sándor lapunknak elmondta, milyen gondokkal küzd az
önkormányzat a
hóeltakarítás kapcsán. Például, miAz új unimog jármű
vel lehetetlen egyszerre kezelni az
összes utcát, fontossági sorrendet kell felállítani. Az érintett
vállalkozót is rendkívül nehéz volt meggyőzni, idén is végezze el a takarítást. Ez ugyanis, ahogyan a polgármester fogalmazott, nem egy „sikertörténet”, mivel szakképzett segítők
híján lassabban halad a munka, s így nem csak a tennivaló,
olykor a konfliktus is sok a helybeliekkel. Gondot jelent az is,
hogy az intenzív sózást a vízbázis megóvása érdekében kerülni kell, így kevésbé hatékony a síkosságmentesítés. Emellett
az itt élők közül sem mindenki takarítja el ingatlana előtt a
járdát, vagy annak hiányában az utat egyméteres szélességben,
ezért ez is az önkormányzatra hárul.
Jó hír azonban, hogy a település önkormányzata új szabályozás bevezetésére készül. Ez a rendszer kötelező érvénnyel
fogalmazza majd meg a tennivalókat, s azok elvégzésének
határidejét is úgy az önkormányzat, mint a helyben élők számára. Emellett egy új szóróanyag, a kalcium-klorid alkalmazásáról, az ehhez szükséges jármű, egy ún. unimog, valamint
a tároláshoz és anyagbekeveréshez egy 500 négyzetméteres
csarnok megvásárlásáról is döntöttek a képviselők. Az új, kétmillió forintba kerülő autóval együtt négyre bővül majd a
bevethető gépek száma. A telephely, a volt „gyümölcs felvásárló épület” megvásárlásáról is megalkudott az önkormányzat. A polgármester abban bízik, a beruházásoknak és az új
szabályozásnak köszönhetően jóval eredményesebb lesz a hó
és jég eltakarítása Tahitótfaluban.
(Forrás: Danubia TV Testületi ülés)

Szigetorr pályázatot írt ki Kisoroszi

Legyen csúcs a Szigetcsúcs

A 21. századhoz méltó körülmények között szeretné vendégeit fogadni a Szentendrei-sziget északi részén elhelyezkedő
Kisoroszi. Ennek érdekében, hosszú előkészítő munkát követően született meg a közkedvelt táborhely/kemping működését
új alapokra helyező Szigetorr pályázati kiírás. Korábban az
önkormányzat üzemeltette az érintett területet, a büfét egy
vállalkozó bérelte. A szerződés azonban lejárt, s a testületnek
döntenie kellett, ugyanezt a modellt akarja-e továbbvinni, maga vesz át minden feladatot, avagy megpályáztatja a működtetést a parkolási- és sátorozási díj szedésén át a büféig. A képviselők ez utóbbi mellett döntöttek. Annak érdekében, hogy a
szigetcsúcs jövője a következő években a legjobb kezekben legyen, meghirdette a pályázatot, amelynek alapvető célkitűzése
a Szigetorrba érkező, ott pihenő vendégek igényes kiszolgálása,
és a környezet fokozott védelme, hiszen a terület a Duna –Ipoly Nemzeti
Park részeként kiemelt természetvédelmi terület.
A jelentkezők
2018. március 14én délig adhatják
be a dokumentumokat, amelyeket
zárt borítékban, a
település polgármesterének kell címezniük. (Molnár Csaba, 2024 Kisoroszi, Széchenyi u. 93.) A
borítékon kérik feltüntetni: „Szigetorr pályázat” – az ajánlattételi határidő lejárta előtt nem bontható fel! A beérkező pályázatokat nyilvános, tematikus közmeghallgatással egybekötött
ülésen bírálják el március 23-án, 18 órától.
Az üzemeltetés feltételei 1+2 év-re szólnak. A pályázónak a
jogszabályokban előírt szakmai képesítéssel és vállalkozói engedéllyel, jogi társaság esetében tevékenységi körrel kell rendelkeznie. A bérleti és üzemeltetési díjakat meg kell fizetnie. A
nyertes pályázó számára – sikeres együttműködés esetén – az
önkormányzat a további együttműködésre elsőbbséget kínál.
Az elbírálásnál előnyben részesülnek a kisoroszi lakosok pályázatai.
A pályázat teljes szövegét a www.kisoroszi.hu címen, valamint az önkormányzat hirdetőtábláján 2018. február 22-től
március 14-ig lehet megtekinteni. Az ajánlati dokumentációt a
pályázati felhívás közzétételét követő három napon belül ugyancsak a fenti két helyen olvashatják majd az érdeklődők.
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Hó, jég és vita ellen: unimog!

Amikor a nyolcvanas évek végén Lyonban kitört a Nagy
Francia Gasztronómiai Bocuse d’Or Forradalom, Európa
boldogabbik fele azonnal felismerte, hogy a 21. század új
ipar- és média ága van születőben. Olyan, amely csak nevében hasonlít majd arra, amit mi évszázadokig vendéglátásnak és szakácsmesterségnek neveztünk. Ekkor Magyarország még csak tétován szemlélte a történéseket, és
csak tizenöt éves késéssel esett meg, hogy egy kis eltökélt
magyar szakács társaság tagjai vigyázó szemüket Lyonra
vetették.
Megérezték és megértették, hogy ez nem a Mézes Mackó,
a bécsi Mátyás pince és a magyar rántott hús, itt olyan mély
és fontos változásról van szó, amely Dollár és Euró milliárdokat jelent, és alapjaiban átírja a nemzetközi turizmust is. S bár
a lemaradás jelentős volt, a 2006-os első, sikertelen próbálkozás után Bíró Lajos és sok más eltökélt szakember közös munkájának eredményeként Szél Tamásék Európa élére, és 2013ban a világ gasztro elitjébe jutottak. S míg mostanra már van
egy szűk gasztro-elit e honban is a Magyar Bocuse d’Or
Akadémia és a Pannon Gasztronómiai Akadémia köré
tömörülve, a magyar vendéglátás többnyire még a 19. században tengődik. Ezért született meg az az elhatározás, hogy a
továbblépéshez feltétlenül szükséges, és el kell készíteni a gasztronómia vállalkozások minősítésének rendszerét.
Nos erről szólt az az előterjesztés is a minap, ami a szentendrei Képviselő-testület elé került „A szentendrei gasztronómiai vállalkozások minősített körének kialakításáról, illetve
ennek önkormányzati eszközökkel történő elősegítéséről”
címmel. Fülöp Zsolt képviselő beadványa arról szól, hogy a
turizmus fejlődése érdekében Szentendre azoknak vendéglőknek, amelyek nem a lenyúlásra építenek, hanem jó minőségű
ételt és italt kínálnak, nyújtson kedvezményt a helyi adóból
és a közterület-foglalási díjból. A dolog világos: „Jó tett helyében jót várj!” – mint ahogy az angolból átvett, de mára magyarrá lett közmondás mondja, amelynek elvét kívánta érvényesíteni a kezdeményező. S hogy ezt ne lehessen csak úgy
hasra ütve, vagy haveri alapon alkalmazni, azt javasolta, hogy
a két, minden vitán felülálló, nagy tekintélyű magyar gasztronómiai szakmai szervezet, a Magyar Bocuse d’Or Akadémia
és a Pannon Gasztronómiai Akadémia készítse el a szentendrei
gasztronómia vállalkozások minősítésének helyi rendszerét.
Ebben a város ismert és nagyra becsült polgára, Vomberg
Frigyes Gundel-díjas mesterszakács, a Magyar Bocuse d’Or
Akadémia és az Escoffier Gasztronómiai Lovagrend tagja is felajánlotta segítségét. Mivel ez lett volna az első ilyen minősítéssel bíró város, ezért – főképpen Vomberg úr önkéntes munkájára való tekintettel – mindez ingyen készült volna. Azt
gondoltuk, a dolog világos és egyértelmű. Nincs benne politika és ellenérdekelt sem, legfeljebb a horror áron, négyhetes
égett olajban, pulykahúsból echte borjú wienersnitzelt készítő
turistaszivató, de az meg nem érdemel kedvezményt. S bár
négy ciklusban koptattam a városházi székeket, és ezért megéltem már számos ellentmondásos döntést, „csakazértis” nemet, mégis úgy véltem, ez úgy megy majd át igenekkel, Patton
amerikai tábornok mondását idézve: „Mint fos a libán”. De
nem így történt. Valami rejtélyes ok miatt a városházi többség
leszavazta. Hogy miért? Kérdezzék meg tőlük!
– Benkovits –

‘Budakalász honlapja jobban teljesít’!

Átláthatósági tréningek civileknek
Magasan felülmúlva az országos átlagot, a különböző
jogszabályok előírta közérdekű adatok feltöltöttsége több
mint 41 százalékos Budakalász honlapján – derül ki az
eDemokrácia Műhely Egyesület napokban készített felméréséből. A szervezet március 19-től több tréninget is
tart a Pest megyei településeken élők számára.
A Pest és Fejér megyei önkormányzatok átláthatóságát
vizsgáló kutatás egy híján háromszáz szempont alapján elemezte a kiválasztott települések honlapjait. A szempontrendszer gerincét a jogszabályok – különös tekintettel az Információszabadság törvény – által előírt egyes közzétételi kötelezettségek pontról pontra történő végig vétele adta. A további
közzétételi kötelezettséget különböző ágazati jogszabályok
írják elő az önkormányzatok számára. Az egyesület korábbi
vizsgálata alapján elmondható, hogy a magyar települések
átláthatósága nemzetközi összehasonlításban kifejezetten alacsony színvonalú. A különböző jogszabályok előírta közérdekű adatok feltöltöttsége 2015-ben átlagosan 17 százalék volt,
így Budakalász 41 százaléka kiemelkedő eredménynek számít.
A jó gyakorlatok között érdemes kiemelni, hogy elektronikus
ügyintézés is elérhető a honlapon keresztül, sőt a polgármester
saját Facebook oldala is megtalálható. Az eDemokrácia Műhely Egyesület néhány éve tudatosan azzal foglalkozik, hogy
a közérdekű adatok minél nagyobb körét tegyék nyilvánossá
az önkormányzatok. A 2018. március 19-én kezdődő Állampolgári Részvétel Hetén a régióban több településen,
Szentendrén, Pomázon, Ürömön és Budakalászon is tart az
egyesület civilek számára felkészítő tréninget. A találkozók
célja, hogy az önkormányzatok tájékoztatási kötelezettségeinek
teljesülését a civilek is segíteni tudják. Jelentkezni az
edemokracia@gmail.com e-mail címen lehet.
(x)
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Kóstoló az Ezüstkorban

Étkek, ízek, hangulatok
Szokatlan tárlatvezetés lesz
márciusban az Ezüstkor kiállításon. A hagyományos szakmai
magyarázatok és történetek mellett, – bizonyos értelemben helyett – az érdeklődők most meg
is kóstolhatják, milyen ételeket
fogyasztottak anno a 19. század
végén a szentendreiek. Ugyanis
Benkovits György az erre a
szombatra felkért tárlatvezető
most arra vállalkozott, hogy a
sikeres helytörténeti kiállításra olyan ételeket, süteményeket hoz el, amelyek a kor
ízeit idézik meg a látogatók számára. A program, amely az „ÉTKEK, ÍZEK,
HANGULATOK. Gasztronómiai kóstoló az Ezüstkorban. Szentendreiek
főztjei, finomságai, megőrzött és megújított családi receptek alapján” címet
viseli, a valóságban tucatnyi olyan étel kóstolását kínálja, mint a szentendreiek
kedvelt szármája, bagóca levese, frituléja stb. Mert mint az köztudott, e valamikor
soknemzetiségű város nem csak képzőművészetéről, óvárosának hangulatos
utcáiról, szerb pravoszláv templomainak csodálatos ikonosztázairól híres,
hanem rendkívüli és sokszínű gasztronómiájáról is. Ugyanis e kisvárosban
nem csak a barokk sárga, a bizánci bíbor és arany, a dalmátok kékjének színei
ötvöződtek, de a távoli Balkán, a délvidéki szerb, a Szerémség, az adriai dal- Sv. Trifun kalács
mát, görög és olasz, a nyugati osztrák
és német, a Bars megyei szlovák ízvilág is itt találkozott a honos magyarral, különös, eddig még feltáratlan gasztronómiát alkotva az elmúlt háromszáz év alatt.
Ebből kínál falatnyi kóstolót ez a március 10-én, délután 2 órakor kezdődő,
Szentendrén, a Dumtsa utca 10. szám alatt, a Barcsay Múzeumban tartandó rendhagyó tárlatvezetés, amelyre minden kíváncsi érdeklődőt várnak!

FERENCI MÚZEUMI CENTRUM
Szentendre
Március 1.-május 6. Néma, álmodó kertek – Paizs-Goebel Jenő
kiállítása (Szentendrei Képtár). Március 3., 10., 24. 14:00 Tárlatvezetés
az Ezüstkor című kiállításon (Barcsay Múzeum). Március 8. 14:00
Szövegszervező vizualitás az Új Simposionban – konferencia. Március 8.
– április 22. A csalók is álmodnak – Magyarósi Éva kiállítása, megnyitó
18:00. Március 11. 10:00 FMC – Családi Nap a Néma, álmodó kertek
kiállításon. Március 22. 18:00 Utat nyitni a szabadsághoz – Ferenczy
Béni művészete című kiállítás megnyitója (Ferenczy Múzeum)- nyitva
június 24-ig. Március 24. 17:00 Újvidéki Orfeuszok – A vajdasági Új
Symposion – Szilágyi Zsófia Júlia kurátori tárlatvezetése (Ferenczy
Múzeum). Március 28. 11:00 Szenior Szerda az Utat nyitni a szabadsághoz – Ferenczy Béni művészete című kiállításon (Ferenczy Múzeum)

Néma, álmodó kertek
A szentendrei művésztelep egyik megalapítója, Paizs Goebel Jenő a
századelő magyar képzőművészetének meghatározó alakja volt. Üvegfestőként indult, vászonra is élénk színekkel festett. Nagybányai tartózkodása után érkezett Szentendrére – 1926-tól a neve egybefonódott a
Duna-parti városéval. Ez a kisváros lett Paizs Goebel számára a
magyar Barbizon, az új Nagybánya, a szabad önkifejezés, a belső
álomvilág s a lelki táj oldottabb
formáinak és koloritjainak színtere.
A kiállítás mindenekelőtt a
festő táj- természetlátása és az
Paizs Goebel: Őserdőben
abban rejlő önreflexió megjelenései mentén szerveződik. Ember és
természet különös kapcsolatát láthatjuk a képeken, a gazdag színekkel
megfestett álomvilág és a realitás lényegi összefüggéseit. Az életművet
végigkísérő bensőséges lelki tájképek és a személyes hangvételű önarcképek egyfajta néma, álmodó kertet formáznak – az egyik legizgalmasabb magyar festészeti világot.

Utat nyitni a szabadsághoz
Ferenczy Károly festőművész fia Béni, sokak szerint a legnagyobb
magyar szobrász. Az biztos, hogy hatását a magyar művészetben nehéz
lenne túlbecsülni. Ferenczy Béni, aki grafikusként is kiemelkedő műveket hozott létre, élete utolsó időszakát nem pusztán a hazai képzőművészet nagymestereként élte le, de egyszersmind igazi erkölcsi nagyságként is. Példakép volt és maradt sokak számára. Ez a kimagasló élményt
nyújtó, nagy kiállítás az ő életművét mutatja be – szobrai mellett különleges szépségű grafikái és érmei is megtekinthetők.

A csalók is álmodnak
Az egyik nagy tehetségkutató programban nemrég országos hírnevet
szerzett Magyarósi Éva egyszerre animációs rendező, képzőművész,
díszlettervező és egyetemi
oktató. Legújabb, személyes
hangvételű projektjében a
női lélek rejtekeiről, a testről,
az érzelmekről, furcsa álmok
és megélt szituációk többszólamú történeteiről mesél.
Provokatív és megrendítő
tárlat.

A Pilis-Dunakanyari Hírmondó idei első
számában a Műalkotásokba kódolt várostörténet
című tízrészes
előadássorozatoTörök Katalin
mat az alábbi
sorokkal vezettem fel: „A Szentendrei
Festők Társasága (1928 –
1951) megalakulásának kilencvenedik évfordulója jó alkalom
arra, hogy a szentendrei festészet immár több mint egy évszázados történetének kezdeti
szakasza, első évtizedei ismét a
figyelem előterébe kerüljenek,
a P’Art Mozi képzőművészetet
felkaroló és befogadó szemléletének köszönhetően, ezúttal
egy éven keresztül. Nem dőlhetünk hátra a székben azzal a jó érzéssel, hogy mindent megtettünk már a
művek és életművek feltárását, feldolgozását illetően. Sok még a fehér folt,
sok még az olyan festő, akinek a munkásságát csak részleteiben, felületesen
ismerjük, s néhány kivételtől eltekintve
hiányoznak az oeuvre-katalógusok,
ráadásul főleg az árveréseknek és a magángalériáknak köszönhetően folyamatosan kerülnek elő eddig ismeretlen
alkotások. Igyekszem ezért minél több
újdonsággal, meglepetéssel szolgálni a
már ismert művek újra megtekintésének öröme mellett.”

A plein air festészet virágkora
Azóta lement az első két előadás a
művésztelepről mint kultuszhelyről és
festői témáról, valamint az eltűnt és
túlélő városrészekről, közel háromszáz
műtárgy és archív fotó levetítése mellett. A sorozat jó lehetőséget nyújt részletekbe menően áttekinteni, felidézni,
miként is lett Szentendre a festők városa. Nyolc évvel az első világháború
után, 1926-ban a város haladó szellemű
polgármestere, dr. Starzsinszky László az idegenforgalom fellendítése, egy
múzeum és levéltár létesítése reményében pártfogásába vette Réti István
festőművész nyolc, abban az évben
végzett tanítványát (Bánáti Sverák József, Bánovszky Miklós, Heintz Henrik,
Jeges Ernő, Onódi Béla, Paizs Goebel
Jenő, Pándy Lajos, Rozgonyi László) és

A magyar Montmartre, avagy

endre szülötte és nagy ikonja, a Kossuth-díj mellett számos magas állami
és szakmai díjjal kitüntetett, 2016-ban
elhunyt Deim Pál, címzetes egyetemi
tanár is.
vezetének kiválasztásánál több aspiráns
– Hosszú évek óta mondta – le is
közül Szentendre került ki győztesen. írta –, hogy Szentendre már régen nem
A két történeti művésztelep együttmű- a festők városa, a dicső múlt végleg leködési megállapodásának ünnepélyes zárult, ez a város már nem „az a város”,
aláírására Szentendrén került sor. Az ami megrészegítette, ideláncolta a nagy
EuroArt részéről ekkor vető- nélkülözések mellett is remekműveket
dött fel az a kérés, hogy az eu- alkotó festőket. Véleménye szerint
rópai történeti művésztelepek Szentendre addig volt a „festők városa”,
városaihoz hasonlóan, Szent- ameddig a festők ihletője, modellje,
endre határán is álljon egy múzsája volt! A kérdés eldöntése, mértöbbnyelvű tábla A festők vá- legelése a művészettörténész szakmára
vár, mint ahogy számos szentendrei
rosa felirattal.
plein air festő életművének eddig hiányEz a város már
zó feltárása, közzététele. A Műalkotások„nem az a város”!
ba kódolt várostörténet című előadások
A Barbizonnal létrejött mű- mindenesetre azokról a festőkről szólvészeti, testvérvárosi kapcsolat nak, akiknek „ihletője, modellje, múilyetén demonstrálása nem aratott osz- zsája” évtizedeken keresztül a város volt.
tatlan sikert „a festők városában”. Az Ebből adódik, hogy alkotásaik nem
ellenzők azzal érveltek, hogy Szentend- csupán művészeti, esztétikai értékkel
re már évtizedek óta
bírnak, hanem jelentős
és többnyire még kiaknem, vagy legalábbis
nem csak a festők vánázatlan várostörténeti
rosa. Már régóta eljött
– sok esetben rejtett –
tartalommal is. Minaz ideje annak, hogy a
más művészeti ágak itt
den túlzás nélkül
élő és dolgozó képvisemondhatjuk, hogy a
lői: szobrászok, iparváros egyik egyedi, jelművészek, zenészek
legzetes és nagyon festői negyedét, a Szánthó
kilépjenek a festők
Imre festőművész által
egykori dicső múltja
által rájuk osztott má- Vörös Géza: Szentendre, Fu- a „magyar Monttó utca, 1930-as évek
sodik helyről. Szentmartre-nak” nevezett
endre már nem a festők, hanem a mű- Szamárhegyet a festők fedezték fel és
vészek, művészetek városa – hangzot- emelték a műalkotás rangjára. A márcitak az ellenérvek. Más megközelítésből, us 26-ai előadás ezt a témát járja körbe.
de hasonló véleményt képviselt Szent(Török Katalin)

Szentendre és a Szamárhegy
lelkesen támogatta őket abban – hiszen
közös érdek volt –, hogy Szentendrén
művésztelepet létesítsenek. A művésztelep megalakulásával (1926-1929)
kezdetét vette a huszadik századi ma-

gyar festészet történetének egyik jelentős fejezete. A telep hírére a kíváncsiság
és az ideális alkotói légkör egyre több
művészt csalogatott a városba. Az alapító nyolcak, hogy bizonyítsák mind a
város, mind a szakma felé az új művésztelep ügyét illető szándékuk komolyságát, 1928-ban létrehozták a Szentendrei Festők Társaságát „a magyar
képzőművészet és a magyar művészeti
kultúra fejlődését célzó törekvések támogatására és előmozdítására”. A
szentendrei plein air festészet – nem
előzmények nélküli – első korszaka, s
egyben virágkora az 1920-as évek második felétől a világháborúig tartott.

Miként lett Szentendre
a festők városa?
Következő korszaka ugyancsak hozzávetőleg egy évtizedet ölel fel, míg a
harmadik periódus a negyvenes évek
második felétől az 1960-1970-es évek
fordulójáig tartott. Az előadássorozat ezt
a bő negyvenéves időszakot tekinti át.
Szentendre ekkor vált a festők városává, bár ezt a „szlogent” csak a hetvenes évek robbanásszerűen növekvő
idegenforgalma tűzte zászlójára, s tartotta ott évtizedeken keresztül. A brüszszeli székhellyel működő Európai Művésztelepek Szövetsége, az EuroArt Magyarországról elsőnek a Szentendrei
Régi Művésztelepet vette fel tagjai
sorába 2004-ben, majd ezt követően a
híres barbizoni művésztelep testvérszer-

P’ART MOZI
Szentendre, Duna korzó 18.
2018. február 26.-március 4-ig a Magyar Filmhét jelölt filmjeinek
vetítése a 4. Magyar Filmhét alkalmából. Március 1. 18:30 EGY SZERELEM GASZTRONÓMIÁJA. Március 2. 18:30 EGY NŐ FOGSÁGBAN
Március 5. 20:15 A 90. Oscar díj átadó gála győztes filmjének vetítése.
Március 7. 19:00 EGY P’ARTON AZ ALKOTÓKKAL SOROZAT: ÖRÖK
TÉL (16) -Szász Attila filmje. Vendégünk: Köbli Norbert forgatókönyvíró
(A megtekintés regisztrációhoz kötött). Március 8- 14-ig OSCAR DÍJAS
FILMEK HETE. Március 9. 18:00 P’ARTI DALOLÓ – Lázár Enikővel.
Március 26. 18:00 MŰALKOTÁSOKBA KÓDOLT VÁROSTÖRTÉNET Török Katalin előadássorozata) 3. – A SZAMÁRHEGY.

Elkezdődött a Tavaszi Fesztivál Szentendrén

Tiéd a tavasz!

Új bemutatók, újfajta megközelítés,
friss színek, fiatal tehetségek… a
XXXII. Szentendrei Tavaszi Fesztivál
megannyi különleges élménnyel gazdagítja idén közönségét. Három kiemelt
programját különösen nagy várakozás
előzi meg.
Március elején Arany balladák,
arany áriák címmel a költő legszebb
balladáiból és az operairodalom
gyöngyszemeiből készült összeállítással
vette kezdetét a művészeti ünnep Szentendrén. A Tavaszi Fesztivál arcai most
azok a szentendrei középiskolások, akik
az Arany János bicentenáriumhoz kapcsolódó Dalos Esztik és Tuba Ferkók
drámapedagógiai, összművészeti projekt
résztvevői. A rendezvénysorozatban a
diákok Arany balladák ihlette alkotásokat mutatnak be. Lesz performansz,
fotó, rajz, festmény, zenei, tánc és színházi produkció, videovetítés és számos
egyedi, ötletes alkotás. Az AranyTavasz
fesztivált március 24-én tartják a
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár
színháztermében. Az ebben látható különleges színházi előadások sorát egy
nagysikerű francia vígjáték magyarországi ősbemutatója zárja április 27-én.
Florian Zeller: A kulisszák mögött című műve a Szentendrei Teátrum és a
Rózsavölgyi Szalon közös produkciójá-

ban kerül a nézők elé. Ördög Tamás
rendező szerint az előadás különlegességét az adja, hogy a szereplők a klaszszikus szituációkban nemcsak szavaikat,
tetteiket, de gondolataikat is feltárják, s
ez számtalan pikáns helyzetet szül.
Meghökkentő és izgalmas eseménynek
ígérkezik március 23-án a Bach az
aluljáróban program, amelyhez Szentendre először csatlakozik. Johann Sebastian Bach születésnapja alkalmából
a Bach Mindenkinek Fesztivál keretében
öt napon át országszerte mindenhol
Bach szól. A Vujicsics Zeneiskola taná-

rai, növendékei és a Musica Beata Kórus
többször megidézik a zeneszerzőt komolyzenei flashmobokkal a szentendrei
HÉV-aluljáróban.
Arany asszonyokkal találkozhatnak a nézők április 5-én, a Városháza
Dísztermében. Hűvösvölgyi Ildikó Kossuth-díjas művész estjén Elek Szilvia
zongoraművész-zeneszerző közreműködésével Arany János versei, dalai és
balladáiból készült melodrámái szólalnak meg – a korszak legszebb zongoraműveivel fűszerezve. Irgalom címmel
április 8-án a Hamvas PM Könyvtár-

MÁRCIUSI MŰSOR
Március 6. 19:30 DMH- Barlang, Duna korzó
11/a., BORBÉLY MŰHELY JAZZKLUB Vendég:
Gőz László – harsona, kagylók, fujara. Március 8.
19:00 – Offline Center, Ady Endre út 6/b. Neil Simon:
SWEET CHARITY, Auksz Éva koncertestje. Március
9. 19:00 Városháza Díszterem, Városház tér 1-3.,
ARANY – BÁLINT ANDRÁS estje. Március 11.
19:00 Hamvas B.PMK, Pátriárka u. 7., TOLDI – Arany
János Toldi című műve nyomán a Forte Társulat és a
Színház-és Filmművészeti Egyetem előadása. Március
18. 18:00 Városháza Díszterem – HÁROM HANG:
Zongora – Szakcsi Lakatos Béla, Hegedű – KathyHorváth Lajos, Vers – Takács Bence Ervin – múltból
vett komolyzenei hangok és improvizációk. Március
23. BACH AZ ALULJÁRÓBAN nonstop komolyzenei
flashmobok a szentendrei HÉV-aluljáróban – a Bach
Mindenkinek Fesztivál keretében, a Vujicsics Zeneisko-

ban lesz az Arany János balladái nyomán készült táncjáték bemutatója, a
Szentendre Táncegyüttessel és a Fitos
Dezső Társulattal.
A tavaszi fesztivál szervezői idén is
gondoltak a gyerekekre, akik április
13-án, ugyancsak a fenti helyszínen
találkozhatnak magával A hatalmas
színrabló-val. Tor Age Bringsvaerd és
Papadimitriu Grigorisz zenés mesejátékát a Szentendrei Gyermekszínház és
Kreatív Színházi Stúdió mutatja be.
A filmzene rajongóknak ajánljuk április 14-én, a PMK-ban, a
Vujicsics Zeneiskola Fülemüle Vonószenekarának előadásában a leghíresebb filmslágereket. S még számos
programot talál a fesztivál honlapján:
szentendreitavaszifesztival.hu

la és a Musica Beata Kórus részvételével. Március 24.
18:00 Városháza Díszterem, VIVALDITÓL WEINERIG Zenetörténeti kalandozások – Tavaszi Ifjúsági
koncert. A Hegyvidéki Solti György Zenekar és Szeitl
Aliz fuvolaművész közreműködésével.MÁRCIUS 24.
Hamvas Béla PMK ARANY TAVASZ FESZTIVÁL
17:00 DALOS ESZTIK ÉS TUBA FERKÓK a szentendrei középiskolák diákjainak összművészeti műsora.
20:00 LÓCI JÁTSZIK KONCERT. Március 25.
18:00 Református Gimnázium kápolna, Áprily Lajos
tér 3-5. • VIRÁGVASÁRNAPI HANGVERSENY
– Musica Beata Kórus és az Új Szentendrei Kamarazenekar előadása. Március 29. 19:30 Vujicsics Zeneiskola, Duna korzó 16. CHOPIN-TŐL ELLINGTONIG
– Bartha Mátyás – Gayer Mátyás Duó jazzkoncert.
Április 3. 19:00 Hamvas Béla PMK – YASMINA
REZA: EGY ÉLET HÁROMSZOR a K.V. Társulat
kamaraelőadása. • Április 3. 19:30 DMH Barlang –
BORBÉLY MŰHELY JAZZKLUB.

5

XIV. évfolyam, március

Faluház és Ravasz László Könyvtár
Leányfalu, Móricz Zsigmond út 124. •
Telefon: 06-26/383-454

Március 3. 9.00-17.00 Selyem mandala festőtanfolyam, vezeti
Fehér Csilla. A tanfolyamon való részvételhez előzetes bejelentkezés
szükséges! A leányfaluiak kedvezményt kapnak. fecsi01@gmail.com
telefon: 06-30/252 4444. Március 3. 18.00 Kokas Ignác festőművész
kiállításának megnyitója az Aba-Novák Galériában. Március 4. 18.00
Ravasz László Könyvtár – Valóság és szerelem Fiatal és idősebb kortárs költőnők verseiből – a Líra Gyalogosai szívesen látják felolvasásukon! Március 9. 11. Kortárs zenei mesterkurzus – vezeti Sáry László, Sáry Bánk Erkel-díjas zeneszerzők és Rák Béla gitárművész. NKA
támogatással. Március 10. 9.00 Magyar Vízitúra Konferencia I. A
Duna-Régió Víziturisztikai Szövetség és a leányfalui Vadkacsa Gyermek és Víziflotta Egyesület minden vízitúrázással kapcsolatban álló
magánszemélyt és szervezetet meghív! Jelentkezés: office@dr-vtsz.hu.
Március 11. 16.00 Japán kortárs zenei művek magyarországi bemutatója Hiroshi Nagano hegedűművész vendégfellépése. NKA. Március 13. 18.00 NeVaTurnézky – Galéria Blues Klub az Aba-Novák
Galériában Március 14. 19.30 „Forgasd ide oda is, Lángoljon a
szoknya is…” – táncház a fiatal generáció számára – szervező 1004.
Szent Anna Cserkészcsapat. NKA. Március 17. 16.00 Családi népi
játszó – és táncház. Táncház sorozat Abonyi Zsófia és Urbán Márton
néptáncoktatók vezetésével. Március 18. 15.00 Aba-Novák Galéria
– Felolvasó „maraton”. Rendkívüli irodalmi akciót terveznek ismét
a Líra gyalogosai és barátai. Patak Márta Enyhítő körülmények
között című novellás kötetét adják kézről kézre és felolvassák. Érdeklődő hallgatókat szeretettel várnak! Március 24. A VADKACSA Vízen
Járók Baráti Társaságának napja. Március 24.16.00 Ravasz László
Könyvtár – Patik László: Anna, édes (Athenaeum Kiadó, 2018)Beleolvasó – és beszélgetős délután.

Valóság és szerelem
„jó, hogy a valóság esténként letagadható. Ezen kívül minden más mérgez.”
Deres Kornélia fenti gondolatait, valamint fiatal és idősebb kortárs költőnők
verseit hallhatják az érdeklődők a Ravasz László Könyvtárban február 4-én,
18 órától. A Líra Gyalogosai szívesen látnak felolvasásukon minden versbarátot.

Enyhítő körülmények között
Patak Márta novelláinak főszereplői az esendő emberek. Azok, akik olykor még a legaljasabb tetteket is
elkövetik – ám ennek láttán ahelyett, hogy felháborodnánk, inkább elfacsarodik a szívünk. Tetteiket meganynyi enyhítő körülmény indokolja, már-már követeli.
Enyhítő körülménynek elsőként tekintsük a tényt, hogy
embernek születtünk… Utána jöhet a többi: azok a helyzetek, melyekbe szükségszerűen belesodródunk. Hogy
mikor melyikbe, az a véletlen műve. Így élünk és halunk – enyhítő körülmények között… Ne ítéljünk el senkit meggondolatlanul. Hátha egyszer magunkra ismerünk a sorstengerben.

Patik aktuális ‘őrült meséje’
Jómódú pasik, karrier, kispolgári miliő, majd hirtelen
minden másképpen lesz… A könyvtárban ugyancsak
izgalmas program kezdődik március 24-én 16 órakor
is, amikor a Beleolvasó – és beszélgetős délután vendége a
Leányfaluszerte, és azon túl is ismert és kedvelt
Leányfalusi legendárium szerzője lesz. Patik Lászlót legújabb könyvéről, az Anna, édesről kérdezheti majd a
közönség. „Patik László nagyon is aktuális őrült meséje
pillanatról pillanatra más és más szituációba sodorja az olvasót. Mintha egy
szürreális, tragikomikus magyar rémálom kellős közepébe csöppentünk volna – miközben „csak” Anna és családja, illetve a velünk történtekről olvasunk.”

Kokas Ignác nehéz szép élete
Kokas Ignác 1926. március 4-én született Válon.
Ebbe a Vajda János által is megverselt szelíd tájba
érkezett a későbbi Kossuth-díjas
festő. 1947-ben került Budapestre, és bejutott a Dési Huber Népi Kollégiumba. A Magyar Képzőművészeti Főiskolán mesterei
Kmetty János és Bernáth Aurél
voltak. 1952-ben festett diplomamunkája, „Az asztalos” nagy
feltűnést keltett, a művet a Magyar Nemzeti Galéria vásárolta
meg. A Magyar Képzőművészek
és Iparművészek Szövetségének
és a Magyar Művészeti Akadémiának is tagja volt. 1973–1983
között a Magyar Képzőművészeti Főiskola tanára. Munkássága a 60-as-70-es
években vált mind erőteljesebbé. Kokas Ignác
Lenyűgöző táj- és faluképeket láthatunk abban a 22 perces filmben,
mely a napokban készült el a szigetmonostori önkormányzat támogatásával. Korunk egyik vívmánya, a kamerával felszerelt drón - az a távirányítással működő, óriásdarázsként zümmögő kis jószág, melyből egyre
több cikázik a fejünk felett - lehetővé teszi, hogy valódi madártávlatból lássuk a világot.
Jelen esetben a katonás rendben
sorakozó napraforgók geometrikus rendjét, a zajló Dunán
küszködve haladó uszályokat,
a havas, nyári napsugárban fürdő, vagy éppen ködben úszó
templomtornyokat, háztetőket, erdőket és mezőket. Persze a drón, épp úgy,
mint a „földhöz ragadt” kamera csodákra csak akkor képes, ha olyan alkotó irányítja, aki az egyébként is szép
látványban képes felismerni az egyedit,
és nem csupán rögzít, de művészi módon komponál is! A Szigetmonostor
- a Béke szigete című film esetében ez
történt, hiszen a szerzőhármas egyike

Nemes blues

pályájának talán legfontosabb szakasza kezdődött
1969-ben, az ún. „Ginza-korszak”-kal, melyet a
magyar művészettörténetben
emlékezetes
hellyé
vált
Ginzapuszta egy elhagyatott
uradalom ihletett, ahol ettől
kezdve minden évben eltöltött
néhány hónapot. Sajátos, a
figuralitás és nonfigurativitás
határán mozgó erőteljes kompozíciójú képei itt születtek.
Leányfalun, az Aba-Novák
Galériában „Nehéz szép élet”
címmel minden korszakából
láthatók lesznek alkotásai. A kiállítást március 3-án, 18 órakor Nagy Gábor Munkácsydíjas festőművész nyitja meg, citerán közreműködik Dömény Krisztián.

Nemes Zoltán –
akit Mr. Jambalaya
névvel is illetnek sokan – számos formációban, stílusban játszik, zenei múltja igen
gazdag. A Galéria
Bluesklub Leányfaluház márciusi második keddjére a NeVa Turnézky
zenészpáros tagjaként érkezik. Nemes Zoltán és
Vastag Gábor duója három éve alakult Tahiban,
s azóta rendszeresen játszó formációvá nőtte ki
magát. Vastag Gábor szintén sokfelé megfordult a
magyar zenei világban, legismertebb a Quimbyvel
közös múltja, de duóban is fellép Kiss Tibivel
Aranyakkord néven, és a Zappa-Syrius emlékzenekarban is Vastié a gitár. A NeVa Turnézky estje
március 13-án 18 órakor kezdődik az Aba-Novák Galériában.

Egy „lassú” film Szigetmonostorról
Kovács Attila, a Faluház igazgatója.
A többszörös díjnyertes fotós névrokonával, Kovács Tiborral együtt forgatta
a filmet.

Egy tájat, vagy települést bemutatni kívánó filmnek azonban nem csak
szépnek, de okosnak is kell lennie.
Ehhez számos, a Szentendrei-szigettel
és a faluval foglalkozó kiadvány nyújtott segítséget, közülük talán a legfontosabb a Szigetmonostori Faluszépészeti Egylet gondozásában megjelenő
„Szigetmonostor anno” című kötete,
melyhez Antall István írt előszót.

Tahitótfalu programjaiból
Március 3. 9:00-17:00 VIII. Dunakanyar Kézműves Kiállítás és
Vásár – Sportcsarnok, Népház. Március 3. 17:00-19:00 Néptánc oktatás gyerekeknek és felnőtteknek Lengyel Szabolcs oktatóval – Népház.
Március 10. 7:00-12:00 Tahitótfalui Termelői Piac idénynyitó napja
– Tahi, parkoló melletti piactér. Március 14. 18:00 Ünnepi műsor az
1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére – Sportcsarnok. Március 17. 10:00-12:00 Húsvéti tojásírás a Faluházban, Jókainé Gombosi Beatrix népi iparművésszel, a Népművészet Ifjú mesterével. Március
23. 18:00 Rosd-szigettől Szentendrei-szigetig (Tahitótfalu 805-től napjainkig) – Bátonyi Pál ny. honvéd ezredes, kutató előadása a Faluházban.

A költői vallomások, a hely- és tájtörténeti vonatkozású idézetek révén
különleges falukép bontakozik ki. Fő
üzenete, hogy a természet, és a benne
élő emberek között a sok száz
éven át kialakult harmónia
mindmáig fennmaradt, s ez az
egyedülálló kincs nem csak az
itt lakók, de az idelátogatók
számára is elérhető és átélhető!
Van még egy, az előbbiekhez hasonlóan fontos eleme az
igényes mozgóképeknek. Főként a nem professzionális stúdiókban készült ismeretterjesztő és
természetfilmek esetében megszokott,
hogy a filmek hangulatát alapvetően
meghatározó zenei aláfestést klasszikus vagy modern szerzők műveiből
vágják össze. E film képsoraihoz azonban az ugyancsak Monostoron élő
Czikora Tamás komponált zenét. A
Szigetmonostor – A béke szigete című
filmet a helybeliek február 24-én láthatták először a Faluházban. Március
23-án lesz bemutatója az I Love
Dunakanyar honlapon, s ettől kezdve a Youtube-on is elérhető lesz. A
filmet benevezték a gödöllői Nemzetközi Természetfilm Fesztiválra, és a
Kárpát-medencei Filmszemle Ember
és természet szekciójára is.
S hogy miért nevezik a szerzők
„lassú film”-nek ezt az alkotást? Már
több hazai, köztük dunakanyari város
és falu készített úgynevezett „imázs”
filmeket, melyeknek nem titkolt célja,
hogy megismertesse, és vonzóvá tegye
a települést. Ezeket a filmeket - a két-

ségtelenül létező igényekhez tudatosan igazodva - legtöbbször rendkívül
„pörgős” formában készítik el, azt a
képzetet sugallva, mintha azon a helyszínen mindig történne valami izgalmas dolog. Szigetmonostor legfőbb
értéke azonban éppen mindezek ellenkezője, vagyis a falu életét mindig
meghatározó Duna lassú folyásához
hasonlítható béke és nyugalom. A film
ezt és így mutatja be!
K.Sz.É.

Bolba Lajos emlékére

Hallgat a zene!
Pár napja örökre lezárult egy Facebook
profil, árván maradt egy e-mail cím, és hallgat egy öreg mobil is. Ez év január 29. óta
nincs gazdájuk…
Bolba Lajos nem válaszol már a beírásokra és levelekre, nem telefonál, és nem ad
már szerepet sem. Nem instruál, nem hoz
darabot a próbákra, nem kreál öltözeteket
és nem állítja össze sokfunkciós díszleteinket. Nem dicsér és nem korhol. Nem hangzik föl az: innen újra, de nem ilyen lagymatagon! Nem kéri, hogy csináljunk plakátot. Az öreg Twingo sem ácsorog többé a Faluház előtt. A
Ripacsok kis csapata elárvult. Bolba Lajos lelépett a Nagy Színpadról,
kilépett az Élet Társulatából, ahol 86 éven át híven szolgált. Nem járja
a Felvidéket sem, elkerüli a pozsonyi magyar iskolát, nem sutyorog a
Berzsenyi Gimnázium padjában Vajek Robi barátjával, és nem vág neki
a leányfalui hegyoldalnak, hogy építse saját birodalmát, családja lakhelyét. Üresek az énekórák az iskolában, megannyi kóruspróba csendes
immár, és elmaradnak a rendezvények az Erzsébet Téri Kultúrházban.
A Magyar Rádióban a zenei szerkesztők percekre kikapcsolják a mikronokat, és csak néznek maguk elé. A József Attila Színház zenés darabjai csendbe menekülnek, a színművészetin árvák a hallgatók. A Magyar
Televízió zenei műsorai percekre elnémulnak. Nincs a Kongresszusi
Központban Zorba előadás, nem inti be senki a Harmónia vokált, hogy
a legendás Táncdalfesztivál dalai elindulhassanak, egy országot rabul
ejtve, elvarázsolva. Csendes a Tessék választani, nem szól a Made in
Hungary sem, miként a Slágerbarátság sem csendül föl már. Árván recsegnek a színpadi deszkák a Madáchban, a Nemzetiben és a Városmajori színpadon is.
Csend van. Nagy csend. A néma zene súlyos csendje. És nincs aki
Leányfalun, a Ravasz László Könyvtárban számítógépet javítson, kinn
az ősfás kertben a kerítést reparálja és fesse, ahogyan nem verbuvál
senki újabb tagokat a Ripacsok névre keresztelt amatőr társulatba, nem
szervezi a nehezen élők támogatását. A sudár fa, a szép tartású ősz
férfi, a nők szívét még utolsó napjaiban is megdobbantó lovag állva ment
el, megtöretve is tevékenyen. Nem ér haza vacsorára Évához, nem gratulál gyerekei sikereihez, nem dicsekszik unokáival.
Bolba Lajos 86 évesen elment hát, itt hagyott minket árván és zavarodottan. Napról-napra jobban érezzük hiányát. Megnyugvást csak
az adhat, hogy folytatjuk az általa alapított Ripacsok amatőr társulat
munkáját. Ígérjük, Lajos, pontosabbak leszünk a próbákon, alaposabban
megtanuljuk a szövegeket, követjük az instrukciókat. Dolgozunk. Ahogyan Te is mindig dolgoztál. Isten áldjon, legyél sikeres új színpadodon…
A Ripacsok nevében Kováts Kristóf

Változatos színházi kínálat
a kalászi KÓS Pódiumon
Számos programsorozatot indított
már útjára, mégis mindig kész az újításra a budakalászi Kós Károly Művelődési Ház. Színházi élményt adó
irodalmi estek régóta szerepeltek repertoárunkban, ám úgy gondoltuk,
kétszáz fős báltermünk színpad- és
fénytechnikai adottságait is kihasználjuk a jövőben. Több színművészeti
vállalkozással is jó kapcsolatot alakítottunk ki, közülük a Nézőművészeti
Kft., és az Orlai Produkciós Iroda már
több előadással is megörvendeztetett

Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár
Budakalász, Szentendrei út 9.
KIÁLLÍTÁS Március 6. 18.00 A múlt születése Nyers Csaba és
Szalóky József kiállítás- ának megnyitója. Március 10.12.30 Álom,
álom… Vogronics Zsuzsanna kiállításának megnyitója.
PROGRAMOK Március 3.17.00 Nosztalgia táncest a Zseton duóval. Vendég: Poór Péter és a pomázi Örömtánc csoport. Március 9. 18.00
Borklub – További információ 06-30/954-9147. • Március 10. 12.00
Nőnap – egy nap Érted! Program: R. Kelényi Angelika – író olvasó
találkozó. HANEM koncert – „pimasz és érzelmes, fogékony a politikára
és az erotikára egyaránt….” „Egységben a természettel” beszélgetés az örökifjú Gillich István jógaoktató és természetgyógyásszal. Hevesi Krisztina
egészségfejlesztő szakpszichológus – Az önbizalom öltöztet című előadása.
Magyar Vándor sorozatunkban Wynne-Hughes Veronikát látjuk vendégül. Kísérő programok: auravizsgálat, asztrológia; megszépülhet, shiatsu
masszázs, kézműves programok, vásár! • Március 13. 19.00 A KÓS Pódium bemutatja Caveman – Az ősember. Stand-up comedy két felvonásban. Előadja: Kálloy Molnár Péter. Március 16. 17.00 Aprók tánca
Bucsánszki Beátával és a Budakalászi Tamburazenekarral. Március 16.
19.00 Folk Kocsma – Rockabilly est Elvis-szel. Vendégünk: Varga István
(Elvis). Március 17. 14.00 Szent Korona Délután – Házigazda: Varga
Tibor, 06-30/533-4410. Március 23. 17.00 Írástörténeti előadások –
Etruszk kerekasztal vita – Az etruszk nyelv megfejtése és a nagyszentmiklósi aranyedények. Meghívottak: Benedekfy Á., Fabó L., Faragó K.,
Záhonyi A. Március 24. 18.00 Rockház – ALTERNATÍV EST. 19:00
Mi az ábra? 20:00 Sexepil. 22:00 Müller Péter Sziámi AndFriends

minket. Műfaji sokféleségre törekszünk: a klasszikus vígjátéktól (Bubus), a groteszken (A fajok eredete) és
komoly darabokon át (Gyógyír északi
szélre) a zenés estekig (Hernádi Judit,
Berecz András) széles a paletta.
Előadásaink egytől egyig teltházasak a kiváló színészek, s a remek darabok miatt. Emellett az is vonzerőt
jelent, hogy mindezért nem kell Budapestre utazni, így sok időt, pénzt és
parkolás miatti idegeskedést spórolhatunk. Jegyáraink is barátságosabbak
a fővárosinál.
Terveinket a közönség igényeihez
alakítva havi egy előadást szeretnénk
kínálni az idei évadban. Lesz verseszenés est, és lesz stand-up komédia is.
Következő előadásunkat március 13án, este hét órakor tartjuk. Rob Becker Caveman – Az ősember című
kortárs Broadway-komédiáját Kálloy
Molnár Péter tolmácsolásában láthatjuk. A párkapcsolatok buktatóit, s a
nemek közti különbségeket taglaló,
megoldásokat kereső magánszám méltán vívta ki négymillió néző elismerését világszerte. A humoros jelenetekben bővelkedő, néhol hisztérikus,
másutt keserédes darab a hétköznapokból merít, így garantáltan magára
ismerhet a nagyérdemű. Várhatóan
nem lesz kisebb sikere április 3-án,
19.00 órakor Bill Manhoff könnyed
szórakozást ígérő, kétszereplős darabjának sem. A Bagoly és cica szereplői
Jordán Adél és Szabó Kimmel Tamás.
A darabot Pelsőczy Réka rendezte.
Minden érdeklődőt várunk programjainkra, melyekről további részleteket a www.koskarolymh.hu oldalon
tudhatnak meg.
P. Debreczeni Melinda
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Átváltoznak, varázsolnak…
„Aki lehajol a gyerekekhez, görbén marad. Aki közéjük telepszik, a szemükbe
nézhet”- Kokas Klára Kodály-tanítvány, zenepedagógus, pszichológus. Komplex művészetpedagógiai módszerét hosszú évtizedeken át formálta csodálatos
személyiségével. Egész életében őszinte kíváncsisággal fordult a gyerekek felé, s
vallotta, hogy pedagógiai
ötleteit tőlük kapta. Felismerte, hogy a gyerekek
elmélyülten figyelni a zenére természetes kifejezésmódjukkal, a szabad mozgás örömével tudnak. Egy
Kokas-foglalkozás a következőképpen épül fel: „A
csoportos foglalkozások a
személyekhez szóló énekekkel, játékosan átdolgozott közös énekléssel, majd komolyzenei részletek, koncentrált és ismételt meghallgatásával, egyúttal az erre való szabad, improvizatív mozgás segítségével
adnak fejlesztő hatású élményt. A résztvevők nemcsak átélik, de elő is adják a
zenét különféle kifejezési formákkal, térben és időben megélve saját nyelvükre
fordítják le azt mozgásmintázatok és elbeszélő szerkezetek segítségével.” (Dr.
Deszpot Gabriella 2014)
Ez az aktív zenei befogadás összetett módon kihat a teljes személyiségre, és
ez teszi ma a Kokas-pedagógiát igazán időszerűvé. Azt a kort éljük, amikor a
gyerekeket temérdek inger éri nap mint nap. Ezektől figyelmük felszínessé válik,
s egész lényükkel egy alapvető izgatottsággal vannak jelen környezetükben. A
Kokas-pedagógia éppen abban segíti őket, hogy kreativitásuk és önkifejezésük
szabadon szárnyalhasson. Abban, hogy tapasztalataikat, érzelmeiket, tudásukat
megjeleníthessék, s hogy nyitottabbak, elfogadóbbak tudjanak lenni egymással.
A pomázi Eszterház Néphagyomány Éltető Óvodában a kicsik minden héten
találkozhatnak olyan nagy zeneszerzők műveivel, mint Bach, Vivaldi, Händel,
Bartók; de felcsendülhet akár arab tánc vagy afrikai pergetős is. Mindig izgatottan, boldogan készülnek a Kokas-foglalkozásokra. Átváltoznak, varázsolnak;
kitáncolják örömüket, bánatukat, félelmeiket, rejtett szorongásaikat. Egyre finomabban figyelnek a zenére és egymásra. Arra pedig, hogy a gyerekek minden
titkok tudói, álljon itt a hét éves Dóri története, aki arab táncot hallva változott
felhővé úgy, hogy természetesen nem tudta, a zene honnan való: „Hófelhő
voltam, és elrepültem Afrikába. Vittem oda havat, mert az ottani emberek sosem
láttak havat. Én pedig cserébe hoztam ide nekünk homokot a sivatagból.”
Lovász Eszter intézményvezető

Kortársítás Szentendrén
kortárs művészet közvetítésével foglalkozni kívánó
pedagógusok, múzeumi
szakemberek. A tartalmakat múzeumi szakemberekből és művészetpedagógusokból álló munkacsoport dolgozza ki.
Ennek a programnak
egy kísérleti-módszertani
Gyerekfoglalkozás György Gabriella művészetpe- kiállítás is része, amely a
dagógussal a Péreli kiállításon
Ferenczy Múzeumi Centrum kortárs gyűjteményéA Ferenczy Múzeumi Centrum nek egy-egy darabját mutatja be középmúzeumpedagógia műhelye a fenti iskolásoknak – az április 28-tól látocímmel egy, a kortárs művészet-köz- gatható Láthatatlan jelenlét című
vetítést segítő microsite-ot hoz létre kiállításban (Barcsay Múzeum, Szenta ‘Múzeumi és könyvtári fejlesztések endre), illetve egy nemzetközi kormindenkinek’ című pályázat kere- társ művészet módszertani konfetében.
rencián májusban.
A módszer újdonsága abban áll,
hogy nem lineárisan kezeljük a művé„A Szentendrei Festők Társasászetoktatásban megjelenő tartalmakat,
hanem tágabb kontextusban, a képel- ga tisztelettel meghívja szentendrei
mélet és a vizuális kultúra nézőpont- telepére nyári tartózkodásra, illetjából, asszociációk segítségével közelí- ve a nyár folyamán rendezendő
tünk a művekhez. A microsite-on egy Nyári Szabadsikolán való részvéolyan hálózat jön létre, amelyben telre.” Ez olvasható azon a sárgult
konkrét szaktudás nélkül is inspirá- szórólapon, amely a harmincas
lódhatunk – egyúttal a szakmai és évek elején készült, és invitálja a
történeti tartalmakhoz is hozzáférhe- nagyérdeműt a szentendrei műtünk. Ezzel elősegítjük a kortárs mű- vésztelepre (Régi vagy Bogdányi
vészet közérthetőségét, a mindennapi utcai művésztelep). Négy kurzusban Szabadiskola és Akadémiai
kultúrába való beágyazottságát.
Az intézmény múzeumpedagógia felkészítő tanfolyamot is választhaműhelyének szándéka, hogy kiemelt tott az érdeklődő.
Mint a fenti szövegből is kiderül,
kortárs módszertani műhellyé váljon.
A mintaprojekt kidolgozása és haszno- immáron majd kilencven éve létezik
folyamatos próbálkozás arra, hogy
sítása párhuzamosan zajlik.
A projekt előnye az egyszerű gya- Szentendrén rendszeres (festő)művész
korlati hasznosíthatóságon túl a köny- képzés legyen, de ez csak egy-egy
nyű adaptáció – ezért kiemelten fon- évtizedre sikerült. Mert, mint ahotos, hogy az elmélet a gyakorlati ta- gyan a művésztelepi nyári képzés a
pasztalatokból épüljön. A projekt harmincas években, a többi próbálkezdete óta tizenöt foglalkozást tartot- kozás is idővel elhalt, és nem érte meg
tunk hét különböző kiállításban, napjainkat. A cél – hogy Szentendrén
mintegy kétszáz gyermeknek. A felsőfokú vagy legalább középfokú
microsite-on műalkotásokat, asszoci- művészképzés, vagy a főiskolához,
atív fogalmakat és felső tagozatos, művészeti egyetemhez integrálódó
középiskolás, valamint speciális neve- képzés legyen – nem valósult meg.
lési igényű diákok tanításához készült Pedig voltak reménykeltő próbálkoóravázlatokat is találhatnak majd a zások.

A Víz Világnapja egy öko-tudatos faluban
A Duna – a Szentendmiszerekre és a környezetet
rei-sziget másik három
jelentősen terhelő, túlfotelepüléséhez hasonlóan
gyasztásból eredő szemétre.
- évszázadok óta meghaA kapcsolódó fogyasztás
tározza Szigetmonostor
problematikáját feldolgozó
életét. A korszerű művekerekasztal-beszélgetés
lődési központtá alakímellett a Szigetmonostortott, ma már teljes mérról most elkészült filmet is
tékben megújuló energimegnézhetik a résztvevők,
ával működő Faluház lett
de emellett számos proga 2014 őszén indult, haram várja még a diákokat.
tárainkon átívelő EU-s Ökosziget a Faluházban
– A kötött programok
Klímapark projekt egyik
keretében – amelyekre előlátogatóközpontja. Azóta a korosz- Outdoor Mission Kft. szervezésében re be kell jelentkezniük az iskoláknak
tályonként különböző, az egyéni igé- az általános iskolások legnagyobb, – az 1-2. osztályosok környezettudanyekhez rugalmasan alkalmazkodó játékos környezetvédelmi, ökológiai tos háztartás versenyben vesznek
foglalkozásokon évenként legkeve- ismeretterjesztő rendezvésebb ezer óvodás, általános- és közép- nyét, az ÖKO-Szigetet,
iskolás diák ismerkedhet meg a Falu- melynek állami védnöke
házban és a programhoz kapcsolódó Áder János köztársasági
támogatásból rehabilitált Vízkelői tó elnök.
melletti tanösvényen a környezeti
Környezetvédelem
problémákkal, a természeti értékek
játékosan
védelmével és a klímaváltozással kapcsolatos tudnivalókkal. S szintén a
A rendezvény állandó
Klímapark projektnek köszönhetően témája a víz, azonban min– negyedik alkalommal – Szigetmo- den évben egy kapcsolódó
nostoron tartják meg a március 22-i problémával is foglalkozVíz Világnapjának kiemelt Pest nak a résztvevők „Védd ter- A Víz Világnapja 2017
megyei rendezvényét, s ehhez kapcso- mészetesen!”címmel, az
lódva 22-én és 23-án, Szigetmonos- idei program központi témája a fo- részt. Olyan játék ez, amely az otthon
tor Önkormányzata, az Ökológiai gyasztói szokások elemzése lesz. Kü- megfigyelt szokásokra épít. Ez egyMűvelődés Alapítvány, valamint az lönös tekintettel az elpocsékolt élel- részt jó alkalom arra, hogy tudatosul-

jon a hétköznapi rutin, másrészt a
gyerekek a játék révén átgondolják, és
esetleg felülbírálják a már berögzült
szokásokat. A 3-4. osztályosok arról
kapnak átfogó információt, hogy a
tányérjukra került étel miből készül,
mi lesz a sorsa az el nem fogyasztott
ennivalónak, hogyan lesz az ismét
része a körforgásnak. Az 5-6. osztályosokat egy tanösvény várja, amely
nyolc kiemelt környezeti problémán
keresztül szemléletesen mutatja be,
hogyan hatunk környezetünkre fogyasztói szokásainkkal. Végül a legnagyobbak a Jövő városa című, a
szervezők fejlesztette társasjáték révén
tanulhatják meg, mennyi
minden szükséges ahhoz,
hogy egy város fenntartható módon működjön.
A szabadon látogatható programokat a szakmai
partnerek nyújtják: az Országos Meteorológiai Szolgálattól és az MTA Ökológiai Kutatóközponttól
kezdve a Humusz Szövetségen és a Magyar Természettudományi Múzeumon
keresztül a Duna-Ipoly
Nemzeti Parkig és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatalig
(NÉBIH).

Iskola- és bizalomépítés Csobánkán

feladatokat! Már keressük a szeptembertől belépő két új tanítónkat is.
– A régi Petőfi Iskoláról szóló cikkekben sivárságról, eseménytelenségről
írtak, s hogy a gyerekek már 11-kor
hazamentek. Hogyan sikerült ezen változtatni?
Csobánkán is a Barcsay Iskola
programja szerint folyik az oktatás,
egész napos iskolában, reggel 8-tól délután 4-ig. Persze a szülők - bejelentéssel
- hamarabb is hazavihetik a gyerekeket.
A délutáni napköziben figyelnek arra,
hogy elkészüljenek a házi feladatok, de
meghatározott rend szerint vannak
kézműves-, mozgásos- és verses programok is. Jelentkeztek szülők is foglalkozások tartására, így van önvédelem,
jazz-balett, néptánc- és szolfézsoktatás.
Jövőre szerződést kötünk a Pomázi
Zeneiskolával, s akkortól lehet majd
Csobánkán is zenét tanulni.
– Milyen jövőt jósol a megújult iskolának?
Bízom abban, hogy máris látványos és figyelemkeltő eredményeket
értünk el, hiszen ezen múlik, hogy a
következő tanévre hozzánk íratják-e
be a gyerekeket, s hogy meg tudjuk
tölteni a következő osztályt is!
K.É.

– Miért a - szaknyelven szólva felmenő rendszer mellett döntöttek?
Kicsi volt a valószínűsége, hogy a
szülők a más iskolákba beilleszkedett
diákokat visszahozzák Csobánkára.
Ez a gyerekeknek sem tett volna jót,
így aztán a Barcsay Iskoláéval megegyező pedagógiai program szerint
„tiszta lappal” kezdhettünk.
– Meddig terjedhet a felmenő rendszer – lehet-e majd a 8. osztályig tanítani az iskolában?
Ez egy jó állapotú, energetikailag
is megújult épület, amiben öt tanterem van – három évre biztos elegendő. Később lehetőségünk lesz az épület bővítésére, a tetőtér beépítésével ki
lehet alakítani még négy tantermet.
Jelenleg az iskola épülete ad otthont
egy óvodai csoportnak is, ez egy újító,
mintaiskolai program része. Sok esetben kétséges, hogy a gyermek mikor
érett arra, hogy iskolába menjen, ezért
kormányzati, oktatáspolitikai tervekben szerepel a kilencosztályos iskola
gondolata, de törvényi változás nélkül
ilyen osztály elindítására egyelőre
nincs lehetőség. A Suliváró csoport

Nagy sajtóvihart kavart 2016-ban a csobánkai Petőfi Iskola bezárása. A
tanévkezdésre - az utolsó pillanatban - az addig ott tanuló 35 gyereket
sikerült szentendrei és pomázi iskolákban elhelyezni. 2017 szeptemberében új iskolát nyitottak Csobánkán az akkor már a Váci Tankerület
fenntartásába került, szentendrei Barcsay iskola tagintézményeként, de
csak első osztály indult. Bilonka Juditot, a Barcsay Általános Iskola igazgatóját kérdeztük.
egy áthidaló megoldás, de nem az
iskolai oktatás része, csupán az iskola
épületében működik – tájékoztatott
az igazgatónő. A kísérleti óvodás csoport pedagógiai programja a Tankerület támogatásával folyik, míg az
óvónők - mint a többi óvoda esetében
- Csobánkához tartoznak. Mind a 18
gyerek 6 – 7 éves, leendő elsős. Más
a programjuk is, mint a hagyományos
óvodákban, naponta kétszer 30 perces
foglalkozásokon vesznek részt, ami
persze még nem tanítás. Magyarországon jelenleg ez az egyetlen ilyen
kísérleti csoport!
– Bízom abban, hogy őket szeptemberben kivétel nélkül hozzánk
íratják majd be.
– Mennyi most az iskola létszáma,
s közöttük hány roma tanuló van? A

régi intézményről azt is sokszor leírták,
hogy súlyosan szegregálttá vált…
Huszonegy gyerek jár az elsőbe, az
egész faluban ebből a korosztályból
összesen 26-27 főről tudunk, tehát
5-6 gyerek jár máshová. Négy roma
gyerekünk van, nincsenek problémáink, a szülőkkel jól együtt tudunk
működni.
– Hogyan sikerült az új tanári kart
kialakítani? Igaz, hogy az álláshirdetésre jelentkezők közül többen visszaléptek?
Ennek elsősorban technikai okai
voltak: az iskolában még folyt az építkezés, az épületet sem tudtam nekik
megmutatni. Két tanító dolgozik
most, és egy pedagógiai asszisztens.
Örömmel jöttek, hiszen ők az iskolaalapítók, és kihívásnak tekintik a

Ki őrzi a művészet szellemét Szentendrén?
Az Agy Iskola – Zaszlavik Jenő
tanár úr lelkes szervező munkájával
– 1987-ben szakkörként elinduló és
egyesületi, illetve alapítványi formában működtetett alapfokú művészeti képzése nagy reményekkel kecsegtetett. A kezdeményezést sok-sok
önzetlenül segítő szülő komoly anyagiakkal is támogatta, és a cél már
megvalósulni látszott, ám a dolog
idővel mégis zátonyra futott. Pedig
Kocsis Imre festőművész, főiskolai
tanár évekig dolgozott a megvalósítás
szakmai feltételein, és az ügy már a
Képzőművészeti Egyetem rektori tanácsa elé is került. Ám az állami finanszírozás hiánya és a változó szülői
szándékok miatt mégsem indult el a
képzés.
Aztán ott volt a nyolcvanas évek
végén az ef Zámbó István, fe. Lugossy
László, Szirtes János nevével jegyzett,
és hat évig országos hírre is szert tévő
Vajda Lajos Művészeti Szabadiskola – amelyről sokan azt gondolták, e
cél megvalósítója lehet. A kilencvenes
évek végén, amikor Farkas Ádám

szentendrei szobrászművész, egyetemi
tanár került a főiskola rektori székébe,
rövid ideig már abban is folytak előkészítő munkálatok, hogy az akkor
csak tengődő Kossuth Katonai Főiskola épületei átkerüljenek a Képzőművészeti Egyetemhez. Itt lettek
volna az új tanszékek és a két nagy
művészeti egyetem (Képző- és az
Iparművészeti) kollégiumai is, valamint egy gyakorló általános iskola.

Művészváros művészeti
iskola nélkül?
Az a város, ahol 90 éve
működik európai hírű művésztelep, és ahol több tucatnyi múzeum kínál színvonalas látnivalókat –
olyan nevekkel mint Barcsay, Czóbel, Vajda stb.,
– predesztinálva van arra,
hogy legalább középfokú
művészeti képzés legyen.
Ez azonban máig nem sikerült. Pedig évtizedek óta az
általános iskolák a maguk

eszközeivel és lehetőségeivel is segítik
ezt a törekvést. A minap voltak a Barcsay Napok a lakótelepi iskolában.
Szívet melengető, kamerára és újságíró tollára érdemes módon művésztanárok, festők és grafikusok vállalták,
hogy egy napig a gyerekekkel együtt
alkotnak. Megismertetik őket szakmájuk egy-egy fogásával, gondolatával, módszerével. Örömmel láthatta,
aki tudott róla, hogy olyan mozgalmas napot szerveztek, és olyan izgalmas alkotások születtek, amelyek saját
kategóriájukban méltók voltak az Art

Barcsay Napok

FOTÓK: KOVÁCS ATTILA

„Hófelhő voltam, és elrepültem…”

Capital programhoz. A „nagy testvérhez”, melyet azért rendez két éve a
Ferenczy Múzeumi Centrum, és támogat a város is, hogy Szentendre ismét
a képzőművészet fővárosa legyen.
Az már régóta közismert tény,
hogy támogató és inspiráló közeg
nélkül a képzőművészet is csak ideigóráig marad egy-egy városban. És
mert a mai képzőművészetre, a szó
legszorosabb értelmében is igaz az az
állítás, hogy kilépett a múzeumok és
műtermek falai közül, ezért Szentendrén sem lehet mellékes, hogy milyen
szellemi környezet, aura veszi körül
ezeket a műalkotásokat. S bár jól tudjuk, hogy nem lesz minden ecsetet
fogó gyermekből és felnőttből Ilosvay Varga István,
Kocsis Imre vagy ef. Zámbó
István, de mégis fontos,
hogy a mai szentendreiek
egyre többen ismerjék meg
e különös világ nyelvezetét,
befogadói tudjanak lenni a
ma képzőművészetének.
Mert így lehet jobb, gazdagabb, érdekesebb Szentendre is!
Benkovits György
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Mindenhol arról olvashatunk, hogy támadnak a mínuszok, ám ha Ön mégis úgy gondolja, hogy ideje lenne végre elhagyni a
meleg szobát egy kis
mozgás kedvéért, akkor mi segítünk. Öszszeállítottuk, hogy
milyen téli sportokat
űzhetnek a Dunakanyarban.
Tél és sport- természetesen a sízés juthat
először eszünkbe. Jó Dobogókő sípálya
hír, hogy régiónkban
két sípálya közül is választhat, aki léceket
húzna. A Dobogókő
Sícentrum minden
nap 10-16 óra között
várja vendégeit, a két
sípálya közül a 860m-es
üzemel jelenleg, melynek felső részét gyakorlott síelőknek ajánlják Szentendre Síparadicsom tanpálya
– az alsó lankásat pedig
a kevésbé jól síelőknek,
ami síoktatásra is alkalmas. A pályán tányéros
felvonó
működik,
melyből a kezdők a 7-es
oszlop után szállhatnak
ki, hogy a számukra
megfelelő terepen gyakorolhassanak. Sífelszerelés kölcsönzésére is
van lehetőség, étkezés Nordic Walking
a Zsindelyes vendéglőben, pályaszállás pedig
a fűtött jurtákban lehetséges. Közvetlen
autóbusz járatok Pomázról és Esztergomból indulnak Dobogókőre. Budapestről vagy
Szentendre felől HÉVvel Pomázig, onnan a
860-as autóbusszal
juthatnak el a Dobogó- Nagyvillám sípálya

Mozdulj Te is!

Téli sportolás a Dunakanyarban!

Szuper sakkozók a V8-ban
Szentendre Érd városának csapatát fogadta a Vizes Nyolcas
Uszoda és Szabadidőközpontban,
ahol a létesítmény konferenciaterme évek óta ad otthont a bajnoki
fordulóknak. Idén három alkalommal is: február 4-én, március
11-én és április 22-én.
A Pest Megyei Szuper csoportban február 4-én volt a 2017-2018.
idény 4. fordulója. Az elmúlt években csapatunk a folyamatos játéklehetőség miatt két Pest megyei
csapatbajnokságban is szerepelt,
most viszont – némi balszerencse

miatt – csak az egyikben indulhattunk el. Pest megye legerősebb
bajnoksága a Szuper csoport,
ahol tíz táblán dől el minden fordulóban, ki legyen Pest Megye
Bajnoka az adott évben. Szentendre csapata biztos résztvevője ennek
a bajnokságnak.
Az utóbbi évek újraszervezéseinek köszönhetően büszkék lehetünk rá, hogy már kétszer is dobogóra kerültünk (2015-ben 3.,
2017-ben 2. hely) és a mostani
forduló előtt is a második helyen
álltunk. Csapatunk fontos célja az
utánpótlás nevelés. Eredményét
mutatja, hogy évről évre nem
pusztán egyre előkelőbb helyezé-

seinkre lehetünk büszkék, de arra
is, hogy mindezt a bajnokságban
a legalacsonyabb átlagéletkor mellett sikerül elérnünk, valamennyi
csapattagunknak játéklehetőséget
adva.
A Szuper csoport rangadója
ezúttal is jól indult számunkra,
hiszen ültetés után egy óra elteltével már a 2., 6., és a 7. táblán is
véget ért a küzdelem 2,5- 0,5 es
eredménnyel. A második óra végén Érd csapata felzárkózott,
ugyanis megszületett első győzelmük, ám egy újabb órával később
a 10., 4., 5., és 8.
táblán is sikerült
nyernünk. Ezek
után a 3. táblán
némi szerencsével gyűjtöttük be
az újabb egy
pontot, mert az
ellenfél játékosa
túllépte a gondolkodási időt.
Az első táblán a
két legerősebb
sakkozó küzdelme sokáig kiegyensúlyozott volt, de végül Kovács Judit rendkívül szép játszmavezetésének köszönhetően itt is
begyűjtöttük az egy pontot.
Az eredmény így végül Szentendre-Érd: 8,5-1,5 lett. A negyedik forduló után így városunk
sakkcsapata helyét megerősítve
második helyen áll, 1,5 pontra
megközelítve az évek óta bajnok
Dunaharaszti sakkozóit!
(Pontszerzőink: Kovács Judit:
1; Mirza Sólyom: 0,5; Adorján
Botond: 1; Reviczki Roland: 1;
Szakács Áron: 1; Matos Bálint: 1;
Turóczi Balázs: 1; Demeter Levente: 1; Szalay István: 1)

kő hegytetőig. Személygépkocsival
a 11-es úton, Szentendre déli határánál Dobogókő felé fordulva (Pomázon át) mintegy 50 perc alatt
elérhető a pilisi hegycsúcs. Bővebben a www.dobogokosi.hu olda-

si bobbal télen is lehet csúszni, ha
kellően beöltözünk, hatalmas élmény! Részletek a http://visegrad.
bobozas.hu) oldalon találhatók.
A Síparadicsom Klub Szentendre is várja e téli sportot megismerni, elsajátítani vágyókat. A
klub több korcsoportban szervez
tanfolyamokat és sítúrákat is.
Az Ady Endre út 58. szám alatt

Azoknak akik koriznának, kirándulnának
A Budakalászi műjégpálya, a Vasút sor 2. mellett, a Lenfonó
HÉV megállónál 8 órától 17 óráig vagy 18.30-ig tart nyitva. A
Közösjég zárásának időpontja változó, ezért érdemes tájékozódni a jégpálya weboldalán www.kozosjeg.hu, vagy Facebookon a
www.facebook.com/mujegpalyabudakalasz oldalon.
A Szentendrei korcsolyapályát, a Postás strand mellett, a teniszpályák szomszédságában találjuk. Hétfőtől péntekig 8-15.30ig, illetve 16-19.30-ig, hétvégén pedig 9-20 óráig várja a korizni vágyókat: http://szentendreblog.hu/szentendre-korcsolyapalya/ – ha
tehetik, délelőtt látogassák meg a pályát, akkor olcsóbb a korizás.
Aki pedig téli kirándulásra adná a fejét, keresse a Pilis Parkerdő területén található túraösvények kiválóak akár kirándulásra, vagy a Nagy-Hárs-hegyi sífutó út sífutásra. Ha vezetővel,
csoportos foglalkozás keretében is szívesen venne részt Nordic
Walking sportos sétán, ajánljuk Lengyel Kriszta rekreációs szakember óráit. A tréner heti három alkalommal várja a jelentkezőket
kedden, csütörtökön és szombaton 9.30-tól. Minden hónapban
egy hosszabb túrára is megy a csapat, ezen kívül egyéni edzéseken
is részt lehet venni. Még egy hét hidegben, de tavaszvárásban
mennek az edzések:
Skanzen http://meetingmyself.hu/locations/skanzen/
Márciusban – Annavölgy: http://meetingmyself.hu/locations/
annavolgy)
NORDIC TÚRÁK: goo.gl/aRsauf
Ha kérdésed van hívj: 20 941 3833 Várlak szeretettel!
lon tájékozódhat a kölcsönzés lehetőségeiről és az árakról is.
A Nagy Villám sípályán ebben a száraz hidegben a meglévő
hó mellé hóágyúkkal olyan jó minőséget gyártanak, mint bármelyik Alpok síterepen, és fontos,
hogy ratrakolás (elsimítás, tömörítés) után, éjszakánként ki is tudnak fagyni a pályák, így kiváló, és
tartós lesz a felületük. A Nagy
Villám hétköznap 9-21-ig, hétvégén 9-22 óráig van nyitva, minden
egyéb információt megtalál a
www.visegradsipalya.hu oldalon. Visegrádon napközben kevés
ember használja a pályákat, a 3/A
jelzésűt pedig csak 17 órától nyitják meg, így még érdemes munka
után is elindulni a fellegvár felé,
majd a Bobpálya után lefelé menni. Apropó Bobpálya – tudták,
hogy a visegrádi vár melletti bob
nemcsak nyáron üzemel? Az alpe-

Kerékpárút, sportcsarnok =
érdektelenség!?
Talán a közösségi háló társadalmi elégedetlenséget kiengedő
szelep hatása, vagy a közügyeket kísérő általános apátia az oka?
Bármelyik is, egyre gyakrabban tapasztalható, hogy szerény
érdeklődés, vagy egyenesen érdektelenség kíséri olyan, Szentendre számára is jelentős fejlesztések előkészítésének nyilvános
vitáit, mint a városházán az EuroVelo 6-ról tartott közmeghallgatás.
Az esemény iránti gyér érdeklődés azért is különös, mert a fejlesztések ugyancsak sokakat érintenek. A tervek szerint ugyanis egy új,
összefüggő kerékpáros hálózatot alakítanának ki, amely illeszkedik
az országos és a megyei területrendezési tervekhez és a város Településfejlesztési Koncepciójához, Stratégiájához is. Utóbbi része a Kerékpáros Szentendre Program, melynek tartalmi elemei: a Duna-parti
kerékpáros útvonal, vagyis az EuroVelo 6 megvalósítása, a városi,
biciklizésre alkalmas útszakaszok bővítése, kerékpáros központok
kialakítása, az útvonalakhoz kapcsolódó szolgáltatások és infrastruktúra fejlesztése, valamint a szemléletformálás is. A legfontosabb feladat
első körben a Bükkös-patak menti kerékpáros nyomvonal fejlesztése,
illetve a belváros, a HÉV-végállomás és a püspökmajori lakótelep
bekötése lesz.

Majd ha épülnek a falak…

Az a szakmai fórum sem járt jobban, amelyet a Főépítészi
Kabinet szervezett a Bravos cégcsoport tervezett beruházása kapcsán a Városházán. A téma Szentendre Építési Szabályzatának
korrekcióját is igényli. A fórumon bemutatták a leendő sportaréna építészeti koncepcióját s az is elhangzott, hogy az építési engedélyezési eljárás összevontan zajlik a szabályozási terv módosításával.
Az épület a városkép szempontjából jelentős változást jelent, még
ha a főépítész szerint a terület alkalmas is egy ilyen jellegű létesítmény
fogadására, és véleménye szerint illeszkedik is a hatályos településszerkezeti tervhez.
A jelenleg hatályos szabályozási terv módosításával ugyanis az építménymagasságot sportcélú fejlesztéshez kötődően 10,5 méterről egy
kisebb templom tornyának magasságára, 20 méterre emelik. A kávéegy műanyag pályán lehet kipró- babszemre hasonlító létesítmény multifunkcionális lesz, de alapvetőbálni az első siklásokat. Infor- en a profi sportra, elsősorban a kosár- és kézilabda játékra fókuszál.
mációt a programokról a www. Emellett azonban, tömegsport rendezvényekre, az iskolások sportnesiparadicsom.si oldalon találhat- velésére, a sporthoz kötődő rehabilitációs ellátásra, illetve kulturális
nak. Márciusban két sítúrát is szer- programok, koncertek megtartására is alkalmas lesz.
vez a klub, 8-11. között Ausztriába,
Olvasva az említett eseményekről szóló tudósításokat, nem tudni,
15-18. között pedig Szlovéniába.
hogy a látható érdektelenség mögött egyetértés, vagy az e honban
(Dobó) szokásos rossz hozzáállásról van-e szó? Mely szerint majd akkor mondunk véleményt, s ágálunk netán,
ha már épülnek a falak. Csak
reménykedhetünk, hogy nem ez
utóbbiról van szó!
Folyamatosan mozgó, állandó kiállítás nyílik ebben az évben
Egy dolog azonban mindenképpen gondolkodásra kell, hogy
a Horány és Göd között közlekedő Lepence személyhajóban. A
késztesse a szentendrei városházi
szervezők vonzó díjakkal hirdetik meg fotópályázatukat, amelyvezetést. Mégpedig hogy hogyan
nek nyertes alkotásai úszó képekként díszítik majd a hajóbelsőt.
tudja a jövőben a közösségi háló
A pályaműveket két témában, online lehet benyújtani 2018. máés lakossági fórumok összekapjus 20-án, 23.00 óráig, a horanyfoto@gmail.com e-mail címre.
A jelentkezők „Horány anno” jeligére az öt évnél régebbi
csolásával rávenni honfitársainHorányt ábrázoló, vagy „Horány most” címen a település elmúlt
kat, addig és úgy juttassák el javaslataikat a döntéshozókhoz,
öt évét bemutató fotókat küldhetnek be. A pályázattal kapcsolaamikor azokat még a tervezésben
tos további részletek a http://szigetmonostor.hu honlapon olvasérvényesíteni lehet!
hatók.
(B)

Úszó képek – fotópályázat
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Csak csajok est
rendkívüli nőnap!

2018.03.08-án, szerdán
19.30-tól 22.00-óráig
vagyunk nyitva!

K
E
N
K
CSAK NŐ
Zene, aromaterápiás medence,
vízi torna – vízi zumba
és talpmasszázs.
Rendkívüli belépő ára:
500 Ft/fő

Ez a mi ajándékunk.
Leányfalu Termálfürdő Kft.

Valami jónak a kezdete
Facebook:
Leányfalu Termálfürdő

BOBPÁLYÁK

www.bobozas.hu

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

Ne feledkezz meg idén sem rólunk,
az ÁRVÁCSKA Állatmenhely közel 300 lakójáról!
Ha adóbevallásodat a NAV készíti el,
rendelkezz náluk adófelajánlásodról!
KÖSZÖNJÜK!

TERMOKING BT.
2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 49.

REDŐNYÖK

Visegrád-Nagyvillám,
a 11 főútról
20/924-5961,
26/397-397

GYÁRTÁSA ÉS SZERELÉSE

FA- ÉS MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK
GYÁRTÁSA, BESZERELÉSE
RÉGI ABLAKOK TELJES FELÚJÍTÁSA

SZÚNYOGHÁLÓK

Nyitva az év
Pályabérlés cégrendezvényekhez minden napján

TŰZIFA AKCIÓ!
Gyertyán,
Tölgy, Bükk

Tel.: 06 (30) 221-8954

NAPELLENZŐ, PONYVACSERE, SZÚNYOGHÁLÓ 20%
alu-műanyag-garázs redőny,
fix-mobil-pliszé szúnyogháló, napellenző,
vászonroló, reluxa, szalagfüggöny, sávroló, télisátor
Motorok, rádióvezérlések szél-fény érzékelők.

REDŐNYÖK

kedvezménnyel március 30-ig!

hasítva, szállítva,
ömlesztve

+36 (30) 503 3124
tuzifa2023@gmail.com

1 nap
alatt

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

MINŐSÉG

GARANCIA

