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AKCIÓ!

Télig tart a nyár!
A színházi élet augusztustól beindul a 

Dunakanyar kulturális fővárosában. A 
Szentendrei Teátrum friss, színes kulturális 
eseménysora augusztus 7–30. között várja 
az érdeklődőket. A kamaradarabok mellett 
jazzkoncert, koncertszínház, kortárs magyar 
drámák, gyerekteátrumi programok szóra-

koztatják majd a közönséget. A Szentendrei Teátrum ősszel 
folytatja az évadot! Az augusztusi programokról az 5. oldalon 
tájékozódhat.

Irány Rió!

Hat utcazenész egy véletlen folytán a nagyvárosi forgatagban egy-
másra talál, majd együtt indulnak el egy kalandos világkörüli utazás-
ra. Járműként a muzsikájuk és hangszereik szolgálnak, üzemanyaguk 
pedig a játékosság, a fantázia és a jókedv, de nem kímélik a nézők 
rekeszizmait sem. Méhes Csaba hazánk kiváló komikusa, pantomim-
művésze, a vizuális humor mestere szuggesztív játékával szavak nélkül 
bűvöli el a közönséget itthon és a világ több pontján. Számos elisme-
rés és díj birtokosa. Közös útjuk a Brass in the Five rézfúvós kvintettel 
2008-ban kezdődött, amikor az Irány Rió! című produkciójuk a 
Fringe+ Fesztiválon a zsűri két különdíját nyerte el. Akik egy nívós 
zenei produkció mellett egy óra önfeledt nevetésre vágynak, azokat 
várják a visegrádi Rendezvénytéren (Fő utca 38.) augusztus 15-én 
20.30-kor.

Közel a rév…
Biztonságos vizekre ért a termálfürdő felújítás Leányfalun, 

tudta meg lapunk. Megérkezett a Magyar Turisztikai Ügynök-
ség már korábban beígért támogatása is. A rendelkezésre álló 
keret azonban „nem ad lehetőséget szárnyalásra”. Noha a tető-
tér beépítése is remek lenne, s fontos volna a gépészet megújítá-
sa is, az összegből egyelőre csak a főépület átalakítása valósulhat 
meg. Ám ha ez színvonalasan, minden igényt kielégítően tör-
ténik, a jövőben más forráslehetőségek is adódhatnak. Leány-
fürdő felújításáról a 3. oldalon többet is megtudhat.

Városvédő 
dalmátok
Amibe belevágtunk, az az 

óvárosi városkép, a Szamár-
hegy arculatának megvédése, 
amely szentendrei dalmát kö-
zösségünk életének tere volt. 
Ahol az utóbbi évtizedekben 
nem csak a lakosok cserélőd-
tek ki, de számos épület el-
enyészett a tudatlanság, nem-
törődömség, a félreértett mo-
dernitás és a tehetség hiánya 
miatt! Kezdeményezni fogjuk 
Szentendre településképi ren-
deletének módosítását. Írá-
sunkat az 5. oldalon találja.

XV. Szentendre Éjjel-Nappal
Szentendre megmutatja valódi arcát, értékeit, egyediségét a kultú-

ra, a művészet és a vendéglátás területén. A Szentendre Éjjel-Nappal 
Nyitva hagyományos nyárbúcsúztató eseményt 15. alkalommal ren-
dezi meg a Szentendrei Kulturális Központ a város kulturális intéz-
ményeinek, civil szervezeteinek, művészeti egyesületeinek és üzleti 
vállalkozásainak összefogásával. A rendezvény jubileumi évében visz-
szatér a kezdetekhez, ami kisebb, családias és inkább bensőséges han-
gulatú eseményt jelent, kevesebb embert befogadó helyszíneken zenés, 
irodalmi, színházi, gasztronómiai, képző- és iparművészeti progra-
mokkal. Valódi időutazásban lesz részük a látogatóknak, a kezdetek-
hez való visszatérést az elmúlt másfél évtized tárgyi emlékeiből össze-
állított kiállítással is bemutatják. A rendezvény műfaji sokszínűsége, 
bohém jellege és a népszerű, hagyományos programelemek megma-
radnak. Részletek a programokról a 2. oldalon olvashatók.
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Szentendrei Teátrum koncertszínház

Karikatúra kiállítás

MÖRK

WAMP

szentendreejjelnappalnyitva.hu
 Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva 

Szívét és kapuit is kitárja a város
Augusztus utolsó hétvégéjén – mint 

minden évben – Szentendre Éjjel-
Nappal Nyitva áll majd a látogatók előtt. 
A hagyományos nyárbúcsúztató ese-
ményt 15. alkalommal rendezi meg a 
Szentendrei Kulturális Központ a 
város kulturális intézményeinek, civil 
szervezeteinek, művészeti egyesületeinek 
és üzleti vállalkozásainak összefogásával. 
A rendezvény célja, hogy Szentendre 
megmutassa – a turizmuson túlmutató-
an – valódi arcát, értékeit, egyediségét a 
kultúra, a művészet és a vendéglátás te-
rületén.

A rendezvény jubileumi évében visz-
szatér a kezdetekhez, ami kisebb, csalá-
dias és inkább bensőséges hangulatú 
eseményt jelent, kevesebb embert befo-
gadó helyszíneken zenés, irodalmi, szín-
házi, gasztronómiai, képző- és iparmű-
vészeti programokkal. Valódi időutazás-
ban lesz részük a látogatóknak, hiszen a 
kezdetekhez való visszatérést az elmúlt 
másfél évtized tárgyi emlékeiből össze-
állított kiállítással is bemutatjuk.

A rendezvény műfaji sokszínűsége, 
bohém jellege és a népszerű, hagyomá-
nyos programelemek megmaradnak. Így 
továbbra is szélesre tárják műhelyeik, 
üzleteik kapuit a szentendrei lokálpatri-
óták a Házak, udvarok, házigazdák 
néven ismert programsorozatban. A lá-
togatók nemcsak a szentendrei udvarok-
ba nyernek betekintést, de találkozhat-
nak az ott lakókkal, a műhely-, üzlettu-
lajdonosokkal, és a házigazda által 

szervezett programokon megismerhetik 
munkájukat, életüket.

A Szentendrei Kulturális Központ, 
mint házigazda a szentendrei nemze
tiségiek napját, gasztro work sho po
kat, borkóstolással egybekötött be
szélgetést, szabadtéri filmvetítést, 
standup comedy előadást szervez. A 
Népzenei udvarba a népzene és nép-
tánc kedvelőit várjuk, az underground 
szimpatizánsok a Barlang-udvarban 
vehetnek részt olyan koncerteken, mint 
például a Tudósok vagy a Korai 
Trancemission. A Városház udvara szin-
tén koncerteknek ad majd színteret: 
korlátozott számú hallgatóság előtt a 
Söndörgő, a MÖRK és a Pál Utcai Fiúk 
lép fel. Szentendre ikonikus helye, a Fő 
tér napközben ismét a gyerekeké lesz: 
játszótér, ügyességi- és kézműves prog-
ram, bábszínház várja őket. Este pedig 
a látványos fényfestésben gyönyörköd-
hetnek a látogatók.

A város történetét és őrzött titkait a 
Tourinform Iroda által szervezett város
ismereti séták alkalmával, a kortárs 
képzőművészet és a gasztronómia helyi 
összefonódásának finom csodáit a 
GastroArt helyszínein ismerhetjük meg. 
A rendezvényen a szentendrei iparművé-
szek, és a Dunakanyar Pilis Helyi Termék 
Szociális Szövetkezet portékái is teret 
kapnak. A programkínálatot a város 
kulturális intézményei tovább színesí-
tik: így a Szentendrei Teátrum koncert- 
és bábszínházzal, a Ferenczy Múzeumi 

Centrum és a MANK képzőművészeti 
workshopokkal, tárlatvezetésekkel, film-
vetítésekkel és beszélgetésekkel. A szent-
endrei kötődésű gasztronómiai kiállítók 
mellett a helyi éttermek kisebb zenei 
produkciókkal is szórakoztatják majd a 
szentendreieket és a városba érkező láto-
gatókat. A pódiumszínpadon a kijárá-
si korlátozás hónapjai alatt nagy sikerrel 
megvalósított Kultszerenád minikoncert-
sorozat szentendrei fellépői adnak mű-
sort. Az ismert programelemek mellett 
újdonságként, de hagyományteremtő 
szándékkal debütál az Art Dunakorzó 
2020 szabadtéri tárlat, a templom-
dombi zenés közösségi festés, a Magyar 
Újságírók Országos Szövetségével 
együttműködve egy ka ri ka tú ra ki ál lí
tás, illetve a WAMP design vásár.

A már meghirdetett szombati gyer-
tyaúsztatást, illetve a Rotary Szentendre 
10. Jótékonysági gumikacsa-versenyét a 
rendezvényekre vonatkozó rendelkezé-
sek miatt nem tudjuk megtartani.

A fesztivál ingyenesen látogatható, 
de a Házak, udvarok, házigazdák egyes 
eseményei belépőjegyesek. Jegyeket elő-
vételben a szentendre.jegy.hu, és a szent-
endrei Tourinform Iroda árusít.

Az eseményt az augusztus utolsó 
hétvégéjére vonatkozó, aktuális kor-
mányrendelet szerint tartjuk meg, így a 
program- és a helyszínváltoztatás jogát 
fenntartjuk. A rendezvényen az éppen 
aktuális egészségügyi biztonsági előírá-
sokat szigorúan betartjuk.

Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentendre

Programok | Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva
Augusztus 28. péntek 18:00 

Nyújtsd a kezed! | Mese est felnőttek-
nek Helyszín: Kovács Margit Kerá-
miamúzeum (Vastagh György utca 1.) 
A Boros Luca alkotó-fejlesztő mesete-
rapeuta által vezetett felnőtteknek 
szóló meseest a párkapcsolat témakö-
rét boncolgatja mesék, népdalok, mon-
dókák és zenés improvizáció segítsé-
gével.

Augusztus 30. vasárnap 14 óra – 
Fessük meg a fényeket és a vizeket!

Családi festés akrillal az impresszi-
onizmus jegyében György Gabriella 
múzeumpedagógussal Szentendrén, a 
Kacsakő mellett, a Duna-parton.

A Duna folyamatosan változik. Ezen 
a délutánon a megfigyelésé a főszerep: 
megpróbáljuk megragadni a folyamato-
san változó látványt. Sok-sok színt keve-
rünk, festünk, fröcskölünk, a közösségi 
festés során egymást inspiráljuk! 

Augusztus 30. vasárnap 15:00 
Kmetty a kortársak szemével | kurá-
tori tárlatvezetés.

Kmetty János (1889–1975), a hazai 
modernizmus egyik meghatározó kép-

viselőjének munkásságáról Bodonyi 
Emőke művészettörténész, a kiállítás 
kurátora tart tárlatvezetést a Kmetty 
Múzeumban (Fő tér 21.).

Augusztus 30. vasárnap 16:00 
 Czóbel Béla és a fauve-ok | Barki Ger-
gely előadása során a Czóbel fauve pe-
riódusát feltáró izgalmas nyomozás 
kulisszái mögé enged bepillantást, elve-
szett és sikeresen megtalált műveiről 
beszél, de bemutatja néhány francia és 
magyar fauve kollégájának műveit is, 
amelyek mögött szintén érdekfeszítő, 
lebilincselő történetek rejlenek.

 Építészet- és művészettörténeti 
séta Szentendrén
Szentendre elsősorban művészetével, 

kultúrájával és sajátos atmoszférájával 
ragadja meg a látogatókat. De hogyan? 
A Bizottság ligettől a Czóbel Múzeumig 
tartó séta azt próbálja megragadni, ho-
gyan válhatott a hangulatos Duna-par-

ti kisváros képzőművészeti központtá 
– a helyi építészet- és művészettörténeti 
érdekességek által. A sétát vezeti: 
Muladi Brigitta művészettörténész és 
Torma Tamás újságíró.

A művészet templomai ismeretter-
jesztő sorozat filmjei a P’Art Mozi és a 
Ferenczy Múzeumi Centrum együtt-
működésében Szentendrén is hamaro-
san láthatók lesznek. A filmvetítéseket 
minden alkalommal egy-egy, a témához 
kapcsolódó művészettörténeti előadás 
kíséri majd a P’Art Moziban (Szentend-
re, Duna korzó 25.).

Első alkalommal, augusztus 29én 
16 órakor, az impresszionistákkal is-
merkedhetünk: az Impresszionista ritka-
ságok – Mozgóképes utazás ötven, a kö-
zönség előtt eddig ismeretlen mesterművön 
át (rendező: Daniele Pini) a római 
Palazzo Bonaparte kiállítás festményein 
keresztül Manet, Caillebotte, Renoir, 
Monet, Cézanne, Signac, Sisley és 
Berthe Morisot világ- és művészetszem-
léletét mutatja be, majd 17.30kor 
Muladi Brigitta művészettörténész 
előadását hallgathatjuk meg a szentend-
rei impresszionizmusról.

A sorozat szeptember 12én folyta-
tódik Giovanni Troilo Frida Kahlóról 
készített dokumentumfilmjével. A film-
hez kapcsolódó művészettörténeti elő-
adást Bordács Andrea művészetkriti-
kus, esztéta tartja. A film és az előadás 
is a festőművész izgalmas, ellentmondá-
sokkal teli alakját és a festményeken 
megjelenített új szempontokat: a femi-
nizmus, az európaitól eltérő nőideál lé-
nyegét és eredetiségének kérdéseit bon-
colgatja.
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Közlekedésfejlesztés a jövő érdekében

A H5 HÉV kulcskérdés a városnak
Február végén nyílt európai uniós közbeszerzéssel 

elindult a szentendrei HÉV-vonal felújítását, akadály-
mentesítését és új P+R parkolók építését is tartalma-
zó program, a Budapest Fejlesztési Központ kiírta az 
5-ös metró első ütemének megtervezésére szóló ten-
dert.

A fejlesztést a 2021 és 2027 között várható brüsz-
szeli forrásokból tervezik megvalósítani. A H5-ös 
HÉV vonalán modern, akadálymentesített megálló-
kat és Békásmegyertől 
Szentendréig teljesen fel-
újított vasúti pályát tervez-
nek a sebességkorlátozások 
megszüntetésével, az állo-
mások környezetének ren-
dezésével.

A közösségi közlekedés 
átgondolt fejlesztésével 
nemcsak Budakalász, de a 
környező települések is 
fontos lépéseket tehetnek 
a fenntartható mobilitás irányába.

Az elővárosi és városi tervek között szerepel a H5-
ös vonal felújítása, megvalósulhat az észak-déli városi, 
elővárosi gyorsvasútvonal a H6/7-es vonalak össze-
kötésével. Több százmilliárd forintos fejlesztés része-
ként a szentendrei HÉV teljes vonala is megújul. A 
tervek szerint a járműpark összes szerelvényét korsze-
rű vasúti kocsikra cserélik, a megállóhelyeken aka-
dálymentesített peronokat és modern infrastruktúrát 
alakítanak ki.

Az elfogadott közlekedésfejlesztési koncepció cél-
ja Budapest átjárhatóságának fejlesztése, az elővárosi 
területek bekapcsolása, illetve az, hogy a vasút váljon 
versenyképesebbé az egyéni közlekedéssel szemben. 
A tervek szerint a gyorsvasút vonal Ráckevétől, illet-
ve Csepelről indulna, majd a Kálvin téren és a Nyu-
gati pályaudvaron át Békásmegyerig haladna, onnan 
Szentendre, majd Esztergom lenne a végállomás. 
Első ütemben a H5 Batthyány tér – Szentendre és 
Békásmegyer – Szentendre közötti vonalszakaszának 
felújítása valósulhat meg, valamint megújulhatnak a 
HÉV állomásai, megállóhelyei, utastájékoztatási inf-
rastruktúrája.

A kezdeményezésbe jól illenek a 2011 Egyesület 
által megfogalmazott célok, a városvezetés elkötele-
zettsége Budakalász közösségi, kerékpáros- és gya-
logosbarát fejlesztése iránt. A városvezetés városfej-

lesztési koncepciójának fontos részét jelentik a 
gyalogátkelőhelyek, gyalogutak fejlesztése, létesíté-
se, a kerékpártárolási és parkolási lehetőségek bő-
vítése.

A H5 HÉV-fejlesztés időtartama legalább hét év, 
amivel az itt élők számára sok évtizedes adósságot 
lehet majd törleszteni. Többek között ez áll dr. Göbl 
Richárd polgármester Budapest Fejlesztési Köz-
pontnak írott levelében. Budakalász első embere 

számos észrevételt, javas-
latot is küldött a fejlesz-
téssel kapcsolatban. A 
viteldíjak, díjzónák, ked-
vezmények átalakítása, 
az 5 km-es díjzóna visz-
szaállítása érdemben nö-
velheti a közösségi közle-
kedés vonzerejét. A Len-
fonó csomópont áteresz-
tőképességén nagymér-
tékben javítana a pero-

nok áthelyezése. Az utasok a közúti átjárót követő 
szakasz új peronjain várakoznának. Jelenleg a biz-
tosítóberendezés az állomáson tartózkodó szerelvé-
nyek ki- és beszállási ideje alatt is blokkolja a cso-
mópontot. A Budakalász és Szentistvántelep meg-
állók épületei a településképhez tartoznak, utóbbi 
épület védelem alatt is áll. A Lenfonó állomás jelen-
leg üres épületének sorsa – főként a peronok áthe-
lyezése miatt meggondolandó. Nagy kapacitású 
parkoló kialakítására Budakalász megállónál lenne 
lehetőség. A Lenfonó kereszteződésben a jelenlegi 
ősfás parkot szeretné megőrizni a település, a szük-
séges P+R parkoló megépítését elsősorban a Buda-
kalász állomás jelenlegi, rendezetlen környezetében 
javasolja megoldani a városvezetés. A világítással, 
kamerával felszerelt B+R kerékpáros parkolók ki-
építését kiemelten támogatja Budakalász, a gépko-
csi parkolóhelyeken a lombkoronás növényzet tele-
pítése pedig az önkormányzat álláspontja szerint 
elengedhetetlen. Egy új, keresztirányú buszjárat az 
Üröm – Budakalász – Káposztásmegyer – Megyeri 
híd útvonalon további alternatívát kínálna a közös-
ségi közlekedésre. A polgármester javaslata szerint 
a HÉV-hez közel eső lakóterületek zaj- és rezgéster-
helése képezzék fontos részét a tervezett korszerűsí-
téseknek.

Forrás: Budakalász honlapja

Kert a közösségért
Helyi szakértők, önkormányzati képviselők és 

civilek dolgoznak az első budakalászi közösségi 
kert létrehozásán. Először májusban, majd júni-
usban találkoztak a tervezett helyszínen, azon a 
Klisovác utcai telken, ahová az előző városvezetés 
Mintagazdaságot tervezett.

Először a területen található zöldek, gyomok 
széttörése, beforgatása, a talaj meglazítása, majd 
tárcsázás, szántás, trágyázás lesz a feladat. A tervek 
szerint lehetőség lesz saját parcella gondozására is. 
Az ingyen bérelt parcellák talajának előkészítését 
az önkormányzat végzi, ezt követően azonban 
mindenki maga gondozhatja majd a saját részét. 
Kezdők is nyugodtan jelentkezhetnek! A kert ki-

alakítását követően távlati cél, hogy a Patakpart- 
és bármely más budakalászi iskola diákjai vagy 
óvodás csoportok is használhatják majd a kert 
egy részét tanórák, foglalkozások keretében. Egy 
barátságos, kisebb pihenő rész padokkal, aszta-
lokkal és egy kisebb tároló épület is létrejönne 
majd itt.

Itt hívjuk fel az érdeklődők figyelmét, hogy 
az ötletgazdák minden dolgos kéznek örülnek, 
hiszen a cél, hogy vegyünk részt minél többen a 
Klisovác kert létrehozásában, hogy a végered-
mény valóban közösségi legyen. A jelentkezése-
ket a zoldugyek@budakalasz.hu e-mail címre 
várják a szervezők.

Közel a rév…
…avagy biztonságos vizekre ért a termálfürdő 

felújítása Leányfalun, tudta meg lapunk Adorján 
Andrástól. A település polgármestere elmondta, a 
tavaly elnyert 391,5 millió forint mellé megérkezett 
a Magyar Turisztikai Ügynökség már korábban 
ígért 250 millió forintos 
támogatása is. Utóbbi 
összegből az épület jobb 
szárnya, az öltözők, vi-
zesblokkok újulhatnak 
meg, míg a pénz na-
gyobb hányadát a foga-
dótér és a balszárny kor-
szerűsítésére költenék. A 
meglévő fitness terem 
tovább működik majd, 
akár alapterülete is nő-
het, de akadhat vállalkozó, aki a teljes területet 
kiveszi, s a terem mellett így például egy étterem is 
helyet kaphatna. A balszárnyba tervezett mozgás-
centrum létesítőjével szerződést bontott a fürdő. Az 
elképzelés az, hogy ide kerülhetnének át a jelenleg 
a zöld területen árusító büfék, tetemes „szeletet” 
adva vissza a belső térből a fürdeni, napozni, kikap-
csolódni érkezőknek. A meglévő vendéglátó egy-
ségek bővítése érdekében még várnak érdeklődő 
bérlőket, vállalkozókat!

A rendelkezésre álló összeg, ahogyan a polgár-
mester fogalmazott, „nem ad lehetőséget szárnya-

lásra”. Noha a tetőtér beépítése is remek lenne, s 
fontos volna a gépészet megújítása is, az összegből 
egyelőre csak a főépület átalakítása valósulhat meg. 
Ám ha ez színvonalasan, minden igényt kielégítően 
történik, a jövőben más forráslehetőségek is adód-

hatnak. Az átalakulás, 
megújulás terveiben az 
önkormányzat nagyban 
számít a fürdő új vezető-
jének, Balogh Zoltánnak 
a véleményére, javaslatai-
ra, szakmai tapasztalatai-
ra, aki a Magyar Fürdő-
szövetség főtitkára is egy-
ben.

Ez év végéig megszü-
letnek a kivitelezés pontos 

tervei, jövő év januárjában indulhat a közbeszerzési 
eljárás, s augusztus végén kezdődnének meg a mun-
kálatok, hogy a nyári strandszezonban ne zavarja 
majd a vendégeket az átalakítás. Nehézséget ebben 
az időszakban valószínűleg csak a parkolás jelent 
majd az érkezőknek. Más lehetőség híján a strand 
alatti, vagyis a Duna és a kerítés között lévő füves 
részt alakítják át ideiglenes parkolóvá az érkezők ké-
nyelme érdekében. Ez a terület a KÖVIZIG tulajdo-
na ugyan, ám az egyeztetések már megkezdődtek a 
vízügyi igazgatósággal. A termálfürdő főépületének 
korszerűsítése várhatóan 2023-ra fejeződik majd be.

Győztes és nyertesek

Régi villa – új funkció
Leányfalu egyik szép, régi épületének jövőjéért 

évek óta sokat tesz a település önkormányzata. A 
 Klein-villa sorsa mostanra eldőlt, méltó otthonra 
lelhet benne a tervezett Ravasz László Emlékház és 
Egyházi Gyűjtemény, a kert sem marad kihasználat-
lanul, de helyet kap itt egy rendezvényközpont is. 
Utóbbi sokat segíthet majd az intézmény hosszú távú 
fenntartásában. A villa új életre keltésére a közelmúlt-
ban pályázatot írt ki az önkormányzat. A nyilvános 
bejárásra kilenc építész csapat érkezett, közülük a 
július 13-i határidőre öten adták be munkáikat: A 
Vilma Stúdió Bt., a Vadász és Társai Építőművész Kft., 
a Haemus Építész Műhely Kft., az Archiplan Építész 
Iroda Kft. és a Balázs Mihály Építész Műterme Kft.

A szakmai bíráló bizottságban helyi építészek, 
mint ötletgazda a Faluház vezetője, valamint a prog-
ram szellemi őreként a Ravasz-család leszármazottja, 
Tegzesné Bibó Borbála is helyet kapott.

A pályamunkák közül végül a Haemus Építész 
Műhely Kft. vitte el a pálmát, de a munkák rend-
kívül magas színvonala miatt a testület minden in-

dulót díjazott. S bár az alapkoncepció az első helyezet-
té, a legkiválóbb elemeket, s a legértékesebb gondola-
tokat minden pályaműből beépítik majd a villa végle-
ges terveibe.

Abban valamennyi tervező egyetértett, hogy a ki-
tűzött célok megvalósításához kevés volna a hely, így 
minden pályázatban szerepelt valamiféle újabb tér 
használata. Ezzel a bírálók is egyetértettek, így való-
színűleg a villa felső szintjén az egyházi gyűjtemény, 
földszintjén a 100 embert befogadó rendezvényköz-
pont helyezkedik majd el, s egyfajta bővítésként, a 
célhoz méltó, külön teret kap az Emlékszoba. Az át-
alakítás teljes költsége várhatóan belefér majd az elő-
irányzott mintegy 400 milliós keretbe. A terveket 
képes tablókon adták be a pályázók, a település veze-
tése ezeket a közeljövőben – ahogyan a nyertesek nevét 
– ugyancsak nyilvánossá teszi a leányfaluiak számára. 
Hamarosan megindul a közbeszerzési eljárás, év végre 
pedig a kivitelező kiléte is eldől majd. A munkálatok 
a tervek szerint jövő tavasszal kezdődhetnek el a villá-
ban.

Sürgető az MTÜ program újraindítása!

Lezárták a Templom tér egy részét
Megtörtént a szentendrei Templom tér lezárása, 

kérjük, ne lépjenek a balesetveszélyes, elkerített 
területekre! A VSZN Zrt. augusztus 6-án (csütör-
tökön) lezárta a szentendrei Templom teret, mert 
az azt övező, a plébánia 
tulajdonában lévő támfal 
a gyalogosok által hasz-
nált részeken balesetve-
szélyes állapotában van. 
A Templom tér csak az 
Alkotmány utca felől 
megközelíthető, sem a Fő 
téri sikátor, sem a Hild 
lépcső felől nem, vala-
mint a támfal kezdő- és 
végpontjánál is lezárták 
az utat, hogy a támfal mellett ne lehessen közle-
kedni. Az önkormányzat az egyházzal egyeztetve 
döntött a lezárásról. A következő hét elején pedig 
körbekerítik a támfal Templom tér felőli részét. A 
plébánia tájékoztatása alapján augusztus második 
felében egyszerű visszaépítés várható a támfalon.

A visszafalazás nagy valószínűséggel nem oldja 
meg a balesetveszélyes helyzetet. Mások mellett a 

szentendrei Templomdomb támfalának felújítása, 
megerősítése és csapadékvíz-elvezetése, valamint 
a város Fő terén levő, az 1700-as években épült 
emblematikus dalmát kereskedőház felújítása is 

szerepel a Magyar Tu-
risztikai Ügynökség ál-
tal korábban jóváha-
gyott, azonban 2019 
februárja óta lényegé-
ben leállított program-
ban. Szentendre önkor-
mányzata több fóru-
mon, több alkalommal 
sürgette az MTÜ prog-
ram azonnali újraindí-
tását, mert a Fő téri 

Kereskedőház mellett, most már a Templom-
domb támfala is életveszélyes állapotban van. A 
Turisztikai Ügynökség azonban érdemi választ 
nem adott a város kéréseire, gátat szabva ezzel 
annak, hogy Szentendre már támogatást nyert 
két legsürgetőbb projektje a kivitelezés szakaszá-
ba jusson.

(Forrás: Szentendre Hírlevél)

Gazdák és vásárlók a Hídfőn
A Pest megye területén lévő termelői piacok felújí-

tására, építésére vonatkozó pályázatot 2018 tavaszán 
írták ki. A megye eddig kevés uniós forrást tudott 
lehívni, mert fejlettségé-
ből adódóan korlátozot-
tan részesülhet pénzügyi 
forrásokból. A kormány 
úgynevezett kompenzáci-
ós program keretében le-
hetőséget adott különbö-
ző megyei fejlesztésekre. 
Arról, hogy Tahitótfalu is 
81 millió forintos támoga-
tásban részesül, amihez 9 
milliós önrészt tudtunk 
biztosítani, 2019 őszén született kormányzati döntés. 
A beruházás az elmúlt évben meg is kezdődött. Július 
18-án ünnepélyesen átadtuk a Hídfő Termelői Pia
cot. Pest Megye Közgyűlésének elnökével, Szabó Ist-

vánnal köszöntöttük a megjelenteket. Tahitótfalu ismét 
bizonyított, és a járványügyi helyzet ellenére határidőre, 
megfelelő igényességgel be tudta fejezni a beruházást és 

újra szeretnénk bizonyítani! 
– Megépíteni az egészség-
házat, ami nemcsak a mi-
énk, hanem a környező te-
lepülések egészségügyi ellá-
tását is magasabb szintre 
emelhetné. Másik bizonyí-
tási területként nagy remé-
nyeket fűzünk a mintegy 
460 millió forintos, négy 
csoportszoba megépítését 
feltételező pályázatunk si-

keres elbírálásában.
Az új piac megnyitása után néhány héttel azt látjuk, 

hogy a lakók és a helyi termelők jó hangulatban vették 
birtokba az új közösségi teret, termelői piacunkat.

Sportpark épül
A kormány a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sport-

park program 2016-2020 közötti időszakra vonatkozó 
koncepciójának keretében önkormányzatunk pályáza-
tot nyújtott be, amiben megjelöltük azt a helyszínt, 
ahol sikeres elbírálás esetén a sporteszközöket telepíte-
ni szeretnénk. Ez a helyszín pedig nem más, mint a 
szigeti településrészen lévő szabadidő park. A pályázat 
IV. üteme kifejezetten azokat a településeket kívánta 
előnyben részesíteni, amelyek korábban ugyan benyúj-
tották a pályázatukat, de nem részesültek támogatás-
ban, illetve a Magyar Falu Program keretén belül sem 
sikerült eredményesen pályázniuk. A 2020. július 14-
én kézhez kapott levélben az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma arról tájékoztatott, hogy Tahitótfalu a 
Nemzeti Sza bad idős-Egészség Sportpark program IV. 
ütemében támogatásban részesült, amelynek köszön-

hetően a közeljövőben egy „B” típusú sportpark létesül-
het. A kormány döntése alapján a Beruházási Műszaki 
Fejlesztési Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (mint 
beruházási ügynökség) fogja megépíteni a sportparkot. 
Telepítésével egyidejűleg a képviselő-testület úgy hatá-
rozott, hogy a gyermek játszóeszközöket is felújítja. 
Kihelyeztünk egy kéttornyú csúszdát, egy lengőhintát 
és egy libikókát. A fentiekkel összhangban a sportpark 
kerítése és kapui is megújulnak. Az állagmegóvás érde-
kében prevenciós szándékkal már korábban térfigyelő 
kamerát telepítettünk. A sportpark komplex felújításába 
szeretnénk bevonni a helyi vállalkozókat, civil szerveze-
teket, családokat és magánszemélyeket. Ezúton is kérek 
mindenkit, aki támogatni kívánja munkánkat, telefonon 
vagy e-mail útján regisztráljon a falugondnokságon.

Sajtos Sándor polgármesterTÉ
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4� XV. évfolyam, augusztus

Fesztivál a KERTEM-ben
A KERTEM egy új – a „helyzet” szülte – programsorozat, 

amelyet ez év júliusában és augusztusában tartanak a Sziget-
monostor Faluházban, az udvarban felépített szabadtéri szín-
padon, a mellette található pajtában, és az intézmény egyéb 
szegleteiben. Az esemény különlegessége, hogy helyi, a Szent-
endrei-szigethez, különösen Szigetmonostorhoz kötődő művé-
szek, zenészek, zenekarok jelennek meg hétről hétre a KERTEM 
színpadán, kellemes nyáresti kikapcsolódást kínálva a Faluház-
ba ellátogatók számára. Az augusztusi „második félidő” is számos különleges, 

díjmentesen látogatható progra-
mot kínál, továbbá a Szentend-
rei-sziget első petanque pályája, 
kispályás foci, lengőteke, a 3000 
m2-es zárt kert zöld gyepe, és a 
Faluház büfé is vár mindenkit a 
KERTEMBEN, Szigetmonosto-
ron, az Árpád u. 15. szám alatt. 
Mert kell egy hely…

Kovács Attila faluházvezető

Szigetmonostor Faluház
Augusztusi program

Augusztus 8. 17.00 A háromágú tölgyfa tündére 
– Fabók Mancsi Bábszínháza

Augusztus 8. 19.30 Dobogókő koncert (folk-rock 
zene). Augusztus 15. 19.30  Oravecz György zongo-
rakoncertje. Augusztus 22. 9-12.00  Családi kéz-
műves játszóház – Meglepetés ajándékok, díszek 
készítése. Augusztus 22. 17.00  Moldvai családi 
táncház – Molnár Réka és a Csürrentő együttes. 
Augusztus 22. 19.00  Most az egyszer (tábortűz-pop 
napjaink zenéivel) – Balázs Fanni és Antal Gábor

Augusztus 23. 18.00 óra  Nyárbúcsúztató fúvós-
koncert – Szigeti Keresztyén Fúvószenekar. Augusz-
tus 29. 19.00  Dörgő – ExSobriBoogie koncert 
(folk-rock)

További információkat a faluhaz@szigetmonostor.
hu címen, vagy a 06-26/393-073-as telefonszámon 
kérhetnek az érdeklődők.

Képzelt riport Bogdányban
A pandémiás veszélyhelyzet alatt leállt a kulturális élet, így a júni-

usi színházi hétvége is elmaradt Dunabogdányban. Nyaralását a szín-
ház „istennője” is augusztusra halasztotta, az évek óta nagy sikerrel 
működő Thália Bogdányban nyaral „színházfeszt” a nyár utolsó 
hónapjában lesz, ez-
úttal községbeli elő-
adókkal. A Fiatalok a 
Kultúráért Közhasz-
nú Egyesület színját-
szói élőzenés előadás-
sal készülnek a 23-ai 
bemutatóra. A Víg-
színház legendás da-
rabját, a Képzelt ri-
portot viszik szín-
padra, természetesen 
a Presser – Adamis 
páros szerzeményei-
vel. Déry Tibor da-
rabja a társadalmi 
kívülállás és elidege-
nedés lehetetlenségé-
re hívja fel a figyel-
met. A cselekmény 
tulajdonképpen egy 
„kereséstörténet”, a 
főszereplő József fele-
ségét, Esztert keresi egy amerikai popfesztiválon. Presser Gábor dalai 
elemi erővel vannak jelen a darabban, mára slágerré lett mind.

Aki már 21-én kiruccanna Bogdányba a Rendezvénytérre, este a 
Szimfonikus Zenekar, valamint a Judy in the Sky együttes közös 
koncertjét hallgathatja meg. Az esten többek között Beatles, LGT és 
Máté Péter dalok csendülnek fel.

Faluház és Ravasz László Könyvtár
Leányfalu

Augusztus 10. 17.00 VILLANTÁS- filmklub fiataloknak, 12-
16 éveseknek. Balladai hangvétel és kísérletezés: Hukkle, rendezte: 
Pálfi György (2002)

Augusztus 12. 20.30 CSE(H)MEGÉK filmklub. Cseh fil-
meket vetítünk  szerdánként: Csereüvegek  (2007) Rendező: Jan 
Svěrák

Augusztus 15. 18.00 ZéróPlusz TáncMűvek:  … vagyok – 
Kortárs tánctárlat. Alkotók, táncművészek: Emilia Abe,  Fejős Adri-
enn, Keresztey Veronika, Alejandra Rosas, Rostás Manka, Stefanovics 
Anna. A darab egy installációkkal egybekötött táncszínházi előadás. 
A szereplők a saját maguk által különböző tárgyakból kialakított 
terekben jelennek meg. Előadásunk a „ki vagyok én” örök kérdésére 
ad egy itt és most érvényes választ. Az esemény a „KÖSZÖNJÜK, 
MAGYARORSZÁG” program támogatásával jön létre.

Augusztus 16. 
18.00 –  Ravasz 
László Könyvtár – 
Nyáresti beszélge-
tés és könyvbemu-
tató a Leányfalun 
élő író – színművész 
– rendező házaspár-
ral, Balázs Ágnes-
sel és Gáspár And-
rással. A helyszínen kedvezményes könyvvásár és dedikálás!

Augusztus 17. 17.00 VILLANTÁS – filmklub fiataloknak, 
12-16 éveseknek. Vakáció 45 éve: Le a cipővel!, rendezte: Szabó 
Attila, 1975

Augusztus 19. Erdélyi művészek Leányfalun – online ese-
mény Tiltott kastélyok – Erdélyi történelmi családok a jóvátétel 
útvesztőében című nemzetközi multimédiás vándorkiállítás online 
megnyitója. A 32 éves múltú sorozatunk 43. megnyitóját idén Le-
ányfalu honlapján (www.leanyfalu.hu) élőben közvetítjük. 16.00 
A tárlatot Margittai Gábor író, szerkesztő, a kiállítás kurátora nyitja 
meg, aki a helyszínen dedikálja Tiltott kastélyok című könyvét. 
17.00 Előadás Trianon hatása a magára maradt erdélyi magyar 
szellemi életre, különös tekintettel a Helikon és a Hitel nagy ge-
nerációjára. Szász István Tas Magyar Érdemrend lovagkeresztjével 
kitüntetett, Márton Áron emlékérmes író. NKA.

Augusztus 19. 
20.30 CSE(H)
MEGÉK moziklub. 
Szeszélyes nyár  
(1967) Rendező: Jirí 
Menzel

Augusztus 24. 
17.00 VILLANÁS 
– filmklub fiatalok-
nak. A félelem és 
mítoszok szekerén: 
Nosferatu, rendez-
te: Friedrich Wil-
helm Murnau, 1922

Augusztus 26. 
20.30 CSE(H)
MEGÉK moziklub. 
Üzenet a metróból 
(2005) Rendező: Fi-
lip Renč
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Szakrális élmény
Augusztusban Visegrádra ér-

kezik a Szent Korona installáció, 
mely a magyar államiság egyik 
legfontosabb jelképének rendkí-
vül látványos, öt méter magas és 
négy méter átmérőjű építménye. 
A korona nagyított modelljének 
elkészítése Elekes Gyula tűzzo-
mánc-művész ötlete volt, aki 
évek óta tart foglalkozásokat 
Székelyudvarhelyen, melyeken a 
gyerekek a Szent Korona kicsi-
nyített mását készítik el, s köz-
ben megismerik a történetét. A 
művész elgondolkodott azon, 
hogyan lehetne egy monumen-
tális installációt is készíteni, 
mely akár „kiállítóteremként” is 
szolgál, megismertetve felnőtte-
ket és gyerekeket a korona ma-
gyar történelemben elfoglalt 
helyével és szakrális funkciójá-
val. „Arra gondoltam, hogy átlát-
szó anyagból kellene elkészíteni, 
hogy a behatoló napfény élményt 
adjon: olyan legyen, mint egy 
üvegablak. Belül a korona rövid 
története és az olvasható, hogy a 
zománcképek kiket ábrázolnak, 

ők miért fontosak. A külső részen 
bemutatjuk a korona hányatott 
sorsát és a királyokat, akiket be-
avattak e koronával.

A magyar Szent Korona ins-
talláció statikai meggondolás-
ból, valamint időtállóságát szem 
előtt tartva egy szilárd, stabil 
szerkezet. Váza alumíniumból 
készült, felépítménye áttetsző 
polikarbonát (plexi) idomokból 
áll. A szerkezet kör formája egy 
szentélyt idéz. A kör átmérője 
4,8 m, magassága 5,2 m.

A nem mindennapi installá-
ciót számos magyarországi tele-
pülésen láthatták már az érdek-
lődők: Budapest, Keszthely, 
Komárom, Cegléd, Dunaha-
raszti, Isaszeg voltak eleddig a 
korona állomásai. Visegrádon 
2020. augusztus 20ától szep
tember 21éig lesz megtekint
hető a Szent Korona installá
ció, melyet a Szent István-napi 
ünnepség keretében mutatunk be 
városunk polgárainak.

(Forrás:VisegrádiHírek/Eőry 
Dénes)

Pontosan egy éve, 2019. júli-
us 1-jén indult el a nagycsaládo-
sok újautó-vásárlási programja, 
amely jelentősen fellendítette a 
magyar autópiacot. Ez idáig több 
mint 27.000 igénylés érkezett be 
a Magyar Államkincstárhoz.

A támogatásigényléseket és 
a nagycsaládos modellekre való 
leszerződéseket még a koronaví-
rus sem tudta megakasztani. Az 
egyetlen „visszatartó erő” a szál-
lítási nehézség a gyártók részéről, 
amelynek háttere valójában egy 
körforgásként írható el. Tavaly, 
mikor kihirdették a nagycsaládo-
sok állami támogatását, egy gyártó 
sem volt felkészülve arra, milyen 
hatalmas mértékben fog megugra-
ni a kereslet a hétszemélyes model-
lek iránt Magyarországon.

Mostanra azonban mindenki 
megnövelte gyártási kapacitásait 
a hétszemélyes autókra. Ugyanak-
kor a szigorodó CO2 normák miatt 
több márka is rákényszerült arra, 
hogy leálljon egyes modelljeinek 
gyártásával. A kínálat így össze-
szűkült, és – habár kisebb mérték-
ben, de – előidézte a szállítási idők 
meghosszabbodását.

A Duna Autó 19 márkát felvo-
nultató kínálatából 19 modell felel 
meg a kormány által megfogalma-
zott feltételeknek az egyterű gép-
járművektől a nagyobb szabadidő 

autókig. A cégnél június közepéig 
több mint 400 szerződést kötöttek 
meg, és ennek 80 százalékát már 
át is adták a nagycsaládosoknak. 
A program egyértelmű nyertese 
– gyártó szempontból – a Dacia, 
hiszen Lodgy-ja a legolcsóbb autó a 
hétszemélyes kínálatban. Az Autó-
városban a szerződések 1/4-ét erre 
kötötték meg az elmúlt egy évben. 
Igaz, most már a román márka is 
több mint 5 millió forintért adja 
modelljét, levonva az állami támo-
gatást, a kezdőára 2.649.000 Ft. 
Az óbudai cég statisztikái szerint a 
népszerűségi lista második helyén 
továbbra is a Skoda Kodiaq áll. Ért-
hető, hogy a nagycsaládos eladások 
14 százalékát ez a modell teszi ki, 
hiszen már 5.920.000 forinttól ha-
zavihető a közkedvelt SUV. Persze 
ehhez hozzátartozik az is, hogy 
a 2,5 milliós támogatáson túl az 
importőr egyéb kedvezményeket 
is biztosít az autóvásárláshoz. Így 
próbálja ösztönözni eladásait a Fi-
at, Kia, Nissan, Peugeot, valamint 
a Seat is – utóbbi márka főképp a 
Tarraco modellel ért el így ered-
ményt, az Autóváros nagycsalá-
dos rangsorában a 4. helyen vég-
zett, 6,25 százalékkal. A Seatot – a 
Dacián és a Skodán kívül – a Fiat 
előzte meg, amely Doblo Panorama 
modelljével a képzeletbeli dobogó 
3. fokára fért fel. Sajnálatos hír 
azonban, hogy ezt a típust a szigo-
rodó CO2-kibocsátási normák mi-
att a gyártó kénytelen volt kivonni 
a forgalomból, így a jövőben már 

nem lesz kapható. A TOP5 végén 
a Peugeot Rifter áll, 5 százalékkal, 
a sort a továbbiakban a Renault, 
Honda, Kia és Nissan folytatja.

A Duna Autó adatai alapján a 
nagycsaládosok jellemzően a már 
állami támogatással csökkentett, 
5 millió forint alatti kategóriá-
ból választanak gépjárművet – az 
adásvételek több mint fele ide tar-
tozott. Tudván, hogy a mindent 
vivő Dacia Lodgy is idetartozik, ez 
nem is olyan meglepő. De nagy-
ságrendileg ugyanennyiért be le-
het szerezni egy új Peugeot Riftert 
vagy Fiat 500L Wagont is. A vá-
sárlások 38 százaléka is azonban 
az 5-7,5 milliós kategóriában reali-
zálódott, élén a Skoda Kodiaq-kal, 
Seat Tarracóval, és az eddig még 
nem említett Peugeot 5008-cal. 
Ennyiért a töretlen népszerűségű 
városi terepjárók (SUV-ok) több-
sége elérhető, mint például a Kia 
Sorento, Nissan X-Trail vagy Mi-
tsubishi Outlander. Ugyanakkor az 
egyterű Renault Grand Scenicért, 
valamint a Fiat Talento és a Re-
nault Trafic kisbuszokért sem kell 
többet kifizetni alapesetben.

Kevésbé kelendőek a már ál-
lami támogatással csökkentett, 
7,5-10 millió forintos árkategóri-
ába sorolható típusok. Közülük a 
Honda CR-V viszi a prímet, amit 
a Seat Alhambra követ, Hyundai 
Santa Féből és Nissan NV200 
Eváliából (elektromos és gázüze-
mű verzióban is) viszont csak né-
hány darab talált gazdára. A Duna 

Autó nagycsaládos modelljei kö-
zül egyébként a Volvo XC90-es 
kapható még alternatív hajtással, 
tölthető, plug-in hibrid verzióban, 
de erre az elektromos autó pályázat 
nem vonatkozik.

Az igénylők az okmányiro-
dai ügyintézés és az önerő teljes 
befizetése után átvehetik új gép-
járművüket. A program egészen 
2022. december 31ig tart. Je-
lenleg a Duna Autó Zrt.-nél 19 
márka kínálatából választhatnak 
új autókat az érdeklődők, és 24 
márkaszervizben várják a szak-
képzett alkalmazottak az autója-
vítással kapcsolatos feladatokat. 
Az országosan és regionális szin-
ten is egyedülálló márkaválasz-
ték, használtautó kereskedés és 
számos kiegészítő szolgáltatás 
mellett egy márkafüggetlen 
karambolos javítóközpont is si-
keresen működik immár 1989 
óta, az Óbuda szívében található 
vállalat négy és fél hektáros te-
lephelyén. Hazánk legnagyobb 
márkapalettájával rendelkező 
márkakereskedésének szervize-
iben évente több mint 40 ezer 
javítást végeznek.

Még két éven át tart az „autóprogram”

Mező Misi (Magna Cum Laude) és Gável Gellért 
gitárművész a KERTEM színpadán
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Napi sétámat róva
„…olyan volt, mint a boldog békeidőkben”

Napi sétám alatt próbálom felmérni, mennyien 
lehetnek az óvárosban. Kevesebben vannak-e a tu-
risták Szentendrén mint korábban, a koronavírus 
járvány előtt? Vajh mit okozott a járvány? Ezen a 
hétvégén például azt láttam, hogy a Fő tér és kör-
nyéke olyan volt, mint a boldog békeidőkben. Min-
denütt sétáló, fagyizó, lángost majszoló turisták, a 
vendéglők teraszain is szép számmal ültek emberek. Ahogy jobban 
körbenéztem, már látszottak a változások. A Bercsényi utca színes 
esernyői alatt több tucatnyian fotózkodtak, de mintha a boltba beté-
rő vásárló kevesebb lett volna. A Bogdányi utcában több üzlet is zár-
va, és legalább három bolton „Üzlethelyiség kiadó” tábla lóg. S aztán 
feltűnt az is, hogy nincs az utcán egy rajzoló sem.

Arról írt nemrég a New York Times, hogy Velencében a koronavírus 
karantén feloldása után újraéledt a flânerie hagyománya, (a magyar 
megfelelője talán a flangálás) a kissé céltalan sétálás, amikor az ember 
egyszerűen csak élvezi a szabadságot, a levegőt, a napfényt, s ha összefut, 
megáll beszélgetni egy-egy ismerősével. Ahogy ők mondják, megállni 
ombra de vinre, egy „bor árnyékára”. Nem ezért érdekes az írás, hanem 
mert számos szentendrei analógiát is véltem felfedezni benne. A helyzet 
elemzését kérve nem akárkiket szólaltat meg a cikk írója: a volt velencei 
polgármester mellett olyan szakembert is, mint a 430 helyi szálloda 
szövetségének elnökét, aki meglepetésemre ilyeneket mond: „Itt az ide-
je, hogy visszaszerezzük ezt a várost”. Pedig nem akármiről van szó, 
amikor Velence turizmusáról beszélnek. Ugyanis körülbelül 25 000 
velenceit foglalkoztat közvetlenül ez az iparág a lagúnák városában. A 
becslések szerint ez a mi városunkban közvetve maximum néhány száz 
főt jelenthet a vízvezeték szerelőtől az utcai éjjelőrön és taxison át, a 
pincéreket is beleszámolva. A turisták száma Velencében évente körül-
belül 20 millió, amely a körülbelül két négyzetmérföldes és 50.000 la-
kosú területre koncentrálódik, és ami nem mellékes, a turizmus 3 mil-
liárd euróval járul hozzá a költségvetéshez évente. Szóval ott nem vala-
miféle ráfizetéses üzletágról van szó, amikor változást sürgetnek.

Mégis, nagyjából ugyanazokat a torzulásokat sorolják, amelyekről 
sok szentendrei is panaszkodik. Például, hogy az élelmiszerboltok em-
léktárgy üzletekké váltak. Ez akár szentendrei analógia is lehetne, hiszen 
már régóta nincs csak ajándéktárgyakat árusító üzlet az óvárosban. 
Nagyon drágák a lakhatási költségek, és a szolgáltatások hiánya kiszorít-
ja a lakosokat, panaszkodnak a velenceiek. Náluk is – hasonlóan Bu-
dapest belvárosához – gondot okoz, hogy az Airbnb (lakásokat bér-
beadó multinacionális cég) amely több mint 8000 apartmant ad ki 
Velencében, ezzel „elszállodásítja” a lakóházakat. A város két szigetből 
álló történelmi központjában az 1950-es években 175 000 ember élt, 
számuk 2009-re 60.000 alá csökkent. Ha valaki megnézi hány álladó 
lakosa volt 1950-ben, és hány van ma például a Bogdányi utca, Fő tér 
és a Rév utca közötti szakaszon lévő házakban, majd ugyanezt a ten-
denciát láthatja. S amikor Paolo Costa volt polgármester szavait olva-
som, hogy „Most kell cselekednünk, mielőtt a tömegturizmus teljes 
kapacitással visszatérne, mert nem fogunk második esélyt kapni”, 
bizony kicsit magunkra is gondolok. Velencében a lakosok és a helyi 
vezetők azt remélik, hogy városuk olyan gazdaságot tud kialakítani 
hamarosan, amely nem pusztán a turizmus körül forog. – Bár Szent-
endrén még nem velencei mértékűek a tömegturizmus okozta káros 
hatások, de érdemes figyelnünk, hogy a nagyok hogyan használják ki 
a mostani különleges helyzetet, és tudják elviselhetőbbé változtatni a 
tömegturizmust, élhetőbbé tenni városaikat. Velence például arról sző 
terveket, hogy a multinacionális vállalatok, rangos intézmények és 
digitális nomádok vonzó, Brüsszel és Berlin keverékévé alakítják vá-
rosukat. De lehet, hogy nemcsak milliárdokkal indulhat el a változás, 
hanem úgy is, ahogy a Kör utca és környékének lakói teszik. Öröm 
virágos utcájukba lépni, mert egy a szomszédba átvezetett rózsalugas 
és néhány tő levendula is sokat jelenthet. Még ha nem is annyit, mint 
a tudományosan kimódolt fejlesztési programok…

-Sutyi-

A színházi élet augusztustól 
beindul a Dunakanyar kulturális 
fővárosában. A Szentendrei Te-
átrum friss, színes kulturális ese-
ménysora 2020. augusztus 
7–30. között várja az érdeklődő-
ket. A kamaradarabok mellett 
jazzkoncert, koncertszínház, kor-
társ magyar drámák, gyerekteát-
rumi programok szórakoztatják 
majd a közönséget. Az idei Teát-
rum házigazdája Nagy Dániel 

Viktor színművész, akit Vasvári 
Csaba színművésszel Didier 
Caron Hamis hang című, fordu-
latokban gazdag, izgalmas darab-
jában láthatunk. Az Orlai Pro-
dukciós Iroda, a FÜGE és a 
Szentendrei Teátrum magyaror-
szági bemutatója augusztus 22
én lesz a Ferenczy Múzeum ud-
varán. A francia kamaradarabot 
Ujj Mészáros Károly állítja szín-
padra. A Szentendrei Teátrum 
Szabad terek – nyitott lelkek 
címmel rendhagyó évadnyitó gá-
lával ünnepli a közönséggel való 
újbóli találkozást (Augusztus 7.). 
Egy kaotikus világban mi értelme 
a színháznak? – teszi fel a kérdést 
Sardar Tagirovsky rendező, a 
Függöny című darabban. Az elő-
adás Moliére, Bulgakov, Szo-

phoklész, Racine, Mnouchkine, 
Mandel és Shakespeare művei, 
valamint a szereplők és alkotók 
improvizációi alapján készült. A 
Színház- és Filmművészeti Egye-
tem és a Szentendrei Teátrum 
ősbemutatóját augusztus 14én 
tűzik műsorra. A MASZK Egye-
sület, az Orlai Produkciós Iroda 
és a FÜGE produkciójában 
Grecsó Krisztián 2014-es nagy-
sikerű regényének színpadi adap-
tációját mutatja be a Teátrum. A 
Megyek utánad főhőse leltárt ké-
szít, megrajzolja saját önarcképét. 
A szereplők: Mészáros Béla, Kurta 
Niké és Baki Dániel.

Az idei gyerekteátrumi prog-
ramok – a Babszem Jankó a 
Majorka Színházzal, a Far kas bar-
kas és Rókakoma az Aranyszamár 

Színházzal és az ismert magyar 
népmese, A kutyácska Nyáry Det-
tivel – vasárnap délelőttönként, a 
Dunaparti Művelődési Ház ud-
varán várják a legfiatalabb szín-
házrajongókat.

A zenei kínálatban két külön-
leges előadás fogadja a közönsé-
get, a Dunaparti Művelődési Ház 
udvarán, augusztus 22én a 
népszerű Borbély Műhely jazz-
formáció lép fel, vendégük Bin-
der Károly Erkel Ferenc-díjas 
zongoraművész. A Szentendrei 
Teátrum nyári évadát a Garázs-
banda önironikus és rendkívül 
szórakoztató koncertszínházi elő-
adása zárja augusztus 30án. A 
DEKK Színház, a FÜGE és a 
Kőszegi Várszínház produkciójá-
nak szereplői: Jankovics Péter, 
Szabó Zoltán és Vinnai András.

A Szentendrei Teátrum ősz-
szel folytatja az évadot!

Télig tart a nyár!

Az ember természetéből adó-
dóan keresi társai közelségét. Be-
lülről fakadó vágyunk, hogy 
együtt legyünk, közös élményünk legyen. 
Ennek adnak teret a fesztiválok, karneválok, 
tömeges ünnepségek, „fieszták”. Gondoljunk 
csak a riói vagy a velencei karneválra, a Festa 
del Redentore-re és a Vogalongára vagy a 
Pamplona város védőszentjének tiszteletére 
rendezett többnapos ünnepségre. Ezek ma 
már mind az úgynevezett programturizmus 
célállomásai, miként a Budapesti Tavaszi 
Fesztivál, a Cannes-i Fesztivál Filmvásár vagy 
a Bayreuth Ünnepi Napok, a Salzburgi Ün-
nepi Hetek.

S, hogy mennyire népszerűek lettek az 
utóbbi évtizedekben a különféle fesztiválok az 
óriás színpados többnapos programoktól a 
falusi sportpályán tartott közös buliig, jól mu-
tatja, hogy szinte ma már nincs olyan falu vagy 
város e honban, ahol ne lett volna a koronaví-
rus járvány korlátozásáig valamilyen fesztivál. 
Volt belőlük több száz nálunk is, a Gyulai Vár 
Jazz Fesztiváljától Kapolcsig számtalan.

Szentendre már a hatvanas évek vége óta 
– kivételezett helyzete miatt – ezek között 
volt: az ide szervezett néptánc találkozókkal, 
megyei és országos seregszemlékkel, a Művé-
szeti Főiskolák Fesztiváljaival, a Szentendrei 
Nyárral, majd utóbb a Bor-Sör és Pestisűző 
Fesztivállal, a Szentendre Éjjel Nappal prog-
rammal. Bár mi adottságainknál fogva soha-

sem voltunk monstre rendezvények helyszí-
nei, e trendből mégsem vonhattuk ki magun-
kat. Sok vita kísérte korábban is, mekkora és 
milyen típusú rendezvények illenek Szentend-
rére, amely egyszerre minőségi kulturális 
programot és turisztikai vonzerőt is jelent, és 
amelyben találkoznak a helyiek és a kirándu-
lók igényei is. Ezért aztán kisebb-nagyobb 
konfliktusok mindig voltak, még a ma már 
nosztalgiával emlegetett Templomtéri játékok 
vagy a Performance fesztivál miatt is, mert 
annak sem örült mindenki.

Most, hogy a koronavírus járvány újraírta 
a fesz ti vál nap tá ra kat Európában, mintha nem 
csak a negyven eurós barcelóniai repülőjegy-
nek lenne annyi, de az ilyen típusú nagyren-
dezvényeknek is, legalábbis időlegesen. Vál-
tóállításra van szükség, írják a szakértők. S 
bár egyelőre még csak a kivárás észlelhető, 
mintha a szervezők abban bíznának, hogy ha 
elkészül a vakcina és elmúlik a járvány, akkor 
minden megy tovább úgy, mint korábban 
volt. Mások szerint – és egyre többen vannak 
az e nézetet vallók – ezeknek a programoknak, 
és a hozzájuk kapcsolódó turizmusnak vége.

Nézegetve a hazai „menüt”, láthatóan al-
kalmazkodási verseny van. Az 500 fős korlá-
tozás miatt az eddig ismert fesztiválok 
zanzásított magyar megoldásban élnek to-

vább: a kapolcsi Művészetek völ-
gye helyett Völgyhétvégék, igazi 
bajai Halfőző fesztivál helyett, 

Halünnep, stb. Némelyik afféle magyar meg-
oldással, mint a gulyás helyett, a hamis gulyás. 
Fesztivál-pótlékok egy kissé őszre csúsztatva, 
feldarabolva, de igazi „fílinggel”, mint min-
denütt ígérik. Némelyik kicsit olyan mintha 
az Oktoberfest helyett no vem ber fesz tike len-
ne Münchenben, sörcsarnokonkénti rendez-
vényre bontva, hogy sehol se lépjék túl az 500 
főt. Láthatóan nem könnyű megtalálni a jó 
megoldást.

Többek szerint most azok vannak kedve-
zőbb helyzetben, akik nem egy üres prérire 
épített fesztiválvárossal és óriás színpadokkal 
kínáltak korábban programot, hanem ahol 
több kisebb rendezvény sokszínű kínálata volt 
eleve a program. Ebben Szentendre jó adottsá-
gokkal bír, sok hangulatos udvarával, terével, 
vendéglőjével. Erre épít a 28án kezdődő 
Szentendre Éjjel Nappal Nyitva program 
is. A régi művészteleptől a városi vendégházig 
tucatnyi helyszínen találhat magának valót az 
érdeklődő. Mint a rendezők írják, a város kul-
turális, civil szervezeteinek, művészeti egye-
sületeinek, nemzetiségi önkormányzatainak 
és üzleti vállalkozásainak összefogásával lát-
ható lesz Szentendre valódi arca, értékei és 
egyedisége a kultúra, a művészet és a vendég-
látás területén.

B.Gy.

Kis-nagy fesztivál

A dolog, amelyet napirendre 
tűzött legutóbbi ülésén Szentend-
re Város Horvát Nemzetiségi Ön-
kormányzata, vélhetően nem ke-
csegtet a dicsőség reményével, vi-
szont sok írással, tanácskozással és 
vélhetően számos konfliktussal is 
jár majd. Jóakaróink azt jósolják, 
kapunk majd a fejünkre, hogy 
olyasmibe avatkozunk, 
ami állítólag csak a fel-
kentek dolga. Az ingat-
lantulajdonosoké, a terv-
tanácsé, építészeké, mű-
emlékeseké stb. és nem 
egy „félművelt amatő-
rökből álló nemzetiségi 
önkormányzaté”.

Ugyanis amibe bele-
vágtunk, az az óvárosi 
városkép, és ezen belül is 
a Szamárhegy arculatá-
nak megvédése, amely szentendrei 
dalmát közösségünk életének tere 
volt. Ahol az utóbbi évtizedekben 
nem csak a lakosok cserélődtek ki, 
de számos épület elenyészett a tu-
datlanság, nemtörődömség, a fél-
reértett modernitás és a tehetség 
hiánya miatt, így mára e városrész 
utcaképei torz változatai a réginek. 
A lépcsők rossz állapotban, több 
sikátor elbirtokolva, lezárva, 
funkciótlanná alázva. A városrészt 
valamikor karakteressé tévő ka-
puk, ablakok, kutak, kőfalak el-
bontva vagy lebontásra ítélve. Vi-
szont vannak helyettük ormótlan 
elektromos szerények, idétlen sár-
ga gázvezetékek, építési-áruházi 
típusterv ajtók és ablakok, kerítés 

elemek és más testidegen furcsasá-
gok. Így vált egyre arctalanabbá és 
torzult el e városrész! Nem nehéz 
feltárni a történet eredőjét, hiszen 

nem csak a korábbi jogszabályi 
védelem hiánya, hogy a hatályos 
szabályozás legfeljebb az arányok, 
nyeregmagasságok stb. betartását 
írta elő. Nagyobb baj, hogy a tu-
lajdonosok egy része nem tartotta 
értéknek amit megvásárolt, akadt, 
akit csak a telek érdekelt és legfő-
képpen a panoráma. Volt, amit a 
helyi építész társadalom néhány 
képviselője is deklaráltan értékte-
lennek ítélt, így építettek át bizo-
nyos helyeket.

Abban persze igazuk van a fel-
kenteknek, hogy a régi szamárhe-
gyi házak nem raguzai, sibeniki 
vagy velencei értékűek, mégis, így 
együttesen olyan karakteres utca 
és városképet alkottak, amely 

megvédendő érték! Nos ezért hív-
tuk konzultációra a város főépíté-
szét, hogy elmondjuk és bemutas-
suk, mit tartunk mi közösségünk 

számára védendőnek. 
Lehet, hogy elgondolá-
sunk építészi mércével 
olykor gyenge érveken 
nyugszik, de a nemzeti-
ségi identitás, a kultúr-
történet miatt mégis 
kezdeményezni fogjuk 
Szentendre településképi 
rendeletének módosítá-
sát. Eddig városunkban 
nem volt napi gyakorlat 
– másutt se nagyon – 

hogy valamelyik nemzetiségi ön-
kormányzat ilyen ügyekkel foglal-
kozzon. Elvoltak a testületek belső 
ügyeikkel, elköltötték a működés-
re és feladatokra kapott kis pén-
zecskéjüket, elutaztak az anyaor-
szágba, tartottak néhány rendez-

vényt lehetőleg magukban, és nem 
avatkoztak a települési önkor-
mányzatok dolgaiba mindenféle 
kezdeményezéssel, legfeljebb egy 
kis pénzért kuncsorogtak. Pedig a 
2011. évi CLXXIX. Törvény a 
nemzetiségek jogairól 79 § (1) azt 
írja: „A nemzetiségi önkormány-
zatok a nemzetiségi közügyek in-
tézése érdekében jogosultak az 
ügyben hatáskörrel és illetékesség-
gel rendelkező állami és önkor-
mányzati szervek eljárásának kez-
deményezésére, azoktól tájékozta-
tást kérhetnek, részükre javaslatot 
tehetnek.”

Nos, szándékunk szerint témá-
ja lesz ez is annak megbeszélésnek, 
amelyen Fülöp polgármester úrral 
a Szentendre Város Önkormány-
zata és Szentendre Város Horvát 
Nemzetiségi Önkormányzata 
közötti megállapodás felülvizsgá-
latáról folytatunk hamarosan, és 
amely lehetőséget az új megálla-
podásban érvényesíteni kívá-
nunk.

Benkovits György
Horváth Nemzetiségi elnök

Korszerűsítés 
a Hamvas Béla Könyvtárban

Felújították a Hamvas Béla 
Pest Megyei Könyvtár elörege-
dett villamoshálózatának egy 
szakaszát a nyáron. A munkála-
tok során kicserélték az erősára-
mú villanyvezetékeket, a lámpa-
testeket és a villanykapcsolókat. 
A látogatók biztonsága érdekében 
a korszerűsített részeken helyet 
kaptak akkumulátoros lámpates-
tek és a menekülési út irányát 
jelző táblák is. A munkálatok a 
gyermekkönyvtárt, a fonotékát, 
a mosdókat, az orvosi szobát, a 
ruhatárat, a helytörténeti olvasót, 
a raktárakat és részlegesen az 
alagsori szakaszokat érintették. A 
felújítás idején a gyermekkönyv-
tár, a fonotéka és a helytörténeti 
gyűjtemény zárva tartott, azon-
ban a könyvtár szolgáltatásai el-
érhetők voltak ekkor is. A 
folyóiratolvasó részen kisebb 
gyermekkönyv-, illetve DVD/
CD részleget alakítottak ki, szük-
ség esetén pedig a könyvtárosok 

a lezárt területekre is be tudtak 
menni. A fejlesztés költségeit a 
szentendrei önkormányzat vállal-
ta.

A tervek szerint a felújítás kö-
vetkező szakaszában az olvasóte-
rem és az alagsori irodák újulnak 
meg. Az elavult vil la mos be ren de-
zé sek lecserélésével és a hálózat 
korszerűsítésével nem csak az 
olvasóterek egy része vált bizton-
ságossá és komfortosabbá, de 38 
könyvtári dolgozó munkahelyi 
körülményei is javultak.

A felújítási munkálatok miatt 
augusztus 24ig a gyermekkönyv-
tár, a helytörténeti gyűjtemény és a 
fonotéka személyesen nem lesz láto-
gatható, de a felnőtt kölcsönzői 
térbe átviszik a dokumentumo-
kat, és kérésre a munkatársak a 
teljes állományból ki tudják szol-
gálni az olvasókat. A nyitva tartás-
ról a könyvtár honlapján olvasha-
tók részletek.

(Forrás: Szentendrei Hírek)

Városvédő dalmátok

Nagy fába vágjuk fejszénket…

Víz- és szennyvíz bekötések 
(telken belül is), csapadékvíz 

elvezető rendszerek tervezését, 
meglévő kutak (ásott, 

fúrt) vízjogi fennmaradási 
engedélyeztetését, kivitelezési 

munkák felelős műszaki 
vezetését, valamint műszaki 

ellenőrzését vállaljuk!

Smart Water Bt.

Telefonszám:
06-20/390-7598

E-mail: smartwaterbt@gmail.com

Török kút a Szamárhegyen
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PETZELT HÍRADÓ
Új tanév

Javában tombol a nyári vakáció, azonban a szentendrei Petzelt 
szakiskolában már a szeptemberi tanévkezdésre készülnek. A régi 
tetőt lebontották, építik az új, korszerű tetőszerkezetet. A belső felújí-
tás során a nagyobb méretű tantermeket átalakítják, hogy a kisebb 
létszámú osztályok és csoportok számára legyen elég hely. Új számí-
tógéptermet szerelnek fel, mivel a szeptemberben induló képzésekben 
jelentősen megemelkedett az informatika órák száma. Ősztől nappa-
li tagozaton és esti munkarendben egyaránt indul oktatás. A techni-
kumban az osztatlan öt éves képzés befejezésekor kapnak érettségi 
bizonyítványt és emelt szintű szakmai végzettséget a tanulók 
webáruházi-, illetve vendégtéri szaktechnikusként. Az iskolában az 
előző évekhez hasonlóan három év alatt lehet szakmát szerezni, (pl. 
mint szakács, cukrász, kereskedelmi értékesítő), ezután további két 
év alatt érettségire készülhetnek a fiatalok. Az egyik érettségi tárgyat 
kiváltja szakmai bizonyítványuk.

Befogadó iskolaként küldetésünknek tartjuk a tanulási és szoci-
ális nehézségekkel küzdők felzárkóztatását, szakmához segítését. A 
Dobbantó programban a 16. életévüket betöltött, de az általános 
iskolát elhagyó tanulókat fogadjuk. Egy év közismereti felzárkózta-
tás után átkerülnek a Műhelyiskolába és rész-szakképesítést szerez-
hetnek. Gyógy- és fejlesztő pedagógusok, iskolapszichológus, szoci-
ális segítő támogatja a tanulókat, majd jól képzett tanárok szakmát 
adnak kezükbe, hogy sikeresen lépjenek a munkaerőpiacra. Az ori-
entációs évfolyam azokat a tanulókat várja, akik az általános iskola 
befejezése után nem tudják eldönteni, milyen szakmát válasszanak. 
Egy tanév alatt nem csak kompetencia-fejlesztést kapnak, hanem 
különböző szakmákat ismernek meg úgy, hogy a gyakorlatban is 
kipróbálhatják azokat. Az orientációs évfolyam a „nyugalom éve”, 
nincs osztályozás, nincs buktatás, csak egy jó szakmát kell választa-
ni, amelyet a következő évtől szeretne tanulni a fiatal. A felnőttkép-
zésben érettségire épülő, és általános iskolai végzettséget igénylő 
képzéseket lehet választani. Színes a paletta, de talán a legvonzóbb, 
hogy a – két év alatt, heti három délutáni iskolai foglalkozással el-
sajátítható – képzések ingyenesek. Az iskola magas szakmai színvo-
nalát jelzi, hogy a hátrány-kompenzáció mellett a tehetséges fiatalok 
támogatása is teret kap. Minden évben nagy sikereket érnek el a 
tanulók az országos szakmai versenyeken. A tehetséggondozás másik 
lehetősége az Erasmus+ külföldi szakmai gyakorlatokon való rész-
vétel, ahol hasonlóan jól szerepelnek tanulóink, ezért többnyire visz-
szavárják őket a következő évben is.

Digitális munkarend
Előreláthatóan a felnőttképzéseknél lehet majd legjobban haszno-

sítani a járványhelyzet nyújtotta digitális oktatási tapasztalatokat, 
mivel a felnőtt tanulóknak munka mellett gyakran nehéz megjelenni 
az órarend szerinti órákon, a távoktatás viszont rugalmasságot nyújt 
számukra. A nappali tagozaton is jól működött a digitális munkarend, 
mégis a tanulók és tanárok egyaránt örültek, amikor újra bejöhettek 
az iskolába. A Petzelt támogató hozzáállásából adódóan szükség van 
a személyes beszélgetésekre, amikor a tanulók megnyílnak mentoruk-
nak, bátran feltárják nehézségeiket, tanácsot, segítséget kérnek. A 
pedagógusok is szívesebben tanítanak a személyes térben, amikor 
kérdezni tudnak tőlük a diákok, és arcukról, testbeszédükből látszik, 
hogy értik a tananyagot. A szakmai gyakorlati ismereteket pedig 
csakis a személyes térben tudják átadni a tanárok, hiszen a szakmai 
jártasság sok gyakorlással sajátítható el.

Iskolai programok
Fontosnak tartjuk, hogy a tanulók az órarendi órák mellett más-

fajta kulturális és szakmai élményeket is szerezzenek, ezért sok, tanórán 
kívüli programot szervezünk számukra. Terveink szerint szeptember-
től is tudunk hasonló programokat kínálni, a járvány miatt elmaradt 
rendezvényeket pedig pótolni tudjuk. Hosszú lenne felsorolni azokat 
a partnerszervezeteket és alapítványokat, amelyek támogatják és szer-
vezik osztályainknak az egészségnevelési, drogprevenciós, drámape-
dagógiai, bűnmegelőzési, múzeumpedagógiai foglalkozásokat, szál-
loda- és étteremlátogatásokat. Ilyenkor a résztvevők olyan élmények-
kel gazdagodnak, amelyek észrevétlenül gyarapítják ismereteiket, 
életszerű helyzetekben, tapasztalati úton fejlesztik képességeiket, 
gyakorlati tudásukat. Németh Klára, igazgatóhelyettes

Szükség van iskolaőrökre vagy sem?

A legfontosabb pedagógiai cél a megelőzés
Kiélezett viták folynak a külön-

böző médiumokban az általános- és 
középiskolákban szeptember 1-től 
munkába álló iskolaőrökkel kapcso-
latosan. A pedagógusok és a szülők 
egy része egyetértéssel fogadja az új 
„szolgáltatást”, remélve, hogy az 
hozzájárul majd a gyerekek – és 
sajnos nem egy esetben a tanárok 
– biztonságához, mások attól tar-
tanak, hogy a Magyar Rendőrség 
által kiképzett őrök személyében az 
erőszakszervezetek jelennek meg az 
iskolákban. A tanintézetek többsé-
gében az igazgató és / vagy a tanári 
kar döntötte el, hogy élnek-e ezzel 
a lehetőséggel, így Szentendrén csak 
a Petzelt és – a már felmentett igaz-
gatónő kérésére – az Izbégi Általá-
nos Iskolában lesz őr. Valamint 
Pomázon a Sashegyi Sándor Álta-
lános Iskola és Gimnáziumban is 
lesz iskolaőr. A témával kapcsolat-
ban Kapin Györgyné megbízott 
igazgatót kér deztük.

– Mi volt az ok, amiért az 
iskolaőr mellett döntöttek?

K.Gy.: Valójában nem mi kér-
tük ezt, hanem a Tankerület kért 
meg bennünket arra, hogy fogad-
juk el ezt az új lehetőséget. Ennek 
okát abban látom, hogy nálunk 
korábban folyt rendészeti képzés, 
ami nagyon sikeres volt, minden 
évben túljelentkezéssel. Nem csak 
Pomázról, de a környékről, köz-
tük Szentendréről is voltak diák-

jaink, sokan felsőfokon, a Köz-
szolgálati Egyetemen folytatták 
ilyen irányú tanulmányaikat. 
2016-ban megszűnt a belügyi 
rendészeti képzés, azóta általános 
gimnáziumként működünk, de a 
korábbi kapcsolataink nem sza-
kadtak meg: azóta is minden év-
ben tartunk bűnmegelőzési órá-
kat a Pest Megyei Rendőr-főka-
pitányság Bűnmegelőzési Osztá-
lyának közreműködésével. Leg-
utóbb például éppen a koronaví-
rus miatti iskolabezárás előtt fe-
jeződött be egy, a Pest megyei 
nyomozók közreműködésével 
megvalósult program, melyben 
2-3 órában minden felső tagoza-
tos osztály részt vett. Azt hiszem, 
hogy minket mindezek miatt 
kértek fel, hogy próbáljuk ki ezt 
a lehetőséget, vagyis teszteljük, 
hogy hogyan működik.

– Hogy fogalmazná meg az 
iskolaőr szerepét?

K.Gy.: Harminckét éve taní-
tok itt, ez az első munkahelyem, 
s ennek alapján elmondhatom: a 
mi iskolánkban soha nem történt 
olyan esemény, amit ne tudtunk 
volna megoldani. A 600 tanuló 
túlnyomó többsége általános is-
kolás, a négy gimnáziumi osztály-
ban csak 100-120 diák 14 éven 
felüli. Az azonban kétségtelen, 
hogy az elmúlt 10-20-30 évben 
hatalmas társadalmi változások 

történtek, s bár szerencsére még 
Magyarországon nem ez a jellem-
ző, de – mint ahogy azt több he-
lyen a világban látjuk – az éle-
tünkben egyre inkább jelen van 
az erőszak. Véleményem szerint, 
mindennek az alfája és omegája a 
család, és a ’70-es, ’80-as évekhez 
képest nagyon fellazultak a csalá-
di kötelékek.

Akkor még a szülő nem rohant 
be az iskolába, ha a gyerek rossz 
jegyet kapott. …

Ugyanakkor meggyőződé-
sem, hogy békés úton kell min-
dent megoldani, nem erőszakkal, 
gumibottal és bilinccsel… Mi 
úgy fogjuk fel az iskolaőr szere-
pét, hogy egy munkatárssal több 
lesz, aki – elfogadva az iskola 
nevelési elveit – segít nekünk bi-
zonyos nehézségeket leküzdeni. 
Például azt, hogy a gyerekek ér-
kezésekor a szülők nem jöhetnek 
be az iskolába, az elsősök kezdeti, 
„beszoktató” időszakán túl, ok-
tóbertől már nem vihetik a táskát 
az iskolapadig. A mi célunk min-
denekfelett a megelőzés, és az 
iskolaőrtől is ehhez várunk segít-
séget.

– Találkozott már a leendő 
őrrel?

K.Gy.: Nem, még nem tudjuk, 
ki jön ide. Hamarosan felveszem 
a kapcsolatot az illetékesekkel, 
hogy van-e jelentkező, aki majd 

szeptember elsején fog munkába 
állni. Most még csak ennyit tu-
dok mondani, de azt hiszem, egy 
év múlva már sokkal több tapasz-
talatról számolhatok be.

(kszeva)

Miért kért a Petzelt 
iskolaőrt?

Szeptembertől iskolaőr segíti 
a pedagógusok nevelő, oktató 
munkáját a Petzeltben is. Sajnos 
az utóbbi években azt tapasztal-
tuk, hogy egyre több tanuló nem 
tudja kordában tartani indulata-
it, belső feszültségét társain ve-
zeti le. Sok esetben az otthoni 
problémák, megélhetési nehéz-
ségek gyűrűznek be az iskolába, 
sokszor a kábítószer, vagy annak 
hiánya okoz erőszakot, ami az 
iskola belső rendjét megbontja. 
A pedagógusok többnyire meg-
győzéssel és szép szóval tudják 
kezelni az agresszív és bántalma-
zó tanulókat, azonban a bántal-
mazás gyakran rejtve marad, 
nem jut a tanárok tudomására. 
Azt várjuk az iskolaőrség beve-
zetésétől, hogy az iskolaőr jelen-
léte visszatartó erővel hat majd 
az erőszakra hajlamos tanulókra, 
ezzel növeli a többiek biztonság-
érzetét, és a fegyelmi eljárások 
elkerülhetők lesznek.

N.K.

Máris várjuk 
a következőt!

Idén már rutinosak voltunk, 
hiszen másodszor tértünk vissza 
a táborba. Ismerős helyszínre, is-
merős emberek közé, akiket olyan 
közel éreztünk magunkhoz, 
mintha nem is telt volna el egy év. 
Aki új volt, hamar a szívünkbe 
zártuk. Kétséges volt, hogy idén 
találkozhatunk-e egyáltalán, de 
sikerült, s ugyanolyan fesztelenül 
töltöttük együtt azt a néhány na-
pot, mint tavaly. Nagyon 
tetszett a légkör, amely 
végig körbe vett minket. 
Jól átgondolt, gondosan 
megszervezett progra-
mok voltak, elég érdeke-
sek és kihívásokkal teliek 
ahhoz, hogy szívesen ve-
gyek részt bennük. Kisfi-
am, Kristóf is lelkesen 
vetette bele magát bármi-
be: mese, tánc, kéz mű-
ves ke dés… Neki legjob-
ban a közös sütisütés tetszett a 
beszélő mérleg miatt. Érdekes 
tapasztalat volt a terápiás kutyu-
sokkal való találkozás is, hiszen 

sokat faragott le a félelméből. 
Rám ez a sárkányhajózásnál volt 
igaz. Megnyugtató volt végre 

megint olyan szülőtársakkal be-
szélgetni, akikkel tapasztalatot 
lehetett cserélni, tanácsot kapni, 
vagy csak megosztani az öröme-

inket. Felbecsülhetetlen érzés, 
mikor valaki teljesen átérzi, ami-
ről beszélgetünk! A szállás összes 

adottságát kihasználtuk, 
az önálló közlekedés-tá-
jékozódás gyakorlására is 
lehetőség volt, és Kristóf 
ebbe önként vetette bele 
magát. Mindig nagy él-
mény, ha látom, milyen 
ügyesen jönnek-mennek 
a gyerekek, időnként 
megfeledkezve arról, 
hogy ki vezet kit, ki lát 
valamit, ki nem…

Hálás vagyok, hogy 
részesei lehettünk ennek a klassz 
tábornak, vidáman, felszabadul-
tan. Várjuk a következőt!

Bors Erzsébet szülő, Mór

Szélcsengő és Tevetej
Elvittek minket sárkányhajóz-

ni. Eleinte félelmetes volt, hiszen a 
hajó billegett, de mikor már el-
kezdtünk evezni, megnyugod-
tunk. Nagyon kedves volt a bácsi, 
aki irányított minket. Pontosan, és 
szépen leírta a mozdulatokat, ami-
vel evezni kell. Sokan nem is tar-
tottak még evezőt a kezükben, 
köztük én sem. Érdeklődött afelől, 
hogy milyen sportokat lehet végez-
ni vakon, és mi a barátnőmmel 
együtt elmondtuk, hogy nem zá-

rult be előttünk a világ. A bácsi 
rájött, hogy nagyon nyitottak va-
gyunk, és megkérdezte tőlem, 
hogy érzem-e, hogy mikor me-
gyünk el a híd alatt. Én megérez-
tem, de ekkor már sajnos véget ért 
az út, és visszamentünk a szállásra. 
Természetesen egy tábor sem telhet 
mese nélkül. A mesefoglalkozás 
alapváza a négy elem volt, a víz, a 
föld, a tűz, és a levegő, amiket egy-
egy szélcsengővel helyettesítet-
tünk. Minden elemhez tartozott 
egy mese is. Kezdtük a vízzel. Ne-
kem ennek a meséje tetszett a leg-
jobban, mert olyan különleges volt. 
Utána következett a föld. Ennek az 
elemnek a meséje a Kőleves című 
magyar népmese volt. Ez után ne-
mezeltünk. Tenyérbe férő nemez-
labdákat gyártottunk, mindenki 
egyet. Délben ebédeltünk, és utána 
folytattuk az utazást a tűz világába. 
Ehhez a mese a tűzről szóló egyik 
legenda volt. Mivel a mesében ren-
geteg állat szerepelt, utána agyag-
ból erdei állatokat készítettünk. 
Volt, aki mókust vagy őzet, de volt, 
akinek a kezei közül egy csikóhal 
került ki. Majd zártuk a délutánt a 
levegővel. Ez volt a legviccesebb 
mese az összes közül, hiszen a go-
nosz szereplőt Teventejnek hívták, 
akit mi átkereszteltünk Tevetejre. 
Ezután kulcsokból szélcsengőt ké-
szítettünk, és mikor a botokon már 
meg-megcsendültek a kulcsok, az 
egyik néni azt mondta, hogy az 
utolsó feladatunk az, hogy írjunk 
egy verset arról a szerencsétlen em-
berről, akitől mindenki elvette a 
szárnyát. A vers nagyon vicces lett, 
azóta is emlegetjük a barátnőim-
mel!

Kopa Dorottya 
– 6. osztály, Pécsvárad

Mégis mesél Tahitótfalu…

A tavasszal kezdődő rendez-
vénystop miatt számos prog-
ram elmaradt a Hamvas Béla 
Pest Megyei Könyvtárban. A 
karantén azonban lehetőséget 
adott az elmélyültebb munká-
ra. Ennek eredményeit tükrözi 
az alábbi három helytörténeti 
vonatkozású rendezvény.

Az első a szeptember 2-án 
nyíló Ábrányi Emil-kiállí-
tás, melyet a megnyitó napján 

iroda lom tör-
té ne ti előadás 
kísér. A múlt 
század for-
dulóján élt 
költő, műfor-
dító, újságíró 
személyéhez 

számos érdekesség fűződik, 
melyekről a kiállítás igyekszik 
komplex képet adni. A száz éve 
elhunyt Ábrányi Emil korának 

egyik ünnepelt költője volt. Pa-
tetikus hangú, hazafias versei 
mellett napjainkban inkább 
műfordításait tartjuk számon. 
Az ő fordításában ismerhetjük 
például Rostand híres Cyra-
nóját és Byron legfontosabb 
műveit, köztük a Don Juant.

Ábrányi 1906-ban telepe-
dett le Szentendrén feleségével, 
Wein Margit operaénekessel. 
A mai Ady Endre út 8. szám 
alatti villában laktak 1906 és 
1920 között. A költő tevéke-
nyen részt vett a város közéle-
tében. Több tisztséget is betöl-
tött, például az 1913-ban meg-
alakult Szentendrei Városfej-
lesztő Egyesület őt kérte fel 
elnökének. Népszerűségét 

mutatja, hogy Dumtsa Jenő 
polgármester után ő volt a má-
sodik szentendrei polgár, aki-
ről még életében utcát nevez-
tek el. A villájához vezető út 
1913-tól máig is az ő nevét 
viseli. Ábrányi felesége, Wein 
Margit az Operaház tagja volt, 
hangjában gyakran gyönyör-
ködhettek szentendrei villájuk 
környékének lakói. A költő 
Szentendréről hajóval járt be 
Pestre. Innen indult halálos 
útjára is: a hajóállomásra sietve 
1920. május 20-án szívszélhű-
dés érte.

Szeptember 2án 18 órától 
a Hamvas Béla Pest Megyei 
Könyvtárban (Szentendre, Pát-
riárka utca 7.) ÁBRÁNYI 100 

– Egy romantikus szentend-
rei álmodó címmel nyílik ki-
állítás Ábrányi Emil költő, 
műfordító, újságíró (1870–
1920) emlékére. Nagy idők 
nagy kortársa címmel az ol-
vasóteremben előadást tart 
Praznovszky Mihály irodalom-
történész.

A helytörténeti program 
október 6-án, Csuka Éva: A 
PÜSPÖKMAJORI KLUB-
KÖNYVTÁR Könyvbemuta-
tójával folytatódik; majd ÉS 
NEM VESZ RAJTUK ERŐT 
A HALÁL címmel Szentendre 
első világháborús katonahőse-
iről szóló könyvbemutatóval 
egybekötött beszélgetés zárja 
november 25-én, a helyismere-
ti sorozatot a kötet szerzőjével, 
Tyekvicska Árpád történész-
szel, a könyv szerkesztőjével.

Kiállítás, előadás, könyvbemutatók, zene…

Helyismereti programok Szentendrén

KÉszPÉNzEs FELVÁsÁRLÁs!
Arany 10 000–25 000 Ft/g ezüst 350 Ft-tól

bizsukat ékszereket • butorokat • festményeket,
Herendi-Zsolnay-Gorka-Meissen stb.

karórákat • régi pénzeket • érméket • képeslapokat, 
kitüntetéseket • fényképezőgépeket • katonai eszközöket.

Teljes hagyatékot – Dijtalan kiszálás, értékbecslés.

V. ker, Szent István krt. 25. Tel.: 06 70 608 6082

meghívással, idén is a szigetet választottuk táborunk színhelyéül. Az 
integráltan tanuló látássérült kisdiákok, szüleik és testvéreik négy- 
napos tábora, a „Szól a szív…” Alapítvány szervezésében és a MOL 
Alapítvány támogatásával valósult meg. Az ország különböző pont-
jain élő családok számára minden évben fontos lehetőség a tábor. 
Kutyás- és meseterápiás foglalkozások mellett sárkányhajóztunk, 
énekeltünk, kézműveskedtünk, de meséljenek inkább a résztvevők!
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Pázsit és Tűzifa Bt.
Technikai azonosító: AA5838419

Hársfa (ömlesztve, hasítva)
13 000 Ft/m3

tölgy, bükk (ömlesztve, hasítva)
16 000 Ft/m3

akác (ömlesztve, hasítva)
17 000 Ft/m3

Az árak 1m1m1m méretben értendők

BuRÁNYI zOLtÁN

t.: 0670/222-6346

50 m-es úszómedence
Melegvizes élmény-
és gyógymedence

Nyitva:
mindennap 6–19 óráig.

Péntek és szombat esténként 
zenés éjszakai fürdőzés:

20–24 óráig

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

leanyfalu/termalfurdo

Közterület-gondozás újragondolva Pomázon

Virágos parkok, szépülő zöldterületek
A korábbi évek gyakorlatát felváltva Pomáz új városve-

zetése úgy döntött, hogy a nagy zöldterületek gondozását 
nem egy-két vállalkozóra bízza, hanem kisebb egységekre 
osztja, így kedvezőbb áron tudja megoldani azok virágosí-
tását, ápolását, kaszálását. Listát is készítettek a Pomáz 
területén lévő zöldterületekről, és azok kezelésére többféle 
lehetőséget dolgoztak ki.

Eddig 65-70 olyan zöldterület van nyilvántartásba véve, 
amit közterületként karban kell tartani. Ez összességében kb. 
5,8 hektár, amely gondozásának csak egy részére jár állami 
támogatás, mert eddig nem 
készült felmérés, hogy meny-
nyi után járna normatív tá-
mogatás.

A zöldterületek gondozá-
sára több lehetőséget is ki-
dolgoztak, és a járványügyi 
veszélyhelyzet miatt kicsit 
megkésve, de már el is ké-
szült Pomáz köztereinek 
megszépítése. Eszerint van 
olyan terület, amit vállalko-
zó kezel, van amit önkénte-
sek fogadtak örökbe, vagy 
intézmények gondozásába adtak.

A virágos közparkok kezelését, amik nagyobb kertészeti 
szakértelmet és beavatkozást igényelnek, megpályáztatták. 
Nyolc ilyen terület volt eredetileg a listán, de a pályázati 
határidő lejárta előtt a Hegyalja utcai játszótér karbantartá-
sára érkezett egy magánszemélytől önkéntes felajánlás. A 
további hét virágos közpark ápolását helyi és környékbeli 
vállalkozók nyerték el.

A pályázat kiírása közben derült ki, hogy a Hősök tere 
esetében korábban nem a helyszíni felmérések alapján, hanem 
térképről levett méretekkel számoltak, azaz 2000 m2 után 
fizetett a város a terület karbantartásáért. A tér valóban gon-
dozást igénylő zöldterületeinek lemérése után kiderült, hogy 
az kevesebb, mint ennek a fele, vagyis 750 m2. Ezzel évi közel 

4 millió forinttal fizet kevesebbet az önkormányzat a Hősök 
tere gondozásáért, mint az előző években. A virágos parkok 
karbantartása így összesen nagyjából 6,5 millió évente.

A szakmai hozzáértést igénylő zöldterületek gondozása 
mellett vannak olyanok is, ahol szakértő irányítása mellett 
elvégezhető munkákat (pl. fűnyírás, sövényvágás) kiajánlot-
tak civil szervezeteknek. Egyelőre az ilyen munkák rendsze-
res végzésére nem volt jelentkező. Ugyanakkor több közte-
rületet örökbefogadtak önkéntesek, akik vállalták azok 
rendben tartását.

Az önkormányzat által 
fenntartott intézmények ese-
tében, az intézmény gondno-
kának a feladata a zöldterü-
letek karbantartása, hogy az 
a jövőben ne a közterület-
fenntartókat terhelje.

A jövőben szeretnék elér-
ni, hogy takarékossági okok-
ból a nem Pomáz fenntartá-
sában lévő utak szegélyeinek 
karbantartását a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. végez-
ze, illetve a patakpartnak a 

HÉV hídtól a Szentendrei útig terjedő szakaszának gondo-
zását, kaszálását a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság, 
akiknek hivatalosan a kezelésébe tartoznak ezek a területek.

A város zöldfelületeinek kezelésében a jövőben nagy 
segítséget jelent a kistraktor, több hónapnyi késéssel, júli-
usban megérkezett, augusztusban már munkába is állhat. 
Az előző városvezetés által vásárolt kistraktort küldték 
vissza, és cseréltették le olyanra, ami a település igényeinek 
jobban megfelel, van sószóró adaptere, ami az útszélek és 
a patakpartok vágására alkalmas és a bicikliút is elbírja, így 
annak szélein is le tudja vágni a füvet. Fűnyíró asztal is van 
rajta, amivel nagy felületek (pl. a futópálya és környéke) 
karbantartását is meg lehet oldani.

(Forrás: Pomázi polgár)

Virágözön a Hősök terén

Mi tudjuk, mi van a Kosarunkban…
Köszönjük a bizalmat vásárlóink-

nak! – ez fogalmazódott meg né-
gyünkben, a Sziget Kosara alapító 
csapatának tagjaiban az első, június 
2-ai átadónapunk után. 
Most összesen 19 vásárlónk 
rendelt előre, és vette át az 
árut hat termelőnktől a 
horányi piacon. Mások is 
odajöttek hozzánk érdek-
lődni, többet megtudni 
rólunk, és vásárolni – ezért 
is jó, hogy termelőink min-
dig hoznak magukkal a 
megrendeléseken felül va-
lamennyi plusz árut is. 
Nyitó alkalmunkat még 
egy kis zenei csemegével is igyekez-
tünk ünnepivé varázsolni.

S hogy miért is csináljuk ezt az 
egészet? A minap láttam egy fotót a 
Facebookon, épp a Nyíregyházi Ko-
sár Közösség egyik tagja osztotta 
meg: görögdinnye a Spar-ban, szár-
mazási helyként pedig ezt tüntették 
fel: Magyarország, Görögország, 
Spanyolország, Macedónia, Panama, 
Chile. Most akkor honnan is érkezett 
vajon? És ha még ezt sem tudni, ak-
kor azt meg pláne nem, hogy vajon 
milyen körülmények között termesz-
tették? – Nekem, ezek után nem 
lenne elég bizalmam hozzá, hogy 

megvásároljam. Éppen ez az egyik 
legfontosabb célunk a Sziget Kosará-
val: hogy pontosan tudjuk mi, és 
honnan kerül az asztalunkra. Mielőtt 

egy termelővel szerződést kötünk, 
meglátogatjuk a gazdaságát, megtud-
juk hogyan termeli, készíti a termé-
keit, ezért valóságos információval 
tudjuk ellátni a vásárlóinkat. Célunk 
az is, hogy könnyebben, egy helyen 
hozzá lehessen jutni helyi termelők 
áruihoz. Fontos, hogy a termelő saját 
terméket kínáljon, hogy helyből, il-
letve a környékről származzon az 
alapanyag. Így az is célunk, hogy egy 
igazán organikus kapcsolat alakul-
hasson ki a vásárlók és a termelők 
között, és hogy egy igazi, akár baráti 
kapcsolatokra épülő közösséget te-
remtsünk meg, amelybe jó tartozni.

Folyamatosan igyekszünk bővíte-
ni a kínálatot, újabb és újabb terme-
lőkkel összekapcsolódni, hogy minél 
több helyi terméket mutathassunk 

be a vásárlóknak. A távo-
li jövőben pedig ki tudja 
még mi minden kerül a 
Kosarunkba, ez biztosan 
nem a mi igyekezetünkön 
és lelkesedésünkön múlik 
majd. Aki ismer olyan ter-
melőt, akinek jó értékesíté-
si lehetőséget jelenthetünk, 
kérjük, irányítsa hozzánk, 
vagy ajánlja nekünk: szi-
getkosara@gmail.com. A 
Facebook oldalunk pedig: 

https://www.facebook.com/sziget-
kosara).

Várjuk vásárlóinkat is, minden 
csütörtökön a horányi piacon, dél-
után 17:30 és 19 óra között. Nem-
sokára lesz webshopunk is, addig az 
előrendeléseket egy űrlapon keresztül 
lehet leadni, amelyet minden hétfő 
délután 17 órakor teszünk közzé a 
Facebook oldalunkon, de megosztjuk 
a Sziget négy településének (Sziget-
monostor, Pócsmegyer, Tahitótfalu 
és Kisoroszi) lakossági csoportjaiban 
is. A megrendeléseket szerdánként, 
délelőtt 10 óráig fogadjuk. … csak 
hogy tudjuk, mi van a Kosarunkban!

Hírek a leányfalui strandfürdőből
A magyarországi fürdők sorában 

Leányfalu az elsők között vezeti be 
a vendégek biztonságát növelő, hét 
riasztási ponton fény- és hangjelzés-
sel működő vészjelző rendszert. Se-
gítségével a termálfürdő uszodames-
terei gyorsabban és hatékonyabban 
tudják ellátni mentési és elsősegély-
nyújtási munkájukat. A jelzőrend-
szert ez év augusztusában építik ki.

A hónap utolsó hétvégéjén Sze-
zonzáró Esti Fürdőzésre várja 
vendégeit a strandfürdő. A zenével, 
nyereményjátékokkal is izgalmasab-
bá tett program augusztus 28án 
és 29én 2024 óráig tart majd. 
Érdemes figyelni a fürdő közösségi 

oldalait is, itt a programok vala-
mennyi részletéről tájékozódhatnak 
az érdeklődők. A www.leanyfurdo.
hu weboldalon a kikapcsolódni vá-
gyók még indulás előtt tájékozód-
hatnak arról is, milyen az időjárás 
és a forgalom a leányfalui fürdőben. 
A zenét mindkét este DJ V szolgál-
tatja, szombat este lézer show-val. 
Gyere, töltsd velünk az estét! Mi 
várunk!

Tájékoztatjuk kedves fürdőven-
dégeinket, hogy az éjszakai fürdőzés 
belépőjegy ára 1800 Ft-ról 2000 Ft-ra 
emelkedett 2020. július 31-től.

Figyeljék a Facebookon a Leány-
falu Termálfürdő néven a fürdő 

hivatalos oldalát. Itt folyamatosan 
közzé tesszük programjainkat, híre-
inket, akcióinkat. Kövessék és játsz-
szanak velünk az induló nyeremény-
játékainkon, ahol fürdőbelépőt 
nyerhetnek.

Nem tudod, hogy elindulj-e 
strandolni Leányfalura? Mi segí-
tünk a döntésben. Immáron élőben 
láthatod, hogy milyen az időjárás 
és a forgalom itt nálunk. A www.
leanyfurdo.hu weboldalunkon, a fő-
oldalon legörgetve beágyazva, vagy 
az alábbi linken közvetlenül elérhe-
ted web ka me ránk képét. Használd, 
tájékozódj és gyere! https://vk.com/
video608300796_456239027

Felavatták a Szentendrei-sziget első petanque pályáját
Július 24-én átadtak a Szigetmo-

nostor Faluházban egy új játék-pályát 
– a Szentendrei-sziget első, civil-, 
Faluház-, és önkormányza-
ti dolgozók összefogásával 
épített petanque pályáját.

A pétanque francia ere-
detű golyójáték. Neve a 
„mozdulatlan lábak” jelen-
tésű francia pieds tanqués 
kifejezés szavainak összevo-
násából származik. A golyó-
játékok már a középkortól 
rendkívül népszerűek voltak 
a francia hadseregben, a já-
téknak sok helyi változata 
volt. Az első petanque versenyt La 
Ciotat-ban ErnestPetiot szervezte. A 
Magyar Pétanque Szövetség 1989-ben 
alakult meg, három tagszervezettel. 
Jelenleg 12 tagszervezete van.

A pétanque játszható egyéniben (egy 
játékos – egy játékos ellen játékosonként 
3 golyóval), duplettben (két játékos – két 

játékos ellen játékosonként 3 golyóval) és 
triplettben (három játékos – három játé-
kos ellen játékosonként két golyóval)

Az átadáson a pályaépítők és az ér-
deklődők mellett, Molnár Zsolt Szi-

getmonostor polgármestere is részt vett. 
A pálya megvalósulásának különleges-
sége, hogy a település lakosainak kez-

deményezésére indult el, 
amelynek megfelelően a ci-
vilek, az intézmény és az 
önkormányzat dolgozói kö-
zösen valósítottak meg.

Az Árpád u. 15. szám 
alatt található petanque 
pálya a Faluház nyitva tar-
tási idejében folyamatosan 
rendelkezésre áll az érdek-
lődők számára. Aki nem 
rendelkezik a játékhoz 
szükséges sporteszközzel, az 

a Faluház büféjében kölcsönözhet díj-
mentesen játékkészletet. Várunk min-
den érdeklődőt Szigetmonostoron a 
Faluházba!

Kovács Attila Faluházvezető
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Autós kilátó a Fellegvár tövében
Kis városunk régóta kedvelt kirán-

dulóhely, a sok ide épült nyaraló is 
erről tanúskodik. Az idegenforgalom 
a múlt század közepén élénkült meg 
jelentősen, számos vállalati üdülő is 
nyílt ebben az időben. Sokan keresték 
fel egynapos kirándulásra is, hajóval, 
busszal érkezve, hogy láthassák a Fel-
legvár romjait, így elkerülhetetlenné 
vált az elmaradott infrastruktúra fej-

lesztése. Először a 11-es út nyomvona-
lának áthelyezése történt meg, majd a 
Pilisi Parkerdő kezdeményezésére ne-
kiláttak a panoráma autóút kiépítésé-
nek 1962-ben, Balassa Gyula, az Or-
szágos Erdészeti Főigazgatóság veze-
tőjének támogatásával. Első lépésben 
a Fellegvárig, majd a Nagy Villám-
hegy völgyéig készült el az út, az Új-
hegy oldalában kialakított autós par-

kolóval, az úgynevezett Máté-kilátóval 
egyetemben.

Ez korábban is kedvelt piknikező 
hely volt a gyalogosan túrázók körében. 
Itt egy emléktábla örökíti meg az építők 
munkáját a következő felirattal: „Pano-
ráma út, erdészek tervezték, erdészek 
építették 1964.” A későbbi években a 
Nagy-Villámig kiépített út körúttá vált, 
mert megépült az a nyomvonal, amely 
a Mogyoró-hegy, Kis-Villám-hegy, 
Sibrik-domb, Várkert érintésével a 11-es 
főútba csatlakozik. Az ország egyik 
legszebb autóútjának nyomvonalterve 
Szabó Károly és Luttonszky Zoltán 
rajzasztalán született meg, a kivitelezés 
munkáit pedig Horváth Sándor és Ta-
vas Gyula erdőmérnök irányította.

(Forrás: Cseke László 
– Visegrád ezer éve)

„Engedjék meg, hogy bemutatkoz-
zam: Zöld juhar kisasszony vagyok, 
és mivel nem vagyok sem tölgy, sem 
fenyő, ezért családom tagjaiban sokak 
csak egy értéktelen családfát látnak. 
Engem sem óvó kezek telepítettek a 
Szentendrei-szigetre, Surány Napsu-
gár terének közepére, hanem csak 
véletlenül kerültem ide valamikor: 
felmenőim, akik a szomszédos kertek-
ben éltek, pottyantottak ide nagyon 
régen…” – kezdődik a surányi juhar 
bemutatkozása. A Napsugár téri fát és 
érdekes történetét a zsűri beválogatta 
„Az év fája” idei döntőjébe, ahol nem-
csak Juhar kisasszonyra, de a körülöt-

te élő közösségre is lehet szavazni: 
https://evfaja.okotars.hu/dontosfak

A támogatók e-mail címüket meg-
adva szavazhatnak, s az ugyancsak 
e-mailen érkező visszaigazolásra kell 
kattintaniuk, hogy érvényes legyen a 
szavazat. Egy e-mail címről mindösz-
sze egy voksot lehet leadni. A szerve-
zők kérik, hogy Ön is szavazzon erre 
a közösségépítő juharfára október 
1-ig, és biztassa erre családtagjait, 
munkatársait, ismerőseit is!

Köszi, önkéntes! Egyesület

Szavazz a fára!

Juharfa – a szavazás tárgya

Az átadónapra alkalmi zenekar is verbuválódott

A golyójáték elkezdődött
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Költöztetés, fuvarozás 
a gondja?
a PATAKI TRANSZ
MEGOLDJA!

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

Pataki Transz

FELHÍVÁS
Pócsmegyer Község

Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé

önkormányzati tulajdonú
ingatlan értékesítésére

Cím:
2017 PÓCSMEGYER, HUNYADI UTCA 8. 157 hrsz.

INGATLAN ÖSSZ. TERÜLETE: 565 m2,
EBBŐL AZ INGATLAN: 255 m2

Ingatlan-nyilvántartási megnevezése:
KIVETT LAKÓHÁZ, UDVAR

Övezeti besorolás: Vt-1
Bruttó induló (licit) ár:
38 300 000 Forint
Pályázati biztosíték:
383 000 Forint

A pályázatokat a hivatal Iktatójába
2020. szeptember 10. 12  óra 0 percig
(Pócsmegyer, Hunyadi u. 6.) kell benyújtani.

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, 
amely a Polgármesteri Hivatalban átvehető, és a hivatal 

honlapjáról www.pocsmegyer.hu letölthető.
Tájékoztatás telefonon: 06 30/242 3099

Németh Miklós
polgármester

HÁZIAS ÍZEK, SZÓJA ÉS GLUTÉNMENTES
TISZTA MINOSÉGI ALAPANYAGOKBÓL

KÉSZÜLT TERMÉKEK

ÚJDONSÁGOK – BŐVÜLŐ KÍNÁLAT!
Szürke-marha hús és készítmények

Mangalica hús és termékek

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
10 kilométeres körzeten belül

Megrendelés:
+36/26/390 350 és a +36/30/275 5103 

telefonszámon

Nyitva tartás:
Keddtől péntekig: 7–17 óráig • Szombaton: 7–12 óráig

Hétfőn és vasárnap zárva

Dunabogdány, Kossuth Lajos utca 40.

A VSZC Petzelt József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
korszerű, a munkaerőpiaci igényeknek és az új szakmajegyzéknek 
megfelelő képzési kínálata a

2020/2021. tanévre

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

Szakma Képzés jellemzői Szükséges előképzettség

Szakács
Középfokú szakképzés
2 évfolyam - esti munkarend

(heti 1-3 jelenléti nap)
Alapfokú iskolai végzettségCukrász

Panziós-fogadós

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Technikusképzés
2 évfolyam - esti munkarend

(heti 2-3 jelenléti nap)

ÉrettségiKisgyermekgondozó, - nevelő

Szoftverfejlesztő és -tesztelő

Turisztikai technikus
Egy idegen nyelvből B2 komplex 
nyelvvizsga a Turisztikai technikus 
szakmai vizsga megkezdésekor.

Érettségire felkészítő képzés

Általános közismereti 
tantárgyak képzése (a 

korábban megszerzett szakmai 
képzettség egy teljesített érettségi 

tantárgynak minősül)

Nappali rendszerű képzésben 
szerzett szakmai képzettség

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

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

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

Várjuk Önöket képzéseinkre!
Énekes Rita

igazgató


