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A különleges élővilág parkja

Megkezdődött a Duna menti árvízvédelmi beruházás Visegrádon.
A rendszer leglátványosabb része a mobilgát, ami kb. a harmadát teszi
ki a 3150 méteres védműnek. A következő 600-800 méteres szakaszon
fix parapetfalat építenek, 1 km hosszan pedig egy már meglévő földgátat erősítenek meg. Ha megvalósul a beruházás, sokkal kevesebb
lesz és rövidebb ideig tart majd a védekezési munka. (A témáról a 2.
oldalon írunk.)

Akik naponta ingáznak Budapestre, jól ismerik a reggeli dugót
Budakalásznál. Sokan próbálnak „trükközni”, hogy gyorsítsák a haladást. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. négy napon át tesztelte a
körforgalmat a bevásárló központnál. Békásmegyeren a BKK új bejáratot nyitott a Hadrianus utcánál, ezzel együtt megszűnt annak a
lehetősége, hogy vissza lehessen kanyarodni a Megyeri-híd irányába.
Annyi bizonyos, hogy jelentősen javítana a csomópontok túlterheltségén, ha megépülne az M0-s folytatása… (Híradásunk a 2. oldalon.)

A technika ördöge
és a tudatosság

Egy egymillió eurós összköltségű,
szlovák-magyar közös pályázat alapján
Szigetmonostor olyan klímaparkot hoz
létre, ami a tervek szerint a Szentendreisziget különleges növény és állatvilágának bemutatóhelye, és a klímatudatos
gondolkodás bázisa lesz. Célkitűzései
között szerepel többek mellett egy, a
helyszínek megközelítését segítő elektromos kisbusz és tanösvény kialakítása
is. (Részletesebben lásd a 3. oldalt.)

Ahol szabad a szabadstrand

Anna napi irodalmi hajó
Már a címből is sejthető, hogy ha irodalmi hajó, akkor Leányfalun
járunk. Aki július 26-án Anna bál helyett szeretne megtenni hajóval
egy emlékezetes utat fel a Szentendrei-szigetcsúcsig és vissza, amelyen
a táj és a víz élvezetén túl verseket és a helyhez kötődő irodalmi műveket hallgathat, sőt maga is mondhat, az részleteket a lap 5. oldalán
talál.

Bajnok KÓPÉK!
„Büszkén mondhatjuk, hogy csapatunk nagy részét olyan játékosok alkotják, akik 2005-ben nálunk kezdtek el vízilabdázni. Előző és
egyben eddigi első bajnoki címünket is velük nyertük. Két évvel ezelőtt
a Budapest Ifi bajnokságban diadalmaskodtunk” – mondta Kósz
Zoltán, az MTK 1888 szakosztály-vezetője. A szép vízi sikerről a 7.
oldalon adunk hírt.

Szentendrei Teátrum 2014
Július 10-én a francia Alfred Jarry: Übü király, vagy
a lengyelek című abszurd művével kezdetét veszi az idei
Szentendrei Teátrum programsorozata, amit a Szabó Magda emlékére összeállított Agyigó című színpadi est követ, a júliusi harmadik bemutató pedig
az izraeli Anat Gov: Happy Ending című „prózai
revüje” lesz. Jerome Kilty: Tisztelt hazudozó! című
szórakoztató életrajzi levéldrámája is július végén látogat Szentendrére. A programokról a
lap 4. oldalán olvashat információkat, interjúkat.

A dunabogdányi szabadstrand évek óta magas színvonalon kiépített
infrastruktúrával várja a vendégeket. Akik szeretik a természetközeli
fürdőzés élményét, akár szárazföldön, akár vízen érkezhetnek a településre. Az önkormányzat a Vízügyi Igazgatóságtól bérli a partszakaszt, így alakították ki a sokak által kedvelt fürdőhelyet. A szeptember 1-ig nyitva tartó kellemes lehetőség iránt érdeklődők máris odalapozhatnak a 8. oldalra bővebb információkért.

Stílusos vidéki
vendéglátás
a Szentendrei-szigeten
Étterem –
kerthelyiséggel

www.rosinante.hu

Szálloda
Főzőiskola,
gyermekprogramok

Új technológia a hő és vízszigetelésben:
Elérhetőség: www.ecopur.hu, info@ecopur.hu, +36-30/4242-972

Szórt
poliuretán
habbal akár

érhető el fűtés-hűtésben. Passzívházak tökéletes szigetelése,

tetőterek utólagos hőszigetelése, kívülről is hőhídmentesen,
energiamegtakarítás lapos tetők hő és vízszigetelése. Ingyenes helyszíni
szaktanácsadás, hőtechnikai méretezés szerkezetekre.
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XI. évfolyam, július

Haladhatnánk, ha megépülne az MO-ás folytatása

Változások a 11-es főúton

Akik naponta ingáznak Budapestre, jól ismerik a reggeli dugót Budakalásznál. A Megyeri-hídra való feljutás sok esetben akár negyed óráig is tarthat.
Sokan próbálnak „trükközni”, hogy gyorsítsák a haladást. Lekanyarodnak
az áruházak felé, és megkerülve a kocsisort, behajtanak a körforgalomba.
Ehhez azonban szintén araszolni kell, ha nem is végig. Mások tovább mennek
a felüljárón Békásmegyerig és ott fordulnak vissza. A legbátrabbak pedig
egyszerűen megfordulnak a kettős záróvonalon, és irány a pesti oldal! Hamarosan azonban változik a forgalmi rend az említett útszakaszon.
A Magyar Közút
Nonprofit Zrt. június
elején, négy napon át
figyelte és tesztelte a
körforgalmat a bevásárló központnál. Ezeken
a napokon a reggeli
csúcsban, 7 és 9 óra között rendőrök irányították a forgalmat. A közútkezelő munkatársai
által meghatározott
rend és időtartam szerint engedték a közlekedőket a körforgalomba, figyelve,
milyen hatást érnek el. Egy korábbi terv szerint ugyanis van arra is elképzelés,
hogy lámpa irányítsa a körforgalmat. A Szentendre felől érkezők közlekedése
az egyik nap tesztje szerint gördülékenyebb volt, a Megyeri-hídról lehajtók
azonban lassabban tudtak haladni. A szakemberek forgalomszámlálást is
végeztek, emellett pedig figyelték, mennyire figyelnek az autósok a besorolást
segítő jelzőtáblára. Jellemzően a hét első napján volt a legtöbb közlekedő, de
kiderült, hogy fél 9 körül eltűnnek az autók a Megyeri-híd felől.
A teszt eredményeit később összegzik majd, de ennél hamarabb lesz megoldás a felüljáró és Békásmegyer közötti útszakasz problémáira. Mivel a
Pünkösfürdő utcai kereszteződésénél lévő lámpa jelentősen visszaduzzasztja az autókat – főként, amikor a kanyarodósáv már betelik –, a BKK
új bejáratot nyitott a városrésznek a Hadrianus utcánál. A kereszteződést
még hivatalosan nem adták át, de a lámpák már üzemelnek. Ezzel együtt
azonban megszűnt annak a lehetősége, hogy vissza lehessen kanyarodni
a Megyeri-híd irányába. Marad tehát a körforgalom és a kettős záróvonalon
való szabálytalankodás. Hogy az utóbbit megszüntessék, ide hamarosan forgalom-elválasztó falat fognak emelni.
A közlekedőknek természetesen minden intézkedésről eltérő a véleményük.
Annyi azonban bizonyos, jelentősen javítana a csomópontok használhatóságán, ha megépülne az M0-s folytatása! Erről ugyan kormánydöntés már
született, de az első kapavágásra még biztosan éveket kell várni. Habár egy
újabb lépésnek örülhetnek az érintettek. Az Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. ugyanis kiírta a tendert a körgyűrű Budakalász és Solymár közé eső
szakaszára. Az ajánlatokat augusztus 7-ig tehetik meg a cégek. A dokumentumoknak tartalmazniuk kell majd az alagutak vázlatterveit, a terület-igénybevételi terveket és a kivitelezési tender dokumentációt is.
(H)

Hétvégi barangoló a Dunán
Ha Móricz nem rajongott volna a természetért és a szemet gyönyörködtető fákért és történetesen nem Rózsahegyi Kálmán barátja, no meg, ha a
Dunán nem járnak sétahajók, talán sohasem sodorta volna őt a sors Leányfalura. Első pillantásra talán érthetetlen lehet ez a gondolatsor, de Nyíri Csaba, Leányfalu polgármestere, rendkívüli helytörténeti ismeretek birtokában
erről is beszélt, üdvözölve az újból beindult dunai sétahajó járatokat.
Történt ugyanis,
hogy Rózsahegyinek
már háza volt a faluban,
és tudva, hogy barátja a
fák szerelmese, sétahajókázásra invitálta Móricz Zsigmondot egy
nyári napon Leányfalura. Híres írónk ekkor
látta meg először ezt a
tájat, amelyet haláláig
el sem hagyott, és később az egész dinasztia lakóhelyéül szolgált. Ükunokája
ma már a róla elnevezett iskola tanulója.
Azt nem tudhatjuk, hogy – ha vannak –, napjaink Móriczainak valamelyikét nem a július 5-én induló hajójáratok egyike szállítja-e majd a Dunakanyarba, hasonló véletlen folytán, de annyi bizonyos, hogy a folyó mentén
lévő települések turisztikai vonzerejét mindenképpen előnyösen befolyásolja
ez az évek óta méltatlanul szünetelő szolgáltatás.
Egyelőre még csak hétvégenként, napi egyszeri járattal, de Budapestről
Szentendre és Leányfalu érintésével eljuthatunk a visegrádi Fellegvár lábához,
majd az állomások bármelyikén, egynapos kirándulást követően, késő délután
érkezhetünk vissza a fővárosba.
Tegyünk hát próbát, hátha nagyjaink nyomdokaiba lépve, mi is felfedezzük a folyóról nézve a Dunakanyar egyedülálló szépségét, ahogyan még sosem,
vagy nagyon régen láttuk ezelőtt!
(kb)
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Megkezdődik a gátrendszer építése Visegrádon
Visegrád belterületét az utóbbi 12
év nagy árvizei egyre fenyegetőbben
veszélyeztették. Ez idő alatt négyszer
alakult ki rendkívüli helyzet. Minden
alkalommal többszázezer homokzsákot, 3-4000 m3 homokot és 2-3000
méter fóliát építettek be a 11-es út
mentén kialakított három kilométeres ideiglenes védmű megépítése során.
Visegrád Önkormányzata már a
2002-es árhullám levonulását követően elhatározta, hogy árvízvédelmi
művet épít ki a település öthektárnyi
veszélyeztetett területének védelmére.
Az ehhez szükséges forrás megteremtésére 2008-ban nyílt lehetőség. A
Környezet és Energia Operatív Program keretében az önkormányzat egy
kétfordulós pályázaton első körben az
előkészítő munkálatokra nyert 55 millió forintos támogatást, majd 2011
novemberében nyerte el a kivitelezésre
fordítható 1 milliárd 342 millió 468
ezer 620 forint összegű, 100%-os intenzitású pályázati támogatást. Az
épülő létesítmény költségeinek 85%-át
az Európai Unió, 15%-át a magyar
állam finanszírozza. A támogatási szerződés aláírását követően megkezdődött a közbeszerzési eljárás, amely
három érvényes, de a keretösszeget
meghaladó árajánlat miatti sikertelen
kör után, 2014 márciusára zárult le. A
nyertes MVZ Visegrád Konzorciummal kötött megállapodás értelmében
2015. június 10-ig épül meg a 3150
méter hosszú védmű, amely a városközponti szakaszon mobil gátrendszerből, a külső szakaszon pedig parapet
falból és hagyományos földtöltésből áll
majd. A beruházás részét képezi még
a gátat keresztező Apátkúti-patak mederburkolatának magasítása, és ugyanitt úgynevezett parapetfal, szögtámfal
építése.
2014. június 9-én, a 2013-as rekordmagasságú árhullám tetőzésének
első évfordulóján a Mária-kápolna

A tavalyi, minden eddiginél nagyobb árhullám tetőzésének évfordulóján
vette hivatalosan kezdetét a Duna menti árvízvédelmi beruházás Viseg
rádon. A több mint 1,3 milliárdos fejlesztést a város 100%-ban uniós és
állami támogatásból valósítja meg. A kivitelezést végző MVZ Visegrád
Konzorcium 2015 júniusáig fejezi be a munkálatokat. A beruházás során
3150 méteres gátrendszer épül, amely részben mobil gátfalból, részben
hagyományos földműből áll. A sikeres megvalósítást követően a település öthektárnyi, árvízzel veszélyeztetett területe, az ott található lakóházak, szállodák, közterek és műemléki értékek kerülnek biztonságba.

árvízi emléklépcsőjénél megtartott
projektnyitó rendezvényen hivatalosan is kezdetét vette a város számára
rendkívüli fontosságú beruházás.
Ezen megjelent Tarnai Richárd kormánymegbízott, Varga László, a
Szentendrei Kormányhivatal vezetője,
Branyicki Márk tűzoltó ezredes, tűzoltótanácsos, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója,
Nagy Gábor tűzoltó alezredes, a Váci
Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, Jámbor Ferenc tűzoltó őrnagy,
a Szentendrei Hivatásos Tűzoltóság
parancsnoka, jelen voltak továbbá a
helyi elöljárók, továbbá a kivitelező
cég képviselői.
Tarnai Richárd kormánymegbízott
beszédében hangsúlyozta: a kormányzat célja, hogy a legveszélyeztetettebb
helyeken építsenek mindenhol gátakat, illetve országosan alakítsanak ki
víztároló rendszereket, a meglévőket
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pedig bővítsék. Az így összegyűjtött
vizet öntözéshez használják majd fel.
Félegyházi András, Visegrád polgármestere elmondta, hogy egy éve,
június 9-én addig soha nem látott
magasságban, 751 centiméteren tetőzött a Duna. Az azt megelőző és követő 24 órában, másodpercenként közel
tízezer köbméternyi víz vonult le a
folyón. Ezzel a mennyiséggel a Balatont is meg lehetett volna tölteni. Aki
csupán néhány órát segített tavaly a
védekezésben, az is érezte az összefogás
erejét.

Bár az árvízvédelmi rendszer a
leglátványosabb része a mobilgát, ez
csak kb. a harmadát teszi ki a 3150
méteres védműnek. Ezen a szakaszon
50-60 centiméteres kőburkolatú térdfal épül, erre szerelik rá árvíz idején a
mobil elemeket. A gátrendszer következő 600-800 méteres szakaszán fix
parapetfalat építenek, 1 km hosszan
pedig egy már meglévő földgátat magasítanak, erősítenek meg. Ha megvalósul a beruházás, sokkal kevesebb
lesz és rövidebb ideig tart majd a védekezési munka, még a tavalyihoz
hasonló méretű árvíz esetén is, hiszen
néhány nap alatt több száz méternyi
mobilfalat tudnak majd felépíteni. A
mobilgát magassága változni fog,
mert a mindenkori rekordmagassághoz kell igazodnia, ezért olyan művet
építenek, amit később fejleszteni tudnak.
Nemes Zoltán, a kivitelezést végző
konzorcium tagja, a Magyar Vízépítő
Zrt. felelős műszaki vezetője arról számolt be, hogy három sikertelen közbeszerzési eljárás után, március 10-én
írták alá a szerződést, mely szerint jövő
év június 10-ig kell a kész védművet
átadniuk. A mobilgát elemeinek beszerzésére vonatkozó pályáztatás sikeresen megtörtént. Ugyanaz a cég gyártja az elemeket, amely a szentendreit és
nagymarosit szállította, és amely majd
a szegedi mobilgátat is készíti. A kivitelezés ideje alatt elkerülhetetlen forgalomkorlátozás és zaj miatt a lakosság
és a Visegrádra látogató turisták türelmét kérik!

A jövő hőszigetelése

A kétkomponensű szórt poliuretán hab
a hő- és vízszigetelő rendszerek új generációját képviseli. A szórt poliuretán
haboknak jelenleg két fő csoportja van.
Mindkét termék hővezetési tényezője rendkívül alacsony,
ezért kiváló hőszigetelő
anyagok. Előnyük, hogy
a hagyományos módszerekkel szemben tökéletesen kitöltik a rendel
kezésére álló teret, még
a legapróbb réseket, zugokat is. A felvitel után
saját nedvességtartalmát felhasználva megduzzad, ezáltal az
anyag hozzátapad a
határoló szerkezetekhez,
és azokkal együtt tökéletes légzáró réteget alkot.
A hőszigetelés mellett nagymértékben tompítja a külvilág zajait és
kizárja a szálló allergéneket, a por- és pollenszemcséket.

Kemény hab bárhová

Igazi áttörés a hőszigetelések között a
zárt cellás poliuretán kemény hab. Környezetbarát, hajtóanyaga nem rendelkezik ózonkárosító károsanyag-kibo
csátással.
Alkalmas a legkülönbözőbb szerelt
és hagyományos szerkezetek kül- és
beltéri hő- és vízszigetelésére. Alkalmazható lábazati hőszigetelésként,
aljzatszigetelésként, pinceszigetelésként, vakolat alatti homlokzati hőszige

telésként, de felhasználható speciális
hőszigetelési feladatokra (pl. tartályvagy csőszigetelésekre) is. Kiváló hőszigetelő képessége különösen alkalmassá teszi passzívházak szigetelésére, ami egyúttal a légtömörséget is megoldja.
Meglévő tetőterek hőszi
getelése egyszerűen,
gyorsan kívülről (csak a
cserepek leszedésével)
megoldható.

Lágy hab belső
térbe

A nyitott cellás poliuretán lágy hab hőszigetelő
rendszer a felhordás után
pillanatokon belül látvá
nyosan önmaga 120-szorosára duzzad, nagyon
alacsony, 8-10 kg/m3
körüli beépített sűrűsé
get eredményezve.
Alkalmas fa- vagy
fémvázas könnyűszerkezetes családi házak és egyéb épületek tartóváz közötti, valamint tetőtérbeépítések szarufák közötti hőszigeteléseként, de alkalmazható szerelt válaszfalak hő- és hangszigetelésére is.
A kivitelezés rendkívül hatékony,
gyors és egyszerű.
(x)
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Nyáron épül a monostori bölcsőde
Bármennyire is jó volna, a családok mindennapi életéhez szükséges költségek terhei sok esetben nem teszik
lehetővé, hogy egy gyermek születését követően az édesanya három évet töltsön otthon a kicsivel, míg óvodába
tudja adni. Az önkormányzati bölcsődei férőhelyek száma
igen alacsony, a magánintézmények havi díjai magasak.
Elkerülhetetlenül szükséges tehát a problémára megoldást
keresni, ahogy ezt Szigetmonostor önkormányzata is teszi.
A faluban évente átlagosan 30 gyermek születik, és a szomszédos Pócsmegyeren is közel ennyivel nő a népesség. Két
éve indultak egy bölcsődeépítési pályázaton. A projekt
célja egy 28 férőhelyes, kétcsoportos intézmény felépítése.
Mivel a működési költségeknek alig felét viseli az állam,
így a pályázatot egy megújuló energiával működő épület
megépítésével nyerte meg az önkormányzat. Az elmúlt
időszakban több problémával is meg kellett küzdeniük az
ügyben, ám most az egyik megoldódni látszik. A korábbi
becsült értéken kiírt közbeszerzési eljárás eredménye magasabb árszintet vetített elő, ezért az eljárás érvénytelen
volt, így nyílt közbeszerzést kellett kiírni. Ez az eljárás a
záró fejezetéhez érkezett, várhatóan a hónap elején a tes-

tület dönteni fog a nyertes kivitelező vállalkozóról. Az
önkormányzat addig támogatási-szerződés módosítással
és önerő pályázattal egyaránt igyekszik a költségtöbbletre
előteremteni a forrást.
A másik ok, ami a késlekedést okozza, hogy a terveket
is módosították. A korábbi melegítőkonyha helyett főzőkonyhája lesz a bölcsődének, amely szigorú konyhatechnikai előírásai miatt, az étel intoleranciával szenvedő iskolás diákok számára is tud diabetikus konyhaként
működni.
A kertben kicsinek való kalandpark és játszótér kap
helyet, amely várhatóan nyitott lesz a településen lakó
minden kisgyermek számára.
A kivitelezés időtartama 6 hónap. Az engedélyes tervek
készen vannak. Ha sikerül most júliusban elkezdeni a
beruházást, akkor a téli időszakra már csak a belső munkák maradnának, és a jövő év elejére elkészül az épület.
Az új önkormányzati bölcsőde, mire megnyitja kapuit, 6 új munkahelyet is teremt a faluban. Az álláspályázatokat a tervek szerint ősszel írják ki.
F.B.
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Tahitótfalu – Mezővári
Sajtos Sándor Tahitótfalu, és Salamon Elemér,
a kárpátaljai Mezővári polgármestere – eddigi
kapcsolataik megerősítésére – június 14-én
testvér-települési dokumentumot írt alá.
A két település képviselői már többször ellátogattak egymáshoz, részt vettek a másik fél rendezvényein. A kapcsolat mostanra érett meg arra,
hogy testvér-települési megállapodással szentesítsék. Az ünnepélyes alkalomhoz méltó időpontul
szolgált a trianoni békediktátum aláírásának évfordulója, melyet ma már a nemzeti összetartozás
napjaként tartunk számon.
Az ünnepi alkalomra Tahitótfalu vajdasági
testvértelepüléséről, Tótfaluból is érkezett egy
kisebb delegáció. Sajtos Sándor polgármester elmondta, hogy évekkel ezelőtt azt a célt tűzték ki
maguk elé, hogy az elszakadt országrészek egy-egy
településével a jövő generáció számára előremutató, tartalmas kapcsolatot alakítanak ki. Mezővári és Tahitótfalu jó kapcsolatai az egyházakra is
kiterjednek. Ennek bizonyítéka, hogy a helyiek
mellett 30 mezővári gyerek is részt vett a
tahitótfalui református gyülekezet napközis táborában. A polgármester köszönetet mondott Me-

Táborozók Tahitótfaluban, az új testvér-településről

zővárinak azért, hogy a 2013-as árvizet követően
650 ezer forintos támogatást nyújtott Tahitótfalunak.
Salamon Elemér, Mezővári polgármestere az
évforduló kapcsán elmondta, hogy a kárpátaljai
települést a trianoni békeszerződés elszakította
Magyarországtól, náluk nem szabad megemlékezni a szomorú eseményről. pedig Kárpátalján 150200 ezer magyar van, és úgy érzik ők a lettek
legjobban kiszorítva az országon kívül rekedt területeken élők közül. A testvér-települési megállapodás szövegének ismertetését követően, a polgármesterek aláírták a dokumentumot.
(Forrás: Danubia Televízió)

Együttműködő „Bogdányok”, nemzetiségi önkormányzatok

A zene újabb hidat épített közöttünk!

TÉR-HÍR

Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatásából az EBR
pályázati rendszerben benyújtott elképzelésre Kisoroszi
mintegy 10 millió forinttal
részesült. Az önkormányzat
március 6-án nyújtotta be a
jelentkezési igényét, majd a
megkapott támogatói döntést
alig néhány hónappal követően elindult a beruházás.
Mivel egy elbírálás alatt
lévő óvodafejlesztési pályázat
lehetővé teszi az intézmény
fejlesztését, a testület úgy döntött, hogy a különösen rossz állapotban lévő községházát,
azaz a Polgármesteri Hivatal épületét újítják fel az elnyert
összegből. Az építési költségek hiányzó 15 millió forintját az önkormányzat önerőből finanszírozza. Ehhez a
teljes tartalékkeretet felhasználják, és a költségvetés egyes
tételeit átcsoportosították. A hagyományos Duna-ünnep
is elmarad emiatt.
– A kassza nem ürült ki teljesen, a „családi ezüst”,

ami a mi esetünkben egy 10 millió forintos banki lekötés, megmaradt – mondta Molnár Csaba polgármester.
– 25 millió forintból az épület teljes rekonstrukción esik
át. Új elektromos és fűtési rendszert kap, mivel a munkavédelmi szempontból veszélyes vezetékeket és valamennyi nyílászárót kicseréljük. A tanácsterem bejáratát
áthelyezzük, így lesz hely benne egy irattárnak is. A
belső térben két új mosdót és egy teakonyhát építünk.
A vakolás után festés és meszelés következik, az utcafrontnál pedig egy új parkolót alakítunk ki.
A terveket ugyanaz a tervezői kör készítette, mint
korábban a S.O.S.KA – Művelődési Házat. Az önkormányzat részéről, most is Szily Boldizsár mérnök és Körmendi
Judit, a Szentendrei-szigeti települések főépítészének iránymutatásai segítettek az elképzeléseket készre formálni. A kivitelezői közbeszerzést lefolytattuk, a szerződést egy szigeti illetőségű fővállalkozóval kötöttük meg. Az engedélyek is megvannak, így július elsején
kezdődött az építkezés. Befejezése várhatóan szeptember
15 lesz. A felújított és egyben korszerűsített épület az átalakításoknak köszönhetően sokkal költséghatékonyabb
működtetést tesz lehetővé, homlokzata pedig teljesen illeszkedik majd az ófalu programunk keretében meghirdetett és támogatott utcakép elvárásaihoz.
(kb)

Szentesített testvériség

A dunabogdányi polgármester és az általa
vezetett önkormányzat szívügyének tekinti a település faluhatáron túli kapcsolatainak gondozását, ennek érdekében sorra
születnek a dunakanyari település más városokkal és falvakkal kötött együttműködései.

• KISTÉRSÉGI HÍREK

Lakosságszámát tekintve a Szentendrei-sziget északi csücskének települése nem éri el az ezer főt, de
hitelállománnyal sem rendelkezik. Ennek fontos
szerepe volt abban, hogy Kisoroszi Község Önkormányzata pályázhatott arra a forráskeretre, amelyet
a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára,
Tállai András az év elején jelentett be.

A múlt hónap végén rajkai küldöttséget láttak vendégül. Ideérkezésük apropójáról kérdeztük a polgármestert:
– Ez egészen friss kapcsolat. Egy Rajkára
elszármazott helybéli hölgy kezdeményezésére
a két település német nemzetiségi önkormányzatai döntöttek úgy, hogy kulturális életükön
keresztül közös együttműködést kezdeményeznek. Már tavaly a kórusunk fellépett egy ottani
rendezvényen, ennek folytatásaként látogatott
el egy Rajka-Dunakiliti egyházi kórus és Rajka
polgármestere, Kiss Vince úr, Dunabogdányba.
Az egynapos program keretében énekeltek a
vasárnapi misén illetve egy saját műsort is be-
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„Takarékra veszik” a községházát Kisorosziban
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Öt projektpartnerrel közösen egy szlovák-magyar
Egy mulcs (kéreg apríték) üzem építése is része a
pályázaton indult Szigetmonostor önkormányzata. Az tervnek, amely a Faluház fűtését támogatja, de fűtőegymillió eurós összköltségű tenderből a falu 120 millió anyagként szolgálhat más helyeken, háztartásokban
forintra jogosult. Ebből úgynevezett
is, továbbá a közösségi ház napkollekklímaparkot hoznak létre, ami a tervek
torokat is kap. Az épületben, a legjeszerint a Szentendrei-sziget különleges
lentősebb alternatív energiatermelők
növény és állatvilágának bemutató helye,
(pl.: vízi-, nap-, szél erőmű) makettjei
és a klímatudatos gondolkodás bázisa
lesznek láthatóak, de a klímaközpontlesz. A teljes beruházás környezetvédelban, minden érdeklődő kiszámíthatja
egy műszerrel az ökológiai lábnyomát,
mi, energetikai célokat támogat, tudatformáló és nevelő célkitűzései között
ennek megfelelően facsemetéket vásászerepel egy a helyszínek megközelítését
rolhat és ültethet a kijelölt erdőterületsegítő elektromos kisbusz, tanösvény
re, az általa kibocsátott CO2 megkötékialakítása 6 hektáros erdőtelepítéssel,
sére.
ahol majd védett növényeket, többek
A támogatási szerződést június vémellett a kígyónyelv páfrányt, az őszi
gén írták alá, a projekt zöld utat kapott
kikericset, szibériai nőszirmot is meg Mocsári nőszirom
a kezdéshez. A nyár folyamán folytatják
lehet tekinteni. Láthatóak lesznek hülle a közbeszerzési és beszerzési eljárásolőféleségek, mocsári teknősök, unka békák, a szigeten kat, majd a megvalósítás keretein belül az építés és az
élő ritka madarak, és a fekete gólya is, mely a tanösvény erdősítési program következik. A projekt befejezési
határideje, 2015 júniusa.
kialakításának helyszínére rendszeresen ellátogat.
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Tudatformáló klímapark készül Szigetmonostoron
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XI. évfolyam, július

mutattak. A zene, az éneklés hidat épít a két
falu között.
Örömteli ez a kapcsolatfelvétel, hiszen újabb
szállal színesedik a kulturális életünk. Tavaly
épp ebből a célból alakítottuk meg a „Bogdányok
szövetségét”. Célunk valamennyi Kárpát-medencei „Bogdány” nevű település szövetségbe
tömörítése volt. Eddig Nyírbogdány és
Tiszabogdány csatlakozott. 2013 januárjában
jártak nálunk, majd amikor ősszel Nyírbogdányban találkoztunk, írásba is öntöttük a céljainkat. Novemberben, harmadik állomásként
a kárpátaljai Tiszabogdányban jártunk, így
megismerhettük egymás településeit. Tudomásunk szerint Erdélyben még egy Bogdány létezik; őket is szeretnénk hamarosan integrálni
ebbe az együttműködésbe.!
A németországi Leutenbach településsel közel 23 éve fennálló testvérvárosi együttműködésünk így a közelmúltban több más településsel történt kapcsolat kialakításával gyarapodott.
(fyb)

Tourist Police Szentendrén
Felmenő rendszerben valamennyi diáknak
kötelező iskolai közösségi szolgálatot végeznie
ötven órában. Ez az egyik feltétele annak, hogy
leérettségizhessenek. Szentendrén több alternatíva közül is választhatnak a fiatalok. Vanak,
akik az Árvácska Állatmenhelyen segítenek,
mások minden évben kifestik a 11-es út Bükkös-pataki aluljáróját, és olyanok is, akik
nyelvtudásukat tudják gyakorolni a szolgálat
közben. Ők a Tourist Police program részt
vevői.
A program tavaly indult el Szentendrén a
rendőrség és az önkormányzat együttműködésében. Téved, aki azt gondolja, hogy önkéntes
rendőröket toboroznak ilyenkor; a fiataloknak
ennél összetettebb feladatuk van. A hét meghatározott napjain megkülönböztető mellényben járják a várost, szórólapokkal, brosúrákkal
segítik a turistákat, de közben nyitva is tartják
a szemüket és bűnmegelőzési tanácsokat is adnak. Az első önkéntesek már megkezdték a
munkát, ők először oktatáson vettek részt, me-

lyet a Városháza dísztermében tartottak. A
rendőrség munkatársa itt arra kérte őket, hogy
szükség esetén figyelmeztessék a vendéglátóhelyeken ülőket, tartsák maguknál a táskáikat és
zárják be a cipzárjaikat, valamint, ne hagyják
kint az asztalon a pénztárcát és a mobiltelefont.
A parkoló gépkocsivezetők számára fontos,
hogy ne hagyjanak látható helyen értékeket az
autóban, és az ablakokat a nagy meleg ellenére
is húzzák fel! Apró lépésekkel ugyanis megelőzhető az áldozattá válás.
A diákok folyamatos kapcsolatban állnak a
Tourinform irodával és rendőrökkel is. A Duna-korzó, a belváros, valamint a HÉV-megálló
tartozik majd a szolgálati területük közé. A
most 9. és 10. évfolyamon végzetteket érinti
már a jogszabály, de volt olyan jelentkező is,
aki most végzett az általános iskolában és időben gyűjteni kezdi a szükséges közmunka-órákat. A legtöbben a nyelvgyakorlás lehetősége
miatt választották a Tourist Police szolgálatot.
(hudi)

Hajóval Szentendrére – magyaroknak fél áron!
Jó hír a Dunakanyar és a hajózás szerelmeseinek! Eleddig példa nélküli kezdeményezéssel jelentkezett a Wiking
Yacht Club. A cég tavaly májusában indította el menetrendszerinti sétahajó járatát Budapest és Szentendre között.
A negyven év szünet (!) után épült, magyar gyártású turistahajó mindennap két fordulóban szállítja a kirándulni és
hajózni vágyókat a főváros és a „festők városa” között.
Idén egy új, és filozófiájában eddig mindenképpen
egyedi megoldással kívánja segíteni a magyar utazókat a
cég. Úgy döntöttek, hogy az idei nyári szezontól minden

magyar állampolgár – beleértve a határon túli kettős
állampolgárokat is! – 50%-os kedvezménnyel veheti
igénybe a járatot. Budapest-Szentendre között 2250 forintba kerül egy oda-vissza út (külföldieknek 4500 Ft).
Összehasonlításként, a Szentendre „külvárosáig” szállító
HÉV-vel egy retúrjegy 1800 forint… Ezek után nem lepődnénk meg, ha sokan érdeklődnének az www.silver-line.
hu honlapon.
Örök közhely Magyarországon, hogy Nyugat-Európában, (átszámítva) közel azonos árakon vehetnek benzint,

utazhatnak, szórakozhatnak az ottani polgárok, s eközben
a fizetésük a sokszorosa a hazainak. És az is állandó panasz,
hogy a magyar idegenforgalom kizárólag a külföldi turistákra (és pénztárcájukra) koncentrál.
Ezekkel a közhelyekkel és rossz tapasztalatokkal kíván
szembe menni ez az új kezdeményezés, nem titkolva azt a
célt sem, hogy a határon kívül élő magyarok mostantól
némileg kézzel foghatóan is tapasztalhatják az együvé tartozás érzését. A Szentendrei Nyári Fesztiválra igyekezvén
remélhetőleg sokan leszünk, együtt…
(x)
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Premier előtt Hernádi Judittal
Ünnepélyes nyárnyitó: július 10. csütörtök. Alfred Jarry: ÜBÜ
KIRÁLY, vagy a lengyelek – a Szentendrei Teátrum és az Örkény Színház
együttműködésében. Fordította: Jékely Zoltán. Rendező: Mácsai Pál. Előadják: Csuja Imre, Kerekes Éva, Nagy Zsolt, Gyabronka József mv., Ficza
István, Takács Nóra Diána, Máthé Zsolt. Bemutató: július 11. péntek;
Előadások: július 12., 17., 18., 19. (Esőnap: július 13. és 17.) 20:30 óra,
Városháza udvara
Alfred Jarry Übü királya diákbohózatok sorozatából lett az abszurd
színház alapműve. Jarry 1896-ban ötfelvonásos drámává fejlesztette az
összegyűlt jeleneteket, és a diáktréfák áldozatából mitikus drámai alakot
formált. Übü papa, a falánk és gyáva dragonyos kapitány, aki megöli a
lengyel királyt, és elfoglalja a trónt, a gátlástalan hatalmi mámor szimbólumává lett. A darab bemutatóján óriási botrány tört ki, az Übü király
azonban túlélt mindent, mert vásári humorú, pimasz krónikája az emberi
természet szélsőségeinek.
Július 13. vasárnap, 20:30 óra, Ferenczy Múzeum udvara (Eső esetén:
Városháza díszterme) AGYIGÓ
Színpadi est Szabó Magda emlékére – a Gózon Gyula Kamaraszínház
előadása. Ea: Nagyváradi Erzsébet
színművész, Gerendás Péter gitárművész. Szabó Magda verseiből és önéletrajzi ihletésű prózai műveiből; szerelem, halál, talán ezek az ember legszemélyesebb történetei. Erről vall Szabó Magda a Für Elise és a Megmaradt Szobotkának című köteteiben. Meglepő önvallomásokat és önelemzéseket oszt meg olvasóival a Szüret című
verseskötetében. Az előadás ezekből a lírai, önfeltáró írásokból szemezget,
felvillantva egy nagyszerű élet kulisszatitkait.
Július 25. péntek bemutató, további előadások: július 26., augusztus
1., 2., 3. (Esőnap: július 27., augusztus 4. 20:30 óra, Városháza udvara.
Anat Gov HAPPY ENDING – prózai revü magyarországi ősbemutató! A Szentendrei Teátrum és az Orlai Produkciós Iroda
együttműködésében. Fordította: Zöldi
Gergely. Játsszák: Hernádi Judit, Fekete Ernő, Margitai Ági, Hegyi Barbara, Bánfalvy
Eszter, Bertalan Ágnes, Nagy Dániel Viktor,
Formán Bálint. Anat Gov zenés darabja zajos sikert aratott több országban. Főhőse egy
rajongott színésznő, akit hirtelen próbatétel
elé állít az élet.
Július 27. vasárnap, 20:30 óra, Ferenczy Múzeum udvara, (Eső esetén:
Városháza díszterme) Jerome Kilty
TISZTELT HAZUDOZÓ! Életrajz két felvonásban
Jordán Tamás, Molnár Piroska. Rendezte: Valló Péter. Bernard Shaw, a
drámaíró fenegyerek negyven éven át, 1899-től 1939-ig levelezett az ünnepelt színésznővel, Patrick Campbell-lel, aki a Pygmalion ősbemutatóján
Elizát játszotta. Kettőjük levelezését dolgozta fel Jerome Kilty
amerikai színész ebben a közkedvelt „levéldrámában”. Shaw és
Stella sohasem lettek szeretők,
talán nem is akarták, talán elmulasztották a pillanatot. Akkor mi
ez a különös, negyven éven át
tartó viszony? Plátói szerelem?
Barátság? Véd és dacszövetség? A művet magyarul is többször előadták
„Kedves hazug” címmel.
Augusztus 3. vasárnap, 20:30 óra, Ferenczy Múzeum udvara: NYÁRESTI OPERETT GÁLA a Sztárvendég: Peller Károly tenor, a Budapesti
Operettszínház művésze; km: a Maya trió és tánckara.

Gyerekteátrum
Vasárnap délelőttönként 10 órakor a Dunaparti Művelődési Ház
udvarán (Duna-korzó 11/a). Eső esetén a DMH Barlangjában. Jegyek a
helyszínen kaphatók, az előadások kezdése előtt egy órával.
Július 6. 10:00: AZ ÖRDÖG KILENC KÉRDÉSE – bábjáték egy
részben. A Ládafia Bábszínház előadása.. Az élőzenével kísért előadás egy
ismert mesét dolgoz fel a vásári mulattatókra jellemző harsánysággal és
kacagtató humorral.
Július 13. PALYA BEA: ALTATOK
Családi lemez 0–99 éves korig; km.: Gerzson János – hangszerek
Július 20. 10:00, BABSZEM JANKÓ
A Ziránó Színház ea – vásári kesztyűsbáb-játék, élőzenével Benedek
Elek nyomán.
Július 27. 10:00, ASSZONY!!! – mese nőkről és férfiakról. A Csavar
Színház (Szlovákia) ea. A Csallóközi Vándorok, Magyarország és a szomszédos országok magyarlakta településeit járják, hogy szórakoztatva tanítsanak, megosszanak egy-egy szeletet különböző népek meséiből. Kosztümös, zenés, táncos, interaktív előadás, Korhatár: 3–200 év
Augusztus 3. vasárnap, 10:00, A SZÉKELY MENYECSKE MEG
AZ ÖRDÖG. Az ESZME és Fabók Mancsi Bábszínháza közös produkciója.

P’Art mozi

Vetítési szünet: július 7. – augusztus 3. Nyitás augusztus 4-én, hétfőn.
A P’Art Mozi nyári film programjait keressék a www.partmozi.hu oldalon.
• Mozibazár – Rembrandtól a parafadugóig július 12. szombat, 10:00
-17:00. • Mozi a tetőn – a P’Art mozi kihelyezett előadásai a V8 tetőteraszán: július 4., 11., 18., 25. A részletes program a www.v-8.hu weboldalon
olvasható.

– Az 59 évesen rákbetegségben elhunyt izraeli írónő lényegében a saját
dilemmáit vitte bele ebbe a műbe. Nem
egy darab szól az ember életét illető önálló döntési jogáról, de hogyan lehet erről
szórakoztatva beszélni?
– Ez nem egy vonatkozásban rendhagyó darab, de valóban nagyon szórakoztató, különös előadásnak szánjuk.
Zenés produkció, a „prózai revü” jelen
esetben úgy értendő, hogy prózai, azaz
földhöz ragadt, egyszerű. Ezzel a témával, problémával már sok mindenki
találkozott az életében, de mindennek
megvan az az oldala, ami akár humoros
is lehet. Csak az tud humoros lenni, ami
igaz is. Mindenki, aki szembenézett
ezzel, emberként szeretne élni ezzel
együtt is, és mi így beszélünk erről, hogy
még így sem kell feltétlenül falnak menni és csak arról beszélni, hogy vége az
életének. Aki ezzel a betegséggel szem-

A Szentendrei Teátrum egyik idei bemutatójára július 25-től – az Orlai Produkciós Irodával közösen – Anat Gov: Happy Ending című „prózai revüje”
kerül színre Hernádi Judittal a főszerepben. A művésznő egy rajongott színésznőt alakít, akinek az élet egy rákbetegség folytán különös szerepet szán:
csupán egy dolog múlik őrajta: milyen finálé legyen a végén…
benéz, épp az életet keresi, mi az, amitől
ő még jól érezheti magát… Végül is
mindenki, aki egyszer megszületett,
egyszer véget is ér. A főhős maga akarja
eldönteni, hogyan haljon meg, nem
pedig belemenni egy értelmetlennek
tűnő kezelésbe, ami biztos nem gyógyítja meg.
– Mennyire nehéz szerep ez az Ön
számra?
– Minden szereppel meg kell küzdeni. Nehéz belegondolni ebbe a dologba, nekem is vannak ismerőseim, akik
ilyen helyzetben vannak, és még az is
eszébe jut az embernek, hogy talán
megidézi saját magának ezt a betegsé-

get. De aztán elvetettem, mert azért
gyilkos sem leszek attól, ha gyilkost
játszom. Mindenesetre felkértek rá, hát
eljátszom.
– Az Orlai produkciók sokszor hoznak össze olyan kollégákat, akik nem,
vagy ritkán lesznek egymás partnerei. Az
Ön számára kik számítanak régi partnernek és kik újnak ebben a darabban?
– Régóta vagyok szabadúszó, így
régóta élvezem ezt a lehetőséget, hogy
mindig másokkal vagyok. Fekete Ernővel másodszor játszom együtt és ez
nagyon izgalmas, Margittai Ágival,
Hegyi Barbarával régóta ismerjük egymást, de emlékezetem szerint még so-

sem voltunk így, egy
darabban, és azt hiszem, a többiekkel
sem.
– Számomra
meglepő, hogy ennek
a rendezője egy táncos-koreográfus. Ez
milyen feladatokat ró
önökre?
– Ez zenés darab, már ez is mutatja, hogy egy furcsa előadás furcsa szöveggel, furcsa zenével, táncokkal. Az
eredeti szerint nekem nem is volna
énekes feladatom, de most azon dolgozunk, hogy legyen, bár az is meglehet,
hogy mégsem fog beleilleni a darabba.
Egy hónapot már próbáltunk, most
van egy kis leállás, aztán megint nekiállunk kigyakorolni. Reméljük, hogy a
bemutató mindenki számára – jó értelemben – élményt jelent majd!

G. B. Shaw szerepében: Jordán Tamás
– Shaw a csípős iróniájáról volt ismert, de ez nem áll távol a Te színészielőadói karakteredtől sem. Mit jelent egy
ilyen nagy író bőrébe bújni?
– A közönség számára lehet, hogy
olyan kép alakult ki rólam, talán a sok
József Attila vers alapján, hogy én egy
befelé forduló, megkeseredett ember
vagyok. Pedig akik ismernek, tudják,
hogy ennek az ellenkezője igaz, én is
tudok csípős, ironikus lenni, és a Shawtól kapott humor nagyon is a kedvemre való, élvezem. Nagyon nagy elődeink
vannak ebben a szerepben: először
Major Tamás és Lukács Margit, később
Mensáros László és Tolnay Klári játszották, szóval rangot is ad eljátszani.
– Mennyire van Shaw-val egy szinten Campbell asszony?
– Ő maga írja is, hogy ő nem tud
úgy sziporkázni, mint Shaw, ő viszont
nagy színésznő volt, ami kompenzálja
ezt a különbséget.
– Melyikük számit itt „kedves hazugnak”, ahogy a korábbi fordítás címe
mondja, vagy „tisztelt hazudozónak”,
ahogy most játsszátok?
– Gratulálok a jeles évfordulóhoz!
Ennek a tiszteletére kezdtél új formációval zenélni?
– Köszönöm, bár a születésnapom
majd csak december 6-án lesz, de országszerte már így is ünnepelnek, felköszöntenek, akárhol játszunk. Ez jólesik az embernek. Nagyon sok muzsikussal játszottam életem során, sokan
már nem is élnek közülük, most úgy
gondoltam, hogy egy más összeállítást
próbálok ki Szaniszló Richárd vibrafon,
marimba, Horányi Sándor gitár, Vasvári Pál basszusgitár, Pecze Balázs trombita és dob kvintett összeállításban, ami
egész más soundot eredményez, mint
ha pl. zongora volna benne.
– Szentendrén vendégekkel egészültök ki…

Jerome Kilty: Tisztelt Hazudozó! című közkedvelt levéldrámáját július 27-én
játssza el Jordán Tamás és Molnár Piroska a Ferenczy Múzeum udvarán. A
darab George Bernard Shaw író és Mrs. Patrick Campbell színésznő 1899–
1939 közötti levelezését dolgozza fel igen szórakoztatóan. Jordán Tamást
erről a szerepéről kérdeztük…
– Nádasdy Ádám, aki újra fordította a darabot, adta ezt a címet, amit én
is találóbbnak érzek, mert a „hazug”
eléggé pejoratív töltésű szó, a „hazudo-

zó”-ban van valami megengedő kedvesség. Ők ezt a kapcsolatot hazudják, ami
40 éven át tulajdonképpen csak levelezésből állt, de nem volt közöttük semmilyen testi kapcsolat. Hol összevesznek, hol kibékülnek, hol egymás fejéhez

vágnak mindenfélét, de talán a kölcsönös tisztelet és egymás elismerése az,
ami életben tartja ezt a levélkapcsolatot.
Főleg a közös, nagy siker, a Pygmalion.
Shaw közismerten nem volt
nagy véleménnyel a nőkről, de
azért szüksége volt valakire,
aki pátyolgatta, segítette tanácsokkal, akire felnézhetett, és
ilyen értelemben mégis társak
voltak. Szóval, nem igazi hazugságok ezek.
– Valló Péter rendezése mi
újat tett hozzá az előadáshoz?
– Egyrészt kitalálta, hogy
hogyan lehet a néző számára vetített
háttérrel érdekesebbé tenni és felidézni
a kort, amiről éppen szó esik. Másrész
nagyon jól kielemezte a kettejük viszonyát, és az egyes levelek hangvételét.
– Molnár Piroskával régi kollégák,

Kőszegi: New 5
A július 17-én megrendezendő Jazz fesztivál egyik illusztris vendége az idén 70 esztendős Liszt Ferenc-díjas dzsesszdobos,
zeneszerző és tanár, Kőszegi Imre, aki
Kőszegi Imre: New 5 nevű új formációjával
és meghívott vendégekkel lép fel az eseményen. Ez alkalomból kértük őt rövid beszélgetésre…
– Jön hozzánk egy New Orleans-i
fekete trombitás, Michael „Patches”
Stewart, akivel 18-án Szentendrén, 20án Veszprémben játszunk. Rangos,
komoly muzsikus, aki mindent tud a
jazz valamennyi stílusáról. Őt először
Al Jarreau-val hallottam, de pár évig

Koncertek a MűvészetMalom udvarán

(Bogdányi u. 32.)
Július 13. 20:00 óra Palya Bea: A nő projekt.
„Itt van tizennégy új dal, meg egy új banda. A
zenei nyelv, amely e dalokat röpteti, kelet és nyugat
közt utazgatva születik. Ott van benne a magyar,
bolgár, cigány, zsidó zenei hagyomány, az indiai és
afrikai hallásélmények, de ott van az európai középkori muzsika, a jazz és más improvizált zenék
is, de az is, amit a nyugati világ nagy dalszerző
egyéniségeitől hozok…” • Július 18. 19:00, JAZZ
FESZTIVÁL. A már több mint tíz éves múltra
visszatekintő fesztivál házigazdája és állandó szereplője a Borbély Műhely. A fesztiválon mellettük
fellépnek: MoNaMo Trió. Új albumuk, a MoNaMo
& Pokorny Lia: Lélekvesztő, a megjelenés után egy
héttel vezette a Deezer listáját a jazz műfajban. •
Kőszegi Imre 70’ (New5) Vendég: a New Orleans-i születésű, jelenleg Lengyelországban élő
Michael „Patches” Stewart trombita & Csepregi

Marcus Miller együttesében volt, és
Aretha Franklintól James Brownig sokakkal zenélt. Eddig közel 100 lemezen
közreműködött. Szerelmes lett, ezért
két éve Varsóban él, így könnyebb lett
összehozni a közös zenélést is. Nagyon
várjuk Csepregi Gyulát is, aki hosszú

Szentendrei Kulturális Központ
www.szentendreprogram.hu

Gyula szaxofon. Kőszegi Imre Liszt-díjas dobos,
zeneszerző, tanár, a magyar jazztörténet egyik legjelentősebb alakja. • Borbély Műhely. A fesztivál
házigazdáinak improvizatív zenéjét a jazz különböző irányzatainak, valamint a Kárpát-medence és a
Balkán népzenei örökségének ötvözése jellemzi. •
Július 27., 20:00 óra, Horgas Eszter és a Talamba
együttes: Francia szerelem. Km.: Grünvald László, Szitha Miklós, V. Nagy Tamás és Zombor Levente Artisjus-díjas ütőhangszeres művészek.

Koncertek a Elevenkertben

Dunaparti Művelődési Ház udvara,
Duna-korzó 11/A
Július 4. 20:00 Jazz és bor I. Jónás Vera
Experiment. Július 11–13. Sörfesztivál: Július 11.
18:00 Sári Szabolcs Septet, 19:00 Balchicanos,
20:30 Business Silence, 22:30 Kistehén. Július

partnerek vagytok. Ez mit jelentett számodra a munka során?
– Nagyon könnyű volt vele dolgozni. Tizenegy évig voltunk Kaposváron
kollégák, öt éven át pedig az általam
igazgatott Nemzeti Színház tagja volt,
szóval „félszavakból is értjük egymást”,
szeretünk egymásnak játszani.
– Az előadás jó fél évvel ezelőtt jött
létre. Hogyan fogadja a mai közönség ezt
az „akciók nélküli”, szellemes eszmecserét?
– Olyan nagy a sikere, hogy nem is
lehet rá jegyet kapni, így remélem, sokáig fog menni! Bízom benne, hogy
Szentendrén is meglesz a sikere. A szellemes szöveget nagyon élvezik az emberek. Az új fordítás egyszerre veretesen
emelkedett és mégis mai magyar nyelven szólal meg. A levelek olyanokról is
szólnak, mint a két világháború, a gazdasági válság, vagy, hogy micsoda sors
az, hogy egy sikeres, nagy művésznő a
végén, koldusszegényen fejezi be az életét. Shaw pedig, ahogy kitűnik a levelekből, nem is nagyon akart segíteni
rajta. Szóval, van min elgondolkozni.
Mindenesetre furcsa kapcsolat volt.
betegség után most tér vissza a színpadra, de örömmel fogadta el a meghívást.
Vele, két fúvóssal még erősebb lesz a
banda. Játszunk Miles Davistól idézeteket, plusz az én számaimból párat,
ami 45 percbe belefér.
– Látom, Vasvári Pál basszusgitáros
volt a hangszerelő…
– Az ő ötlete volt ez az egész zenekari felállás, ő intéz mindent, én meg
örültem, hogy sok gondot levett a vállamról, amit én nagyon szeretek. A
hangszereléseket ő is csinálja, én is, itt
komoly program van, amit be kell állítani, és próbákra is szükség van. De
élvezem a fellépéseket. A szentendrei
közönség nagyon jó koncertre számíthat.
Muzsay András

12. 16:00 Conga Revolution, 17:30 Trio Afium,
18:30 Ed Is On, 20:00 Vasárnap Dél. Július 13.
16:00: Rokokó Rozé, 17:30: Petruska András;
19:00: Puszi. • Július 19. Jóga-nap és alkalmi
Krisna-völgy. 21:00: Egy Kiss Erzsi Zene

Régizenei hangversenyek
Július 5. 20:00 Barokk zene. Kecskés Mónika,
Tóth Emese és Szászvárosi Sándor – a Viola da gamba
hangversenye. • Július 6. 19:00 A 32. Régizene
nyári akadémiája tanárainak koncertje. A 32.
Régizene nyári akadémiája növendékeinek záró
koncertje. 21:00 Reneszánsz táncház. • Július 12.
20:00 Szentendrei csata emlékezete (1684–2014)
Török zene – osztrák fanfárok és hajdútáncok –
Kecskés Együttes. Július 19. 20:00 Jeles napok muzsikája – Az Új Népzenei Formáció koncertje. •
Július 26. 20:00 Petőfi énekei – Verbunkosok –
Kecskés Együttes. Augusztus 2. 19:00 Népzene
felsőfokon – Sárarany Zenekar.
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Újra indult a
Május utolsó hétvégéjén népesült be először a Dumtsa utca, és a Szentendre éjjel-nappal nyitva fesztivállal zárul az idei programsorozat. A
tematika nagyjából követi a tavalyit: 2014-ben is fontos szerepet kap a
szentendrei kultúra és helytörténet.
Nem titok, hogy a rendezvény arculatában és szervezői csapatában idén
változások történtek, ugyanakkor a Dumtsa forgatag fő céljai továbbra is
változatlanok. Az elmúlt két év hagyományait követve a szervezők egyrészt
olyan agorát szeretnének megvalósítani a városban, ahol egy-egy család vagy
baráti társaság kényelmesen üldögélhet és beszélgethet egymással, ahol jól
érzi magát minden szentendrei – hiszen csak így érhető el az, hogy a városba
érkező vendégek is otthon érezzék Szentendrén magukat. Másrészt az utcai
forgatag kihelyezett sátraiban lehetőséget kívánnak adni a helyi- és környékbeli művészeknek és termelőknek arra, hogy megmutathassák termékeiket,
alkotásaikat a közönségnek.
Továbbra is nagy hangsúly kerül a gyerekek és családok igényes szórakozására. A zenei koncertek és táncos bemutatók mellett idén is működik a
baba-mama sátor, családi udvar létesült a Dumtsa utca 9-es szám alatt, társasjáték asztalok kerültek ki az utcára, és ezen felül is még számos izgalmas
program és kézműves foglalkozás várja hétről-hétre a látogatókat.

Programok júliusban
Július 4–6. Bemutatkozik a Dunakanyar és a Szentendrei-sziget
Július 11–13. Szentendrei Teátrum Nyitó és I. Szentendrei Sörfesztivál
Július 18–20. Ister Napok (Duna Napok)
Július 25–27. Anna napi vásár és virágfesztivál
Néhány név a zenei fellépők közül: Török Ádám, Borivan akusztikus duó,
Acoustic Cuts, Tenderfoot Blues Unit, Killer Love, Drop Swing Band,
Mnemonic akusztikus duó, Pákai Petra és Ulbert Petra, Önként és Dalolva
társulat, Demeter Erik és mások.
A programokról és kiállítókról folyamatosan minden részlet megtalálható a
Facebook/Dumtsa Forgatag közösségi oldalon.

Ferenczy Múzeum programok
MűvészetMalom Modern és Kortárs Művészeti Központ, Bogdányi
út 32. Nyitva tartás: kedd – vasárnap, 10–18 óra. • Május 30 – augusztus 31. Czóbel, egy francia magyar. CZÓBEL MÁSKÉPp. Czóbel
Béla (1883–1976) festőművész életében nem jelentettek akadályt a kultúrák és az országok közötti határok. Otthonosan mozgott Párizsban,
Amszterdamban, Berlinben csakúgy, mint Nagybányán és Szentendrén.
Nyughatatlan személyisége magával ragadta a francia Vadak művészeti
csoport tagjait, és a nagybányai neósok is az ő szemlélete nyomán formálták festészetüket. A festő egyéniségét mutatjuk be 4 alkalommal,
koncerttel egybekötött tárlatvezetésen, amelyen mindig a művész egy
korszakát dolgozzuk fel. A zenei utazást a Vujicsics Zeneiskola növendékei és tanárai biztosítják, a tárlatvezetéseket pedig a kiállítás egy-egy
kurátora tartja. Időpontok: július 4., 18., augusztus 15., 30. 18.00 óra.
Amiről a művek mesélnek Tárlatvezetések – ezúttal csak gyerekeknek Czóbel Béla művei között július 11., augusztus 8. 18 óra. 8–14
éves korig kalandozunk a színek, a formák, a városok, a történetek
között, hogy a gyerekekkel megismertessük a rendkívüli festő mindennapjait.
Szentendrei Képtár (Fő tér 2–5.) Nyitva tartás: szerda – vasárnap
10 – 18 óra • Június 13 – augusztus 31. SzeKKo VI. – Idővonal című
kortárs fotóművészeti kiállítás. A résztvevő művészek: Aknay Csaba,
Baksai József, Barnás Gergely, Barnás Máté, Bácsi Róbert,
Csíkszentmihályi Márton, Csontó Lajos, Deim Péter, Deim Balázs,
Kocsis Eszter, Kriván Marcell, Krizbai Gergely, Laczkó Péter, Lázár
Alexandra Emese, Márton Csaba, Medveczki Tamás, Milos József,
Paraszkay György, Pecsics Mária, Regős Benedek, Révai Sári, Weszelits
András.
Ferenczy Múzeum (Kossuth L. u. 5.) Nyitva tartás: kedd – vasárnap 10–18 óra • Barcsay terem június 6 – szeptember 7. Friss művek
– Balogh László kiállítása. A Balogh László mesteréről elnevezett
termében a friss olajképek mellett csak néhány kihagyhatatlan korábbi művel utalunk az elmúlt évtizedek termésére, grafikai munkásságára, magántulajdonban lévő festményeire. Információ: +36 (26) 310-244;
+36 (20) 466-4543. A kapcsolódó programokról a Ferenczy Múzeum
honlapján: w
 ww.femuz.hu és a muzeum Facebook (facebook:
ferenczymuzeumszentendre) oldalán nyújtunk bővebb tájékoztatást.

Idén 30. alkalommal rendezik meg
a Visegrádi Palotajátékok nemzetközileg is elismert történelmi programsorozatát.
Az ötlet az 1980as évek közepéig
nyúlik vissza. A
Palotajátékok
f ő s z e r v e z őj e
Cseke László, a
Pro Visegrád
Egyesület ügyvezetője három évtizeddel ezelőtt még bajvívóként vett részt
a rendezvényen, a következő évben
pedig már ő szervezte a lovagi tornát.
Először csak egyszerű színházi játék
volt a program, a nézőknek elég volt
az a 60 szék, amit a szomszédos napközi otthonból hoztak a palota udvarára. A lelkes lokálpatrióta azonban
tudatosan akarta megőrizni Visegrád
település király találkozóinak, lovagi
tornáinak emlékét, hagyományát, ami
ezt az előadást mára 3 napos programsorozattá fejlesztette. Cseke László a
jubileumig vezető útról és az idei programról beszélt.
– Az első történelmi időutazás
apropóját az 1335. évi visegrádi királytalálkozó adta, amely esemény KözépEurópa számára a gazdasági és politikai aranykor kezdetét hozta. A találkozó tengelyét a cseh, lengyel és magyar király tanácskozása alkotta, de
számos más környező országból is
érkeztek a főrendi követek. A több száz
éves lengyel-magyar barátság alapkövét is itt tették le; közös uralkodónk is
volt Nagy Lajos személyében. Ez a
találkozó történelmünk jelentős fordulópontja, méltán őrizzük tradícióját, és elevenítjük fel eseményeit.
A Palotajáték harmadik évétől
elindult a most is működő lovagi torna. Azidőtájt a szereplőket magyar

Minimális támogatással – maximális eredmény

A harminc éves Palotajátékok

résztvevők alakították, de arra töre- a díszudvar a Herkules-kúttal. Ez
kedtünk, hogy nemzetközivé tegyük utóbbi közösségi tér ad otthont a
a játékokat, és a hitelesség érdekében programsorozat népszerű kezdőesea külföldi szereplőket ugyanolyan ményének, a reneszánsz királyi bornemzetiségű színészek alakítsák. Ma udvar lakomának, ahol a látogatók
már a nemzetek saját korabeli figurá- korabeli környezetben korhű ételeket
ikat képviselik. Küldöttségek érkez- fogyaszthatnak, a magyar borvidékenek Európa minden részéről Viseg ket képviselő pincészetek nedűivel.
rádra, így teremtjük meg a programok
Ez a programelem is egyike a fohitelességét, és ezt külföldi vendége- lyamatosan frissülő műsorkoncepciink is nagyon komolyan veszik.
ónak. Célunk a város fejlődésének
Idén nyolc országból érkeznek a lovagok, ezek Csehország, Ausztria, Németország,
Szlovákia, Szerbia, Szlovénia,
Románia és Olaszország. Közel 1000 szereplő jön Viseg
rádra családtagjaival. Komoly
kihívás ez a kisvárosnak. A
lovagok, királyok és kíséretük
száma eléri a másfél ezret, ami
jelentős szám egy 1800 lakost
számláló kisvárosnak. A ven- A király bolondja
déglátóhelyek a külföldieket
ellátják, de a magyar szereplők kato- bemutatása. Az idei év új helyszíne,
nai táborokban, önellátással gondos- a nemrég átadott Makovecz közössékodnak magukról. Autentikus körül- gi tér, a nagyparkoló mellett.
ményeket teremtve kovácsolt bográIgyekszünk figyelembe venni a
csokban főznek, cserépedényekből és vendégek anyagi kereteit is, így egyre
kupákból fogyasztják a maguk által több a Palotán kívüli ingyenes előkészített étkeket. A modern technikát adás a szabadtéri színpadokon. A
száműzzük a játékok teljes területéről. diósgyőri Vár-kommandó tagjai például olyan utcaszínészek, akik a renKorhűségre törekedve
dezvény területén ad hoc rögtönzött
fejlesztünk
kis előadásokkal szórakoztatják a
A rendezvény színvonalát nagy- forgatagot.
mértékben növelte a Palotában az
A hagyományőrzés európai
elmúlt évtizedben végrehajtott műelismerése
emlékvédelmi felújítás. Régi fényükben pompáznak a hercegi lakosztáÖrömmel mondhatom, hogy egy
lyok, királyi konyhák, hálószobák és európai hagyományőrző rendezvé-

Anna napi irodalmi hajó
Leányfalun 100 éves hagyománya van az Anna napi báloknak, bár ezeket a
rendezvényeket manapság itt már nem tartják. De a hagyományok tiszteletének
fontos szerepe van a mindennapokban.
A falu katolikus temploma, védőszentjéről, Szent Annáról kapta a nevét,
ezért az Anna naphoz legközelebb eső vasárnapon évek óta egyházi ünnepet
tartanak. Délelőtt szentmisével kezdenek a templomban, délután, egy Amerikában élő, elszármazott
leányfalui házaspár támogatásával kulturális
műsor, majd szeretetvendégség zárja a programot. Az évek folyamán a rendezvény egyre
nagyobb népszerűségnek örvend, ezért most
kétnaposra tervezik.
A vasárnapi programokat megelőzően, július 26-án, szombaton, a Klára rendezvényhajó két alkalommal, 9.30 és 13.00 órakor indul háromórás útjára, a Leányfalui kikötőből
észak felé, majd Kisoroszinál, a Szentendrei-szigetcsúcson fordul vissza Leányfalura. A fedélzeten Waszlavik Gazember László harmonika kíséretében több
fellépő művész, ill. amatőr előadó, (a program ihletői és szervezői Bedő Szilvia
és Jékely Endréné által szerkesztett) irodalmi műsorral, Anna-napi versekkel,
helytörténeti érdekességekkel és az útvonalhoz illő költeményekkel, írásokkal,
szórakoztatja az utazóközönséget. A hajó befogadóképessége 38 fő. A támogatói
jegy ára 1200 Ft. A szervezők arra buzdítják a jelentkezőket, hogy maguk is
hozzák el az alkalomhoz illő kedvenc írásaikat!
(kb)
NYÁRI OLVASÓKÖR INDUL
A LEÁNYFALUI
RAVASZ LÁSZLÓ KÖNYVTÁRBAN
4–8 ÉVES GYERMEKEKNEK

Szigetmonostor Faluház
Árpád út 15. T.: +36 (70) 374-0541 www.szigetmonostor.hu
Szigetmonostor Faluházában (Árpád u. 15.), idén
harmadik alkalommal rendezik meg a Hangadó –
nyár esti koncertek programsorozatot, melynek keretén belül a hazai könnyűés komolyzene különféle
műfajaiban lépnek fel közismert együttesek, zenekarok. A koncerteken idén is díjmentesen vehet részt a közönség.
Kedves Szülők, kedves Gyerekek! Örömmel értesítünk titeket, hogy
Diafilm-klub indul gyerekek részére. Díjmentes
foglalkozásunkra várunk a nyári szünidő alatt minden gyermeket 3–10 éves korig a Faluházban, péntek délelőttönként 9–11 óráig. Kivéve két alkalom:
július 25. és augusztus 1. Várunk szeretettel!

nyeket akkreditáló, brüsszeli központú szervezet (egyedüliként a környező
országok közül) felvette tagjai közé a
Visegrádi Palotajátékokat.
A rendezvényhez kötődő kézműves vásár is méltó versenytársa a budavári Mesterségek ünnepének. Széles
választékkal és kiváló minőségű portékákkal érkeznek a mesterségek képviselői. A minőségnek természetesen
az ára is borsos. Nem az itt szerzett
árbevétel fontos számukra, inkább a következő hónapok
megrendelései hozzák meg a
szereplés eredményét.
Kitartó lelkesedéssel, szívós
edzésekkel készülünk, hogy
igazi, jó kikapcsolódást kínáljunk vendégeinknek. Anyagi
forrásaink azonban szűkösek.
A rendezvény – egyedülálló
módon –, barter alapon működik. A fellépők térítés nélkül
adják munkájukat a programokhoz, cserébe a Visegrádi Lovagrend ingyenes bemutatóval színesíti
az ő programjaikat az év többi részében. Folyamatosan keressük a támogatókat, hisz nekünk is a pénzügyi
biztonság megteremtése, ezáltal a
programok további fejlesztése a célunk. A Palotajátékok megléte lényegében ma is egy nagyszabású civil
összefogásnak köszönhető.
A 30. Palotajátékok sikeréért a
szervezők minden tőlük telhetőt
megtettek. Visegrád pazar programmal, 8 vendég-ország színes kavalkádjával hívja történelmi időutazásra
az érdeklődőket július 11–13-ig.
dpress/kb

MINDEN ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKAI TERMÉK EGY HELYEN!
2000 Szentendre, Szentlászlói u. 13/b
info@peringer.hu
06/20/945-2115 • 06/30/530-4844

DÍJTALAN FELMÉRÉS, SZAKTANÁCSADÁS! KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS!

Napellenző

Alu-, műanyag redőny
Garázsredőny • Télisátrak
Szúnyogháló • Napellenző
Szalagfüggöny • Vászonroló
Reluxa • Harmonikaajtó
Minőség  Garancia

ENERGiAMEGTAKARÍTÁs REDŐNYÖKKEl!

Télisátrak

Mesék felolvasása beszélgetéssel,
vidám játékokkal, énekléssel,
apró meglepetésekkel
Szerdai napokon 10 órakor
július 9.
Fésűs Éva: Toppantó királykisasszony
július 23.
Marék Veronika: A csúnya kislány
augusztus 13.
Mézes Judit: Légy bátor, Gömbi!
augusztus 27.
Csukás István: Tapintat és egyéb
lelki finomságok
Szeretettel várunk minden
érdeklődő gyermeket
kisebb-nagyobb testvérekkel,
szülőkkel, kísérőkkel!
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TÁBORTÁR
Nyári táborok Leányfalun,
a Ravasz László Könyvtárban
Nagy Attila olvasáskutató szerint leegyszerűsítve azt mondhatjuk: akkor
olvas tökéletesen valaki, ha egy szövegből első olvasásra azonnal ki tudja szűrni
az információkat, összefüggéseket, illetve válaszokat. A modern világban a szövegértés a személyes versenyképesség alapfeltétele. A tanulási problémák hátterében a mai iskolások jelentős százalékánál kimutatható valamilyen, az
anyanyelvhez, az olvasáshoz, a szövegértéshez, a szókincshez, a beszédhez
kapcsolódó hiányosság, gyakorlatlanság. E tények ismerete késztetett bennünket arra, hogy olyan
foglalkozás-sorozatot indítsunk, melynek során a gyermekek a számukra legeredményesebb olvasási és tanulási
stratégiákkal ismerkedhetnek
meg. 2008 óta minden nyáron
megszervezzük az egyhetes
programot, ez évben két korcsoport részére. Témák: a tanulást is tanulni kell, az eredményes tanulás belső feltételei, a koncentráció, a dinamikus olvasás, olvasási
gyakorlatok, az emlékezet fejlesztése, a gondolkodás fejlesztése történetekkel.
Képességfejlesztő- és olvasótábor az 5. osztályt végzett gyerekek részére.
Időpont: július 28. – augusztus 1. A tavaly elkezdett tanulás tanulása téma folytatása új elemekkel, egyéni olvasási technikák; az olvasott szöveg értelmezése. Berg
Judit: Alma – A sötét birodalom című nagysikerű könyvet olvassuk és dolgozzuk
fel. A könyvet különösen izgalmassá teszik a neves sakkozó, Polgár Judit közreműködésével készült sakkfeladványok.
A tanulás tanulása tábor 10-11 éves gyerekek számára. Időpont: augusztus
4–8. Cél: a különböző tanulási módszerek és az egyén számára legeredményesebb
tanulási stratégiák bemutatása, elsajátíttatása.
A foglalkozásokat Jékely Endréné tanár vezeti, maximális létszám 12 fő, melyet
a jelentkezési sorrend dönt el.
Információ: Bedő Szilvia – Ravasz László Könyvtár; Tel.: +36 (70) 336-3837,
Email: konyvtar.leanyfalu@gmail.com

Belső utak – ezotéria-reiki tábor, Tihany
Augusztus 21–25. között „Belső utak” – ezotéria-reiki tábor indul Tihany
Művésztelepen, a Belső-tó partján (Major u. 63.). Táborvezető Kövesi Péter.
A Vízöntő korának szellemisége sokféle utat kínál a
fejlődésre. A térben és időben
távoli kultúrák vallásai és tanításai egy egyetemes szellemi út
felé mutatnak, amelyben a saját, nemzeti hagyományaink
egyaránt megférnek a XXI.
század világképével. A tábor
előadásai és gyakorlatai ezek
magtapasztalását szolgálják, de
nem lenne teljes a kép, ha kihagynánk a helyhez kapcsolódó témákat: természeti
energiák érzékelését, a Tihanyhoz kapcsolódó történelmi hagyományokat. A reiki, egymás segítése, a reggeli-esti mantraéneklés, gyógyító energiakörök szintén a
program szerves részét alkotják.
Elhelyezés a Képzőművészeti Egyetem felújított Művésztelepén, kellemes természetes környezetben. Naponta háromszori étkezés helyben, az Oázis étteremtől,
évszaknak megfelelő egészséges ételekkel. Részvételi díj: 52 000 Ft/fő. 14 év alatti gyermekeknek kedvezmény Az összeg tartalmazza a szállás, étkezés, szervezés
és a szakmai programok költségeit. Sportolási, pihenési, jó kirándulási, fürdési
lehetőség, szép természeti környezet kulturális szórakoztató programok Tihanyban
és környékén. Jelentkezés: 20 000 Ft regisztrációs díj befizetésével, legkésőbb július 20-ig! További információ www.ezotanito.com és a +36 (70) 258-0551-ös
telefonszámon.

KÓPÉ
NYÁRi úsZÓ
És VÍZilABDA
TÁBOR!
Turnusok:

július 7 – 11., július 14 – 18.,
július 21 – 25., július 28 – augusztus 1.,
augusztus 4 – 8., augusztus 11 – 15.
A tábor

hétfőtől péntekig
reggel 8-tól délután 4-ig tart
Részvételi díj: 19 900 Ft
Érdeklődni:
Borsódy Éva +36-70-378-9139,
Varjassy Katalin +36-70-370-6677
Bővebb információ:
www.kope-uvse.hu,
www.facebook.com/KOPEUVSE

Leányfalun jó kisgyermekes családként letelepülni, vagy akár népesebb
családot is alapítani. A Dunakanyar
egyik legszebb településén az önkormányzat is szívügyének tekinti a
jövő nemzedék esélyegyenlőségi feltételeinek megteremtését.
Ahogy Nyíri
Csaba polgármester vallja, „a
megszerzett tudást nem lehet
elvenni, ezért ez a
legjobb befektetés!”.
Polgármesteri tisztségének betöltése
óta kiemelten fontosnak tartja az oktatási intézmények fejlesztését, nemcsak
a minőségi infrastruktúra megteremtésével, de szakmailag magasan képzett,
a pedagógusi pályát hivatásnak tekintő
tanítók, tanárok, óvodapedagógusok
alkalmazásával is. 2010-ben fejeződött
be az iskola uniós támogatásból megvalósított bővítése, tavaly pedig mintegy 140 millió forintos, ugyancsak
EU-s forrásból az óvodát építették újjá,
és növelték a csoportszobák számát.
Az elmúlt tanévben 298 diák járt a
Móricz Zsigmond Általános Iskolába,
de szeptembertől 325 növendékkel számolnak.
– Nagyon büszke vagyok az elmúlt
években elért eredményekre – mondta
a polgármester – sikerült valóra váltanunk azt az álmunkat, hogy leányfalu
diákjainak olyan színvonalú oktatást

Facsemetékkel a környezettudatos nevelésért

Szűk lett az iskola

biztosítsunk, amellyel a falusi iskolai
környezeti különbségek ellenére is, sikeresen felvételizhetnek színvonalas fővárosi középiskolákba, ahol azután
tisztességgel helyt is állnak.
Bár az országos statisztikák
nem ezt mutatják, de Leányfalun minden évben egyre növekszik a születések száma.
A tavaly életbe lépett oktatási törvény következményeként,
– ami 6 éves korra szorította le
az iskolakötelezettség korhatárát
–, minden tantermünk megtelt,
foglalt. Bővíteni kellene, ám mivel az
iskolának az önkormányzat csak működtetője, de a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) a fenntartója, így az ő feladata lenne a bővítés
finanszírozása. Ezért a járási tankerületi igazgatóval tárgyalásban vagyunk.
Két terem, melynek terveit (28 millió
forintos költség kalkulációval) már el is
készíttettük, átmenetileg segíthetne a
helyhiányunkon. Bízunk a fenntartó
pozitív hozzáállásában.

Minden újszülöttnek
fát ültetnek
40 újszülött, – 40, a gyerekek neveire keresztelt kőrisfa palánta mutatja a
jövőt, természetbarát nemzedékének, a

Tudatosság és a modern technika
Nemrég érkezett a hír, hogy Dunabogdányban az iskola alapítványa 3 millió
530 ezer Ft támogatásban részesült az Ökumenikus Segélyszervezet TANDEM
Fejlesztési Alap pályázatán.
A program keretében a bevont szakértők szeptembertől internetes napokat
tartanak, továbbá szülő-diák fórumok, közös informatikaórák, szülői tanfolyamok,
előadások, kirándulások, egészségnevelési foglalkozások lesznek. A programba
bevont pszichológus, képzőművészet-terapeuta, rendőrségi szakember, drámapedagógus, médiapszichológus szakértők, ill. az iskola pedagógusai segítik a szakmai
megvalósítást. A pályázat lehetőséget biztosít digitális tábla, projektor, vetítővászon
és laptop beszerzésére is, a technikai háttér biztosítására.
A programmal célunk, hogy a diákok és szüleik felkészültebbek legyenek a
biztonságos internethasználat terén, és tudatosan használják a modern kor eszközeit. Az is cél, hogy csökkentsük az internetet és a számítógépet túlzott mértékben
használók körét. A célcsoport a diákok mellett a szülői közösség és a tantestület.
Dunabogdányi Általános Iskola Alapítványa

Német tankönyvek pályázatból

Bogdányban, május 27-én Herr Tamás elnök, Fehérvári Anna, és Gräff Albertné nemzetiségi képviselők ünnepélyes keretek között adták át az óvoda és az iskola pedagógusainak és gyermekeinek egy korábbi nyertes pályázaton beszerzett
német tankönyveket és nyelvtanítást segítő tankönyveket.
Összesen 54 db német nyelvű könyvet osztottak ki 250 000 Ft értékben. Az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 100 000 Ft összegben támogatta a pályázatot,
a fennmaradó 150 000 Ft-ot a nemzetiségi önkormányzat egészítette ki. A szótárakat, módszertani útmutatókat, audio CD-ket, mesekönyveket, nyelvi gyakorlókat az óvónők és a tanárok listája alapján állították össze.
Német Nemzetiségi Önkormányzat

Gemenci Erdőgazdaság jóvoltából. Üdvözöltük azt a kezdeményezést, amellyel
egy édesapa fordult a Polgármesteri Hi-

vatalhoz, miszerint a Gemenci Erdőgazdaság „Minden születendő gyermekért
ültessünk egy fát” címmel felhívást tett
közzé. A képviselő-testület lelkesen állt

a kezdeményezés mellé. A tavaly született kisgyermekek száma szerint megrendeltük a facsemetéket Gemencről. Kertészmérnök segítségével a Duna-parton
kijelölt területre – a védőnők és képviselő társaim segítségével – kiültettük
mindet. Külön erre a célra gyártott fatáblákra felvésettük a gyermekek nevét
és születési évét. Az ünnepélyes
faültetésen megjelentek a szülők
és a kicsik, majd mindenkinek a
saját tábláját, – kisfiúkét kék,
kislányokét rózsaszín szalaggal
– felerősítették a fákra. Mostantól ezek a családok gondoskodnak az elültetett fákról. Később
majd a gyermekek veszik át ezt a
feladatot, mellyel ráneveljük őket
a környezettudatos gondolkodásra és a természet szeretetére. Aki ilyen
töltettel indul a felnőtt életbe az biztosan
továbbadja a gyermekének is ezt a nemes
és szép gondolatot.
dpress/kb

Vakációóóó…

Nyár az iskolában
A cím elsőre kifejezetten rosszul
hangzik, pedig egész másról van szó,
mint padokban könyvek fölött görnyedve ülni és tudást verni a fejbe.
Mókáról és kikapcsolódásról szól a
szentendrei nyári napközi. A gyerekek
ugyanúgy reggel érkeznek és délután
mennek haza, mint a tanítási napokon,
közben pedig pedagógusok vigyáznak
rájuk. Olyan akár egy tábor, mégsem
kell súlyos ezreket fizetni érte.
Szentendrén már évek óta megszervezik a nyári napközit. A VAKÁCIÓ
szó felírása után idén is még négy héten
át az iskolában lehet maradni, ugyanis
az önkormányzat az éves költségvetéséből egymillió forintot különített el erre
a célra. A jelentkező gyerekek szüleinek
heti kétezer forintot és a napi háromszori étkezést kell kifizetni, de ha év
folyamán bármilyen kedvezménnyel
rendelkeztek, akkor még ennél is kevesebbe kerül. Remek lehetőség ez azok-

nak a családoknak, ahol nem tud senki
vigyázni a gyerekekre, illetve azoknak
is, akik nem engedhetnek meg maguknak egy méregdrága nyári tábort. A
város négy önkormányzati fenntartásban lévő iskolája – a Templomdombi,
az Izbégi, a Barcsay és a Rákóczi –,
számos programmal készül a gyerekeknek.
Az iskolaudvarok lehetőségeit kihasználva labdajátékok és egyéb csapatjátékok kerülnek előtérbe. A patakpart is remek terep az idő eltöltésére,
lehetett lovagolni, rendeztek számháborút, készítettek kókuszgolyót, a kézműves-foglalkozásokon pedig szép
gyöngyékszerek és hűtőmágnesek is
készültek. A 2000 forintos táborköltségből jutott fagyizásra és úszásra is a
Vizes Nyolcasban, sőt még múzeumlátogatáson is részt vehettek a gyerekek.
De az egyik legkedveltebb elfoglaltság
a foci volt.

Átadták a Rotary ösztöndíját
Önök tudták már 15 esztendősen a választ arra a kérdésre, hogy mi leszel, ha
nagy leszel? Ha igen, akkor valószínűleg ugyanolyan céltudatosan készültek a
feladatra, ahogyan Jancsó Zsombor, a Rotary Club Szentendre új ösztöndíjasa
teszi. A „Bízz bennem!” címmel meghirdetett pályázat eredményhirdetését a
tanév végén a Ferenczy Múzeumban tartották.
Komoly pályázati anyagot
kellett benyújtania az indulóknak. Le kellett írni, mire szeretnék felhasználni a nyereményt, és miben igazán jók!
Volt, aki könyvének kiadására,
olyan is, aki vitorlásversenyen
való részvételre használta volna
fel a pénzt. Két pályázó a nyelvtudását szerette volna tovább fejleszteni. Az indulóknak tanári és diáktársi ajánlást
is csatolniuk kellett. A legjobbakat pedig személyesen is meghallgatták a zsűri
tagjai.
A legjobbnak idén a Móricz Zsigmond Gimnázium 15 esztendős tanulója
bizonyult, aki fiatal kora ellenére tudja: jogi pályára szeretne menni, és már most
tudatosan készül az egyetemi életre. Jancsó Zsombor az iskolai tanórák mellett a
Mathias Corvinus Collegium középiskolás programjának tanulója is. Itt négyhetente vizsgáznak egy-egy megadott szakirodalomból. Elektronikus könyvolvasót
szeretne vásárolni a pénzből, ami az internetes kurzusra szükséges anyagok feldolgozását segíti majd!
Tavaly a pócsmegyeri Németh Bendegúz nyerte az ösztöndíjat, ő gitártudásának
fejlesztésére használta fel a százezer forintot. Most ő is gratulálhatott a nyertesnek.
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Hosszúra nyúlt mérkőzésen ezüstérem

„Leányfalun egy nagyon fontos utánpótlás-nevelés alakult ki”

Bajnokok lettek a KÓPÉK!

Az MTK 1888 nyerte a Budapest-bajnoksátosnak tartották a minél jobb helyezés elérését. A
got! A Budapesti Vízilabda Szövetség által
hétvégi évzárón is bebizonyosodott, hogy Leányszervezett idei szezonban Kósz Zoltánék (KÓfalun nagyon jó hangulatú, egyben nagyon fonPÉ ÚVSE) szerezték meg az aranyérmet.
tos utánpótlás-nevelő munkát is kifejtő közösség
Az MTK a végső győzelmet leginkább a
és közeg alakult ki. Örömteli, hogy olyan játékosok is szerepelnek a bajnokságban, akik már abnagyszerű tavaszi szezonjának köszönheti. A
végjátékban olyan csapatok ellen győztek, mint
bahagyták a komoly pólózást, de továbbra is
az OSC felnőtt együttese (idegenben), vagy a
fontosnak tartják a sportot, a vízilabdát. 40-50
Vecsés gárdája (otthon).
éves, korábbi meghatározó válogatott játékosok
„Büszkén mondhatjuk, hogy csapatunk nagy
is játszottak ebben a szezonban is, például a Verészét olyan játékosok alkotják, akik 2005-ben
csés néven induló Vidám Vízilovak együttesében.
nálunk kezdtek el vízilabdázni. Előző és egyben A képen a bajnokcsapat: sor: Kósz Zoltán szakosztály-vezető, Zerinváry A nevezés ugyan nyílt, de a bajnokságban budaBúzás Gábor, Petrovszky Gergő, Páncsics Mirkó, Ludányi Ka- pesti és Pest megyei csapatok vesznek részt. Büszeddigi első bajnoki címünket is velük nyertük. Lőrinc,
dosa (edző), Balogh Zoltán, Bélteki Ádám, Csomáli László, Láng András,
Két évvel ezelőtt a Budapest Ifi bajnokságban Tislér András, Víg Zsombor, Kákonyi András, Pintér Luji, Tusa Márk keséggel tölt el, hogy van értéke a Budapest-bajdiadalmaskodtunk” – mondta Kósz Zoltán, az (csapatkapitány), Petőváry Zsolt (szakmai igazgató). Guggoló sor: Kam- nokságnak, és nem csak az utánpótlás versenyezmerer Bence, Rápolti Levente, Nyemcsók Kristóf, Hajdu Lóránd, Benedek
tetése tekintetében.”
MTK 1888 szakosztály-vezetője.
Szabolcs. Fekvő sor: Herczeg Balázs, Király Levente.
Pázmányi Gábor, a Budapesti Vízilabda SzöA BVLSZ Gyarmati Dezső Felnőtt Bajvetség elnökének gondolatai a bajnokságról: „Nemcsak tavalyhoz, hanem az elmúlt nokság végeredménye: 1. MTK 1888 39 pont. 2. Vecsés 36 pont. 3. OSC felnőtt
évekhez képest is emelkedett a bajnokság színvonala. Azok, akik elindultak, fon- 30 pont. 4. Hegyvidék-YBL 27 pont.

Góliát programok a Dunakanyarért és az egészségért
Szentendrén a Góliát diák- és szabadidősport egyesület tevékenységének
csak egy szegmense a versenysport,
annak ellenére, hogy sárkányhajó világbajnokokkal is büszkélkedhetnek. Már több mint 15 éve főként vízi kalandsport táborokat
is szerveznek. A szentendrei
gyerekek nagy része itt tanult
meg evezni kajakban vagy kenuban.
Olyan táborok szervezése az
egyesületi cél, ahol a különféle
sportágak megismerésén keresztül a napi rendszeres sporttevékenység elvégzésével szórakoztató módon alakul ki igény a továbbiakban az egészséges életvitelhez, ugyanakkor biztonságos módon határtalan
szabadságélményhez is hozzájutnak a
A horányi strand a maga természetes szépségével régen kedvelt turista
célpont. A partszakasz a gáttal párhuzamosan 3 részre osztható. A déli és a
középső iszapos rész kifejezetten vadregényes, eldugott kis pihenőhelyekkel,
ahol a part menti fák már korán árnyékot adnak az ott tartózkodóknak.
Az északi rész a legnépszerűbb
strandterület. Homokos kavicsos partját szinte egész nap éri a napsütés, mivel
a gát oldalában nincs magasabb növényzet. Közvetlen közelében az

résztvevők. Rendszeresen rendeznek
vízi vándortúra programokat, családoknak, baráti társaságoknak, iskoláknak,
főleg a Dunakanyarban.

Jó együttműködést alakítottak ki a
Pap-szigeti kempinggel, ahová az év
végi kirándulások alkalmával az ország
minden részéből érkeznek diákok. Fel-

ismerve, hogy az osztályokat kísérő tanárok szívesen veszik, ha a Szentendrén
töltött 2-3 nap alatt egy, a helyet jól ismerő pedagógus különféle programokkal színesíti a kirándulásukat,
sokrétű programcsomagot állítottak össze nekik, melyben
többek közt, sportprogramként
egy evezésoktatással egybekötött
vízi kirándulás is szerepel Leányfalu irányába. Ez alkalmas az
osztályközösséget összekovácsolva megismertetni a Dunakanyar
szépségét. Vagy egész napos gyalogtúra keretében fel lehet fedezni a Pilis változatos domborzatát,
miközben élményt nyújt egy kevesek
által ismert függőhídon való átkelés,
vagy meredek sziklaszurdokok mélyén,
patakok mentén keresni az utat.

Ha nyár, irány: Horány!
Alsógöd-Horány között közlekedő rév szállítja az utasokat a
folyó túlpartjára.
Ez a szép partszakasz eddig
nem rendelkezett a hivatalos
előírásoknak megfelelő infrastrukturális felszereltséggel,
amit az hatóságok előírnak egy
ilyen létesítmény számára. Az
önkormányzat azonban, hogy

Konténeres hulladékszállítás
igény szerinti rakodással

3-4-6-8-10 m3-es konténerekkel

06-30/255-4960

az egyre több látogató
igényeit kiszolgálja, valamint a ráépülő helyi vállalkozások számára is
biztosítsa a feltételeket,
hivatalos engedélyezési
eljárást kezdeményezett.
Várhatóan a nyár közepére minden rendelkezésre áll majd ehhez.
Többek között zuhanyzót és mosdót alakítanak
ki a higiéniás szabályok betartatásának
elősegítése érdekében.
Ha mindez kiépül – ahogy arról
Molnár Zsolt polgármester tájékoztatott

Minden korosztálynál nagy sikere
van az esti szentendrei kincskeresésnek.
A város legszebb helyeit, elrejtett kincseit játékos formában, csoportokban
kutatják fel a gyerekek, ami a helytörténeti, illetve földrajzoktatáshoz is
nagyszerűen illeszkedik. A „kincskeresés” alapos megfigyeléseken át, a közösségépítés klasszikus módszerein
keresztül izgalmas és élvezetes módon
ismerteti meg Szentendrét a résztvevőkkel.
Az egyesület és a kemping együttműködése példa értékű, megmutatja, hogy a
két különböző irányultságú vállalkozás
hogy tud egymás segítségére lenni. Már
több csoport is azért választotta a szentendrei kirándulást, mert hallott az itteni
remek program lehetőségekről, amit a
Góliátnál lehet kérni.
–, a strand felkerül egy hivatalos strandtérképre is, hogy a környéket kevésbé
ismerő, interneten böngészők,
könnyebben odataláljanak, ha
egy kellemes, festői tájban elterülő dunai szabadstrand minden előnyét élvezni akarják. A
strand megnyitása a településen
lakók vágya is, miként az ahhoz
kötődő infrastruktúra és a vendéglátóhelyeket magába foglaló
tér rendezése is, amely szintén
kezdetét veszi. A koncepcióter-

vek már a Képviselő-testület asztalára
kerültek, a döntési folyamat első lépése
megtörtént.
– feba –

www.bobozas.hu
Sopron,
a 84-es út mellett
20/433-3505,
99/334-266

Pásztor Szilvia

+36 (20) 313-4550
Benőtt körmök,
tyúkszem eltávolítása.

Nyitva az év
minden napján
Pályabérlés cégrendezvényekhez

játékrész hozott eredményt. Mindössze
egyetlen pont döntött, ezúttal azonban
a házigazdák javára. A felnőtt csapat így
az Óbuda mögött a második helyen
végzett az alapszakaszban.
A csapat idén már a 18. bajnoki szezonját játszotta, átlag életkoruk nem éri
el a 30-at, több mint 300 meccset játszottak eddig, ebből közel 250 alkalommal nyertek is. Edzéseiket Szentendrén,
az izbégi sportpályán tartják, a klub
utánpótlás csapatokat is működtet. A
2013/2014-es tanévben sok 12 éven aluli
fiatal csatlakozott az edzésekhez, hetente több alkalommal gyakorolnak. Lány
csapata is van a Sleepwalkersnek, ők az
úgynevezett softballt játsszák. Aki jól fut,
ügyesen dob és megtanulna egy hazánkban kevésbé ismert sportot, látogasson el
egy baseball meccsre, vagy próbálja ki
magát a pályán!
(Huszár)

Kézilabda központ lesz a kalászi Sportcsarnok?
Valamivel több mint másfél esztendeje vette át a Sportcsarnok üzemeltetését a
Szentendrei Kézilabda Club létesítményüzemeltető cége. Az első hónapokban 12
millió forintot költöttek a ház egy részének felújítására. Ebből megújulhatott a konditerem, az ehhez tartozó öltözők és új szauna is készült a korábbi helyett, ami sokszor
volt működésképtelen. Ennél azonban lényegesen nagyobb tervekkel állt elő a Dunakanyar Létesítményüzemeltető Kft., ám hosszú ideig nem kapták meg a tulajdonos,
Budakalász Önkormányzatának támogatását.
A tervezett felújítások több százmillió forintba kerülnének, melyet a cég a társasági adókedvezményből finanszírozna. Erre meg is kapta az engedélyt a Magyar
Kézilabda Szövetségtől, ám a munkálatok miatt jelzálogjogot jegyeztek volna be az
épületre. Ezért nem járult hozzá a fejlesztéshez 2013 áprilisa óta Budakalász Önkormányzata. Hosszas egyeztetések után azonban döntés született a sportcsarnok felújításáról. A város olyan fejlesztési tervet hagyott jóvá, amihez nem szükséges építési
engedély, és így jelzálog bejegyzés sem.
Így is jelentős változások indulhatnak el még ez év októberében. A létesítményüzemeltető nem titkolt célja, hogy a térség kézilabda központjává tegye a Kalászi
Sportcsarnokot. Ezért korszerű, akár nemzetközi mérkőzések lejátszására is alkalmas
sportpadlót helyeznek majd el a küzdőtéren. De ennek lesz egy fedőburkolata is,
melynek elemeit a lelátók alatt fogják tárolni, hogy egyéb rendezvény számára is
biztosítani tudják a helyet. Ugyanilyen sürgető a csapatöltözők felújítása is, így ha
sikerül a TAO-s keretet feltölteni, ezt a munkát is el tudják végezni. Megújítják majd
a világítást és a szellőzőrendszert is. A korszerűsítés ideje alatt változatlanul fog üzemelni a ház.
A távlati terveket sem felejtették azonban el, ugyanis az épület rossz hőszigetelése miatt nagyon magas mind nyáron, mind télen a rezsiköltség.
– hd –

Amiért a harang szól
Hatodik éve tart az a hazafias gondolatból származó zarándoklat, ami
Janek György zuglói atlétaedző és Foltán
László olimpiai bajnok kenus kezdeményezéséből ered. Janek Franciaországban
látta meg először Mátyás király pajzsát
az Invalidusok egyik termében, majd
amikor ezt a Budapesti Történeti Múzeumban is kiállították, megszületett a
zarándokút terve. A két sportember hos�szú évek alatt építette fel a rendezvénysorozatot, amelyhez először a pajzs másolatát készíttették el, amelyet az útvonal
minden állomásán bemutatnak a közönségnek. A hagyományok felelevenítése
egy kerékpáros körútra épül. Kiinduló
pontja, július 20-án, vasárnap, a budapesti Hősök tere. Itt a koszorúzással
egybekötött ünnepségen indulnak a menet résztvevői, akik a Dunakanyar nyolc
települését érintve térnek vissza Buda-

BOBPÁLYÁK

Gyógyászati pedikűr a V-8 Uszodában
Diabéteszes, érszűkületes, gombás lábak
kezelése, ápolása.

Kevés olyan csapatsport van, amelyben nem időre játsszák a mérkőzéseket.
A baseball ezek közé tartozik. Itt úgynevezett inningek vannak, összesen
kilencet kell végigjátszaniuk a kilenc
kezdőjátékossal pályára lépő csapatoknak. Előfordul azonban, hogy kilenc
játékrész sem elegendő az erőviszonyok
eldöntéséhez. Ez történt idén a Baseball
Magyar Kupa döntőjében, ahol térségi
csapat is küzdött az elsőségért. A Szentendre Sleepwalkers Baseball Club már
nyolcszoros hazai bajnoka a sportágnak,
most azonban méltó ellenfélre találtak.
A döntőt a III. kerületben tartották,
ahol a végjátékban a szentendrei együttes mellett az Óbuda Warriors csatázott
egymással. A két csapat jól ismeri egymás játékát, nem csoda, ha hosszúra
nyúlt a mérkőzés. Kilenc inning alatt se
dőlt el, ki az erősebb, így végül a tízedik

VisegrádNagyvillám,
a 11 főútról
20/924-5961,
26/397-397

pestre. A cél Visegrád, a Hunyadiak
székes városa, hiszen a túra szellemiségét
a nándorfehérvári győzelem és a királyi
dinasztiáról való megemlékezés adja.
A rendezvényhez bárki csatlakozhat.
A táv teljes hossza 91,8 km, de lehetőség
van a Hősök teréről indulva Budakalászon, vagy Szentendrén bevárni a csapatot. Csatlakozni lehet a kijelölt pontokon:
12.05 Hősök tere •13.15: Budakalász/
Omszki-tó kopjafa • 13.56: Szentendre/
Dunakorzó • 14.34: Leányfalu/Hableány szökőkút • 15.05: Tahitótfalu/Hídi
parkoló • 15.45: Dunabogdány/strand •
16.24: Visegrád/Önkormányzat • 16.43:
Visegrád/Temetősor • 18.23: Pilisszentlászló/Kis Rigó Vendéglő • 19.03: Szentendre/Sztaravodai út–Dunakanyar krt.
• 19.31: Budakalász/Felüljáró–József A.
út • 20.05: Újpest, Városkapu • 20.50:
Hősök tere csatlakozási pontokon.

AUTÓSZERVÍZ
SZENTENDRE
Vasúti villasor 6.
Tel.: 26/312 340
26/500 150
Nyitva H–P: 7–18-ig,
Sz: 7–14-ig

• márkafüggetlen
gépjárműjavítás
• gépkocsi és motorkerékpár
műszaki vizsga és
eredetiségvizsgálat
megvárható
• gumiszervíz, eladás
• klímatöltés, tisztítás
• autómosás

www.astraszerviz.hu
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Mozi a tetőn!

Töltse péntek estéit a V-8 tetőteraszán

június 20-tól augusztus 15-ig! Belépőjegy: 900 Ft

Július 4. Családban marad

színes, feliratos, horvát-szerb vígjáték, 87 perc (16)
Miki Manojlović, Bojan Navojec, Daria Lorenci Flatz, Ksenija Marinković

Július 11. Szeretők, utazók

színes, feliratos, spanyol vígjáték, 90 perc (16)
rendező: Pedro Almodóvar
szereplők: Penélope Cruz, Antonio Banderas, Javier Cámara, Carlos Areces

Július 18. Mamma mia

színes, magyarul beszélő, amerikai-angol-német zenés vígjáték, 109 perc (12)
rendező: Phyllida Lloyd
szereplők:Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Amanda Seyfried

Július 25. Philomena

színes, magyarul beszélő, angol filmdráma, 98 perc (12)
rendező: Stephen Frears
szereplők: Judi Dench, Steve Coogan, Charlie Murphy, Simone Lahbib
Az előadások 21 órakor kezdődnek.

V-8 Mozi
9 alkalmas bérlet vásárlása esetén 1 óra bowlingot és 1 pohár italt (sör/üdítő/ víz/kávé) adunk ajándékba!
5 alkalmas bérlet vásárlása esetén 1 wellness belépőt és 1 pohár italt (sör/üdítő/ víz/kávé) adunk ajándékba!

Részletes műsor a www.v-8.hu weboldalon!

V-8 USZODA ÉS SZABADIDŐKÖZPONT • 2000 Szentendre, Kálvária út 16/c
Telefon: 06 26 300-200 • v8@szentendre.hu • www.v-8.hu

Egy héttel későbbre rakták az ugyanakkor lesz idén is a tavaly deidei Szigetet a szervezők, hogy a bütált Sziget Beach – a fesztivál víznemzetközi sztárok könnyebben parti „közösségi tere”. Újra felbukbele tudják illeszteni a naptárjuk- kannak majd a Szigeten Budapest
ba – ennek eredménye már
legvonzóbb közösségi terei,
látszik is a sztárfelhoza- augusztus 11–18. a romkocsmák.
talon. Teljes értékű
A nagyobb –
prog ra m nappá
szintén közösségi
válik a „Nulladik
– megmozdulásokra példa a sonap”. Ez alkalommal a világzenei
kakat megmozgató
nagyszínpadon kerül
látványos Color Party,
sorra a Muzsikás 40 éves jubiLufi Party, illetve a Strandlabda
leumi koncertje baráti meghívot- Party, idén pedig már Zászló Party,
takkal, a nagyszínpadon fellép az és Buborék Party is várja majd kora
Anti Flag, a Ska-P és a Queens of esténként a nagyszínpad előtt gyüthe Stone Age, valamint a Quimby lekező tömeget.
A Sziget Fesztivál-köztársaság
Csodaországban program is várja a
már a rendezvény előtt is a Szitizenközönséget.
A Sziget a „kell egy hét együtt- közösség összekovácsolására hirdet
lét” szlogen jegyében jött létre akciót: országhatárokon átívelő játéannak idején, idén még nagyobb kot indítanak a szervezők, amelyben
hangsúlyt fektetnek a közösségi csapatok versenghetnek egymással
terekre és aktivitásokra, mind a a világ bármely részén. Részletek:
nagyobb tömegek, mind a családia- www.mission.szigetfestival.com.
sabb közegre vágyók számára. Ilyen
Nagyobb felépítményt kap a
új helyszínként jön létre a Tábortűz Sziget talán legegyedibb helyszíne,
Színpad, ahol előzetes jelentkezés a raklapokból felépülő Colosseum,
és válogató után az amatőr vagy ami most már a Sziget „party-köz
profi fellépők a nemzetközi rock- pontjaként” várja a látogatókat.
irodalom legjobb számait adják elő Bővebb információk minderről,
estéről estére, tábortűz mellett. A és amire már helyünk se jutott:
Sziget Közösségi Kert is újdonság, www.sziget.hu.

Duna-parti nosztalgia

Ahol szabad a vén folyóban strandolni
A meteorológiai nyár beköszöntével megnyitottak a strandok. A
mesterséges medencék vizét a fürdőzők május 1-től vehették birtokba,
ám a szabad vízi strandok csak az igazi forró nyári napok beköszöntével
kezdik meg működésüket. A dunabogdányi szabad strand évek óta
magas színvonalon kiépített infrastruktúrával várja a vendégeket. Akik
szeretik a természet közeli fürdőzés élményét, akár szárazföldön, akár
vízen érkezhetnek a településre. Az önkormányzat a Vízügyi Igazgatóságtól bérli a partszakaszt, így alakították ki a sokak által kedvelt fürdőhelyet.
Az évente megújított ÁNTSZ működési engedélyt erre a szezonra
is megkapták. Június 15-én nyitották meg a partot a közönség számára.
A vízminőséget 3 hetente ellenőrzik. Ez kimondottan jónak mondható,
hiszen a partszakasz északi részén lévő forgó tereli a folyó vizét, és
tiszta homokot hord a strandra. Az önkormányzat naponta takarítja és
végzi a karbantartási munkákat a parton. A hulladékot elszállítják, a
füvet és a növényzetet nyírják. Az előírásnak megfelelő WC-ket, vizesblokkokat a Szúnyog büfé biztosítja. A parton zuhanyozó és két öltözőfülke is található. Ez nem csak a fürdőzőknek, de az 1-2 napra sátorozni érkezőknek is tisztálkodási lehetőséget nyújt. Az idelátogatókat
játszótér, homoklabda pálya és csónakkikötő is fogadja a homokos föveny mellett.
A Forgó étterem melletti parkolóban napi 500 forintos díj ellenében
ott lehet hagyni a gépkocsikat. A sportosabbak akár a napenergiával
működő kandeláberekkel kivilágított kerékpárúton is jöhetnek.
Ebben az évben a kis-Duna ágon kijelöltek vízisí és jetski pályát is a
strand északi végétől. Az ilyen vízi sportot űzők a kőbánya rakodótól
Dunabogdány határáig használhatják erre a célra a Duna-ágat.
A dunabogdányi szabad strand szeptember 1-ig tart nyitva.
– fb –

Megnyílt a GRILL TERASZ
a FORGÓ VENDÉGLŐBEN
2023 Dunabogdány, Strand utca 2.

– Látvány faszén kemencében sült grill ételkülönlegességek
– A Dunára néző panorámás teraszon – hétvégenként zenés programok!
Nyitva tartás: Hétköznap 11:30–22 óráig; Péntek–Szombaton 11:30–23 óráig • Asztalfoglalás, előzetes bejelentkezés: Tel.: +36 (26) 391-062;
info@forgoetterem.hu • Információ a programokról, ételeinkről: www.forgoetterem.hu

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

REDŐNYÖK
GYÁRTÁSA ÉS SZERELÉSE

FA ÉS MŰANYAG
NYÍLÁSZÁRÓK
GYÁRTÁSA,
BESZERELÉSE
RÉGI ABLAKOK
TELJES FELÚJÍTÁSA

SZÚNYOGHÁLÓK

Tel.: 06 (30) 221-8954

mikrobuszkölcsönzés

Strand, ahol a család minden tagja jól érzi magát
A termálvizes és gyógymedence mellett, az élménymedence, a strandmedence, az 50
m-es úszómedence és nem utolsó
sorban a gyermekmedence is kiváló
vízminőséggel üzemel a szezonban.
A strandmedencében vízi csúszda, a gyermekmedencében állatfigurás csúszdák és vízköpő delfinek szórakoztatják a kicsiket. A sportosabbaknak homokos
sportpályánkat ajánljuk, ami focizásra és röplabdázásra is
alkalmas. A szurkolóknak sem kell lemondani semmiről: ők nagyképernyős televízión nézhetik a VB meccseket, egyéb sportprogramokat.
Fürdőnk az év minden napján 6.00 – 19.00 óráig tart nyitva. Pénztárzárás
18.00 órakor, a medencéket 18.45-ig kell elhagyni. Időjárástól függetlenül, minden pénteken és szombaton 20-tól 24 óráig, zenés éjszakai fürdőzésre várjuk látogatóinkat. (Pénztárzárás 23.00 órakor van.)
Igényes szolgáltatásokkal várja látogatóit a fürdő szaunaháza, ahol rönkszauna,
só- és infraszauna, pihenő, csobbanó medence, sőt csontkovács rendszeres rendelése is elérhető a látogatók számára. A Dunakanyar legjobb szaunája további kikapcsolódási lehetőséget teremt a pihenést, feltöltődést keresőknek.
Mindezek mellett idén is a megszokott kedvezményeinkkel várjuk vendégeinket. Figyelmükbe ajánljuk a keddi és csütörtöki napokat, ezek ugyanis a családos látogatók számára a belépők árából jelentős megtakarítási lehetőséget tartogatnak. A Lyoness hűségkártyát használó vendégeink valamennyi jegy- és bérlettípus árából 4% visszatérítést kapnak! A parkolásért idén sem kell fizetni.
A szünidőben most is vannak a gyerekeknek, a korábbihoz hasonló táborozási lehetőségei. Ezekről elérhetőségeinken érdeklődhetnek.
Aktuális programjainkról, egyéb ajánlatokról a 06-26-383-370-es, számon
tájékozódhat, vagy látogasson el a www.leanyfurdo.hu, illetve a www.facebook.
com/leanyfalu.termalfurdo honlapokra!
Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!
Leányfalu Termálfürdő Kft.

100% hús•100% íz•100% minőség•0% jun
k

Az étterem 9:30
este 21:30-ig tart -tól
nyitva
Szentendrén,
a Városház tér 1.
szám
alatt.

8-9 személyes, klímás komfortbuszok igényes utazóknak! Opciós lehetőségeinket, további ajánlatainkat keresse honlapunkon:
www.mikrobuszcenter.hu Tel.: 06 20 934 7636, 06 30 455 4884; mail: info@mikrobuszcenter.hu

food

