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Zavarossá
válhat a víz
Pusztaszabolcs, Adony,
Iváncsa, Beloiannisz –
(fmh) – Szeptember 22-
én (kedden) 8 és 18 óra
között az Ercsi-Kulcs
NA 600-as távvezeték
karbantartási munkála-
tai miatt, a település
ivóvízhálózatán nyo-
máscsökkenés, zavaro-
sodás, esetlegesen víz-
hiány előfordulhat. A
szolgáltatott ivóvíz
egyéb paramétereiben
semminemű változás
nem következik be, to-
vábbra is a szabványok-
nak megfelelő. Iváncsán
ez mellett szeptember
25-ig tűzcsapkarbantar-
tást is végeznek, amitől
a víz opálossá válhat.

Felvonulás és
bál szüretkor
Besnyő (fmh) – Szüreti
felvonulást és bált tarta-
nak a településen szep-
tember 26-án. A menet
délután kettő órakor in-
dul az iskola udvarából
és nagyvalószínűséggel
fél öt körül ér be a „cél-
ba” a Rákóczi utca –
Diófa utca sarkára. A
bál este kilenckor kez-
dődik a faluházban és
egészen hajnali három
lehet majd mulatni.

Folytatódik a
koncertsorozat
Pusztaszabolcs (sl) – Ok-
tóber 4-én, 19 órakor
Hock Bertalan orgona-
művész és a Semmel-
weis Kamarazenekar ad
koncertet a katolikus
templomban. Közremű-
ködik Tarkó Magda.

Két nemzet közös ünnepe
ÖSSZETARTÁS A III. Görög-Magyar Barátság Napjára rengetegen érkeztek
Sebestyén Lilla
sebestyen.lilla@fmh.plt.h

Beloiannisz – Koncertek-
kel, közös tánccal, jó ét-
lekkel ünnepelték a III.
Görög-Magyar Barátság
Napját a község Fő terén,
szombaton.

A Pyrgos Egyesület – gö-
rög zenekar és néptánc együt-
tes – missziója, hogy fenn-
tartsa és ápolja a görög nép-
hagyományokat. Az általuk
szervezett Görög-Magyar Ba-
rátság Napja is ezt a célt szol-
gálja, egy kis csavarral:

– Mint tudjuk, Beloiannisz
egy kis görög település, Ma-
gyarországon belül, így fon-
tosnak tartjuk, hogy mind a
két nemzet bemutassa kultu-
rális örökségét ezen a rendez-
vényen, amelyet most har-
madszorra sikerült megren-
deznünk – mondta el Takács
Katalin, a Pyrgos Egyesület
„anyja”, akivel a színpad mö-
gött már csak nagynehezen
tudok beszélgetni: a déltől
tartó őrületben ugyanis „vala-
hol” elveszett a hangja.

– Tavaly előtt még egy ki-
csi, családias találkozó volt ez
a rendezvény varázslatos han-
gulattal. Mára – azaz a szom-
bati napra – egészen felfejlő-
dött. Rengetegen jöttek el:
Pécsről, Szegedről, Budapest-
ről érkeztek hozzánk hogy
belekostóljanak a görög és
magyar népzenébe, -táncba.
Így nagy itt a fennforgás, nem
csodálom, hogy elment a han-
gom – mosolyog Kati, aki
egyébként az előbb még a
színpadon táncolt a Pyrgos
szülőkkel, egy western stílusú
produkciót adtak elő – mint
kiderül –, most utoljára lehe-
tett ezt tőlük látni.

A nagy nap egyébként már
fél egykor elkezdődött: a dél-

táji jóidőben a Los Andinos
zenélt a Fő téren, csalogatta
az érdeklődőket, a vasútról
pedig kisvonattal szállították
a vendégeket a rendezvény-
helyszínére, ahol a tradicioná-
lis kenyérszelés után igazán
beindult az élet, fellépő fellé-
pőt követett.

Énekelt Varga Petra, a Sár-
ga rózsa magyar népdalkör,

táncolt az Anatoli görög tánc-
együttes a nagyvenyimi nép-
tánccsoport és az Elefteria
tánccsoport is, az emberek
pedig csak érkeztek és érkez-
tek.

Este hét órára már az egész
Fő tér megtelt: a gyermekek
fényrudakkal játszadoztak a
lenyugvónap fényében, a fel-
nőttek ették az igazi görög

gyrost, a mennyei magyar
kolbászt, a két ország zászla-
jának színeivel díszített mé-
csesek pedig bevilágították a
teret.

Hátul, a sátraknál egy né-
pes családba botlottunk, akik
nagyszülőkkel, testvérekkel,
szülőkkel és unokákkal együtt
jöttek el Mezőszilasról, illet-
ve Budapestről.

Borza Vass Veronika, kislá-
nyával a kezében meséli: nő-
vére ott táncol fenn a színpa-
don, azért „vonult ki” az
egész család, hogy őt meg-
nézzék. Majd a mellette ülő,
kisoroszlánra mázolt gyer-
mekre mutat, az unokahúgá-
ra, aki szintén táncol két esz-
tendeje. A kislány boldogan
meséli, mennyi görög lépést
sajátított már el.

Röpke beszélgetésünk után
kezdődött a Szombathelyi

Kötélugró Klub műsora, akik
– bátran mondhatjuk – elkáp-
ráztatták közönségüket elké-
pesztő mutatványaikkal, még
egy rekordkísérletnek is tanu
lehettünk. A kötélbűvész lá-
nyok edzője elmondta: a csa-
pat a világ minden táján járt
már, köztük Görögországban
is. A kilenc órai tűzijáték után
aztán eljött a koncert idő: fel-
lépett a Re-folk zenekar, a
Kredenc Együttes, és termé-
szetesen a hagyományos
Pyrgos Görög Show és tán-
cház sem maradthatott ki.

A pontot az i-re Dobrády
Ákos éjféli koncertje tette fel,
akinek tiszteletdíját – meséli
hálálkodva a főszervező – egy
helybeli állta. Utóbbi gesztus
jól mutatja: a barátság szó
Beloianniszban nem egy
gyakran puffogtatott frázis,
hanem tényleges összetartást
jelképez.

A Mezőszilasról, illetve Pestről
érkezett család: Borza Fanni,

Borza Vass Veronika, Andrási
Réka, Vass Györgyné, Andrási
Liza és Vass Gyögy fél egytől

egészen kilenc óráig mulattak
a III. Görög-Magyar Barátság

Napján , ahol a főszervező Ta-
kács Katalin is fellépett a Pyrgos

anyukákkal (alsó kép, bal ol-
dalról a második).

Fotó: Koppán Viktor

Megfér egymás
mellett a két
nemzet kultúrája

Zöld Ovi a Manóvárban
Környezetvédelemre, újrahasznosításra nevelik óvodásainkat

Pusztaszabolcs (sl) – Zöld
Óvoda Road Showt tar-
tottak a közelmúltban a
helyi Manóvár Óvodában,
amely intézmény első-
ként kapott megyénkben
Örökös Zöld Óvoda cí-
met. A rendezvényen kö-
zel százharminc gyermek
vett részt.

A Zöld Óvoda programok
kiszélesítése okán tartottak
Road Showt a Manóvár Óvo-
dában, mely egyébként elő-
ször vált megyénkben Örökös
Zöld Óvodává.

A régióból nyolc intéz-
mény vett részt a rendezvé-
nyen, több mint százharminc
óvodással, akik vidám pro-
gramok segítségével ismer-
kedtek a környezetvédelem-
mel és ennek fenntarthatósá-
gával.

Amíg az árnyas fákkal
övezett, arborétum jellegű
óvodakertben játszottak a
gyermekekkel környezetvé-
delmi, és újrahasznosításhoz
kapcsolódó játékokat, addig a
pedagógusok számára szak-
mai napot tartottak az épület-
ben.

Bartókné Piller Magdolna
a házigazda óvoda vezetője
prezentációban bemutatta az
Örökös Zöld Óvodává válás
útját.

Budai Ilona megbízott óvo-
davezető bemutatta a Manó-
vár Óvoda jó gyakorlatait:
vagyis a „Néphagyományőr-
zés” és „Varázskezek a négy
őselem jegyében” programju-
kat.

Csiki Andrea óvodapeda-
gógus pedig a Zsiráf Óvoda
„Környezetvédelem az újra
hasznosítás jegyében” című
Jó gyakorlatát mutatta be az
érdeklődő pedagógusoknak.

A részt vevő gyermekek
kis ajándékokkal kitűzővel,
matricával, nyakláncokkal és
az általuk ültetett növénnyel
távoztak a nap végén, míg a
felnőttek a társszervező Gaja
Egyesület segítő szakmai cso-
magja mellett helyi óvoda
óvodapedagógusai által írt
„Bújj, bújj zöldág, zöld leve-
lecske… hagyományok a
pusztaszabolcsi óvodában cí-
mű kiadványát kapták meg.

Egy hét állomásos, játékos pályával várták az ovisokat
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Plakátokkal
a változásért

Pusztaszabolcs (sl) – Vá-
lassz! Válts! Variálj! – ez
volt a vezérgondolata
azoknak a plakátoknak,
amelyeket a helyi iskolá-
sok csináltak a Mobilitási
Hét égisze alatt.

Mint sok más város, Pusz-
taszabolcs is csatlakozott az
Európai Mobilitási Héthez.

A leginkább bevont és
megszólított korosztály az ál-
talános iskola diákjai, akik-
nek szeptember 16-án kezdő-
dött a rendezvénysorozat szá-
mos versennyel (például: Ki
jön minden nap kerékpárral
iskolába?), csütörtökön totók-
kal folytatódott, melynek té-
mája a helyes közlekedés
volt, a hétvégén pedig a moz-
gás kapott nagyobb szerepet:
futóverseny és kerékpártúra
volt napirenden.

A projekthét alatt meghir-
detettek egy plakátversenyt is
az osztályok között: a „Vá-
lassz! Válts! Variálj!”– szlo-
gent kellett a diákoknak képi
formában megjeleníteni.

Az igen jól sikerült pálya-
munkák a város különböző
intézményeiben lettek kiállít-
va, hogy felhívják a figyelmet
az éledmódunkban való vál-
toztatás szükségességére.

A projekthét az iskolában
szeptember 22-én ér véget,
akkor tartják meg az ered-
ményhirdetést is!

Az Arany Páva a cél
Szeptember 22-ig lehet jelentkezni rá

Besnyő (sl) – Népzenei mi-
nősítőt tartanak a telepü-
lésen október 10-én. A
jelentkezéseket legké-
sőbb ezen a héten ked-
den le kell adni.

A Fejér Megyei Művelődé-
si Központ – Művészetek Há-
za és a Fejér Megyei Népze-
nei Műhely Egyesület, a KÓ-
TA felhívása alapján a Szi-
ronta Együttes és a Besnyői
Népdalkör szervezésében Tér-
ségi és Országos Népzenei
Minősítőt hirdetett Fejér me-
gyében.

Október 10-én, szombaton
tíz órától Besnyőn rendezik
meg következő népzenei mi-

nősítőnket, melyre várnak
minden minősülni vágyó
vagy csak szakmai értékelést
igénylő csoportot és szólistát,
és természetesen az érdeklő-
dőket. Az előadóknak a minő-
sítőre szeptember 22-ig van
lehetőségük jelentkezni.

Legutóbb egyébként nyolc
éve adott otthont Besnyő a
KÓTA népzenei minősítőjé-
nek. 2007-ben a helyi népdal-
kör éppen Besnyőn szerezte
meg első Arany Páva minősí-
tését. Azóta a Szironta citerá-
saival közösen egymás után
még háromszor sikerült meg-
szerezni a KÓTA által a nép-
dalénekeseknek adható egyik
legmagasabb elismerést.

A dinnyési minősítőn huszonketten mérettettek meg áprilisban
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