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A közönség közel 60 alkotást lát
hat a kiállításon, melynek anya
gát a Pest Megyei Múzeumok 
Igazgatósága, Szõnyi István 
Emlékmúzeum (Zebegény) és 
T. Szõnyi Zsuzsanna magán
gyûjteményének részei képe
zik. 

Az 1894ben született Szõnyi 
István a XX. századi magyar 
festészet kiemelkedõ alakja, 
1924tõl haláláig élt és alkotott 
Zebegényben. Mûvészete itt tel
jesedett ki, festészetét a varázs
latos szépségû táj, a faluban élõ 

emberek ihlették. Leányának, 
Szõnyi Zsuzsannának 1949ben 
ajánlották fel, hogy az állam 
megvásárolja a zebegényi házat 
a berendezéssel, képekkel és 
a nagy kerttel együtt, hogy ott 
egy múzeumot létesíthessenek. 
Az alapítók célja az volt, hogy 
minél hûségesebben õrizzék 
meg és mutassák be a Szõnyi
mûveket, és azt a miliõt, ahol a 
mûvek születtek.

A „Matrica” Múzeum ezzel 
a vándorkiállítással emléke
zik meg a festõ halálának 50. 

évfordulójáról. A Szõnyi István 
mûveibõl rendezett kiállítást 
szeptember 12ig hétfõ kivételé
vel naponta 10–18 óráig láthatja 
a közönség.� Dobos�Ágnes

PEST MEGYE – Egy kétéves hím 
nyuszt személyében új lakó köl
tözött a Budakeszi Vadasparkba. 
A sérült, éhes kölyökállatot a 
tinyei erdõben találta egy kirán
duló. Szerencsére állatbarát 
megmentõje befogadta és meggyó
gyította. Hamar összeszoktak, és a 
kis nyuszt otthon érezte magát új 
lakhelyén, egészen addig a napig, 
amíg egy számára ismeretlen kis
lányt meg nem harapott. Nem oko
zott komoly sérülést, viszont annál 
nagyobb ijedtséget. Ekkor fordult 
megmentõje a vadasparkhoz, hogy 
fogadják be a kis vadócot. Amikor 
a park munkatársai kimentek az 
állatért, kiderült, hogy bár új gaz
dája végig nyestnek hitte, õ nem 
nyest, hanem a védettnek minõsülõ 
nyusztok családjához tartozik. 

A két állatot nem nehéz összeté
veszteni, hiszen nagy a hasonlóság. 
Legfõbb küllemi különbség az, hogy 
a nyest torokfoltja villásan elágazó, és 
lehúzódik mellsõ végtagjaira, míg a 
nyusztnak nem. Ezenkívül a nyuszt
nak szõrõs a talpa, a nyestnek nem. 

Az új jövevénynek komfortos 
helyet alakítottak ki a nyesttel 
szemben, így mostantól a látoga
tók könnyen összehasonlíthatják a 
két állatot. A nyuszt pedig boldo
gan foglalta el új lakhelyét, hiszen 
az eddigi ketrecénél ötször akkora 
helyre került.� pp�

Zebegény festõje a Matricában
SZÁZHALOMBATTA – Számos magyar múzeum 
emlékezik meg 2010-ben – Szõnyi István halálának 
50. évfordulóján – a XX. századi magyar festészet 
kiemelkedõ tehetségû alkotójáról. A százhalombattai 
„Matrica” Múzeumban is kiállítás nyílt a festõmûvész 
és grafikus munkáiból.

A vadaspark új lakója
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Szõnyi István önarcképe

A nyuszt Budakeszire költözött

A szokatlanul hûvös és csapadé
kos hónapok miatt hosszú idõn 
keresztül nem volt látogatható 
a Rámszakadék, a Holdvilág 
árok és a pilisszentkeresz
ti szurdok sem, de az erdõs 
területeken – a fák kidõlésének 
veszélye miatt – sem volt aján
latos a természetjárás.

– A Rámszakadéknál és 
a pilisszentkereszti szur
doknál azért továbbra is 
elõvigyázatosságra intjük a 
túrázókat, hiszen az utóbbinál 
például a viharos idõ elmosta 
az összes mûtárgyat. A köves 
tómederben lehet óvatosan, 
körültekintõen kirándulni, de a 
kényelmes sétát lehetõvé tevõ 
infrastruktúra tönkrement. 
A Rámszakadéknál pedig az ár 
feltöltötte a területet hordalék
kal, amely még nem elég tömör 
a talajon – tudtuk meg a Pilisi 
Parkerdõ szóvivõjétõl. Lomniczi 
Gergely a Helyi Témának 
elmondta, hogy amennyiben 
nem jön komolyabb esõzés 
vagy vihar a következõ napok
ban, akkor a Pilis területén fák 

kidõlésére sem kell már számí
tani. – Persze, ez szórványosan 
továbbra is elõfordulhat. Akkor 
kell a túrázóknak óvatosabb
nak lenniük, ha nagy a szél, ez 
ugyanis bármilyen idõszakban 
elõidézheti a fák kidõlését. 

Bár a Rámszakadékban a 
tönkrement korlátokat, kapasz
kodókat is pótolták a parkerdõ 
munkatársai, ezek az – amúgy 
sem könnyû – útszakaszok a 
korábbiaknál is nehezebben 
járhatók, így csak megfelelõen 
felkészült turistáknak javasolt 
a látogatásuk. A szentkereszti 
szurdokban és a Holdvilág
árokban a hidakat, lépcsõket 

sok helyen teljesen elmosta az 
áradás, ezek pótlása akár jövõ 
évig is eltarthat.

Lomniczi Gergely szerint az 
elmúlt hónapok idõjárása követ
keztében összesen 550 millió 
forint kár keletkezett a Pilisi 
Parkerdõ területén, ebbõl 480 
millió az infrastruktúra meg
rongálódásának eredménye. 
A munka azokon a területeken a 
legsürgõsebb, ahol az idõs erdõ 
fái több hektáron fiatal facse
metékre dõltek. Ha rövid idõn 
belül nem sikerül a csemetéket 
felszabadítani, ezeken a helye
ken a fiatal erdõ pusztulásával is 
számolni kell.� ht

Bringázni még nem lehet 
Továbbra sem használhatóak az áradások következtében meg-
rongálódott, kerékpározásra kijelölt erdészeti utak. A Pap-réten 
keresztül Szentendrérõl Visegrádra futó út, illetve a Pilismarótot 
Dobogókõ térségével összekötõ utak felújítása több hónapot vesz 
igénybe. Sok helyen az alapoktól újra kell építeni az utat, másutt a 
burkolat sérüléseit kell javítani. A www.parkerdo.hu oldalon mindig 
aktuális lista olvasható a tilalommal érintett utakról, amelyek pon-
tos nyomvonala térképen is megtekinthetõ. 

Óvatosan, de újra járhatóak a megrongálódott turistautak

Ismét hív a Pilis
PEST MEGYE – Az árvizek, viharok miatt hosszú hetekre le kellett zárni a közkedvelt 
Pest megyei túracélpontokat és -útvonalakat, mert azok életveszélyessé váltak. 
A meleg beköszöntével a talaj kellõen kiszáradt, az ár is levonult, elmúlt a közvetlen 
életveszély, így újra lehet túrázni ezeken a területeken. 

Az elmúlt hónapok szokatlanul sok csapadéka miatt az ár feltöltötte a Rám-szakadékot hordalékkal
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