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Ingyenes újság!

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

„Te Új Világ, jóra törekvő,
Bár te lennél az a rég várt,
Békét hozó, csodás esztendő,
Mely az Idők méhében érik
Talán már évmilliók óta...
S most a mi Századunk tüzében,
Most válik nagy... igaz valóra...
Boldog Új Évet, emberek!”

Békés, áldott
ünnepeket
kívánunk
Olvasóinknak!

KARÁCSONYI BÉRLET AKCIÓ
Ajándékozzon élményt, pihenést!
Lepje meg szeretteit a közelgő ünnepek alkalmából
10%-os kedvezményes bérlettel a Leányfalui Termálfürdőbe!
2021. január 15-ig
megvásárolhatja bármely bérlettípusunkat
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Eltelt az első év,
amely egyetlen korábbihoz sem hasonlítható. Mielőtt városunk
új vezetése ugyanis
bármibe is komolyan
belekezdhetett volna,
berobbant életünkbe a
járvány, és átírt mindent. Ünnep- és hétköznapjainkat, a kultúrát, az idegenforgalmat,
a vállalkozások lehetőségeit és az oktatást, de
még a nagyszülők és unokák kapcsolatát is. A
változásokról, a város helyzetéről és az események online térbe költözéséről is kérdeztük
Fülöp Zsoltot, Szentendre polgármesterét.
Ha hasonlattal kellene 2020-at jellemeznem, úgy telt, mintha árvíz fenyegette volna
a várost. A Duna már a mobil gát kétharmadának magasságában volt, a víz folyamatosan emelkedett, de ezt csak kevesen látták.
A kezdeti ijedtség után nyárra sokan úgy
érezték, nincs is itt árvíz, az ellene tett intézkedések túlzók. Ma azonban már más a
helyzet. Az árvíz igenis ideért. Azaz, szinte
mindenki ismeretségi, baráti körében van,
aki covidos lett, kórházban van, sőt érkezett
hír ismerős halálhíréről a szomszéd utcából
is. A város vezetése igyekezett ebben a helyzetben is nyugodtan, a pánik látszatát is
kerülve tenni dolgát. A testület nekilátott és
alapjaitól újra szabta a költségvetést. Tette
ezt úgy, hogy közben jelentős központi elvonások, és komoly bevételkiesések keletkeztek számos területen. Az önkormányzat
fájdalmas, de létfontosságú intézkedéseket
is vállalt azért, hogy Szentendre működjön.
Munkakör-megszüntetéseket, átszervezést,
és sok mindent azért, hogy működőképességünk fenntartható legyen.
– Ám eközben számos városlakó érezte úgy, hogy Art Capitált szeretne, meg
szórakozást, meg vidámságot, meg nyüzsgést, és sok eseményt, és kellemes nyarat…
Gondoljunk csak bele egy kicsit a helyzetbe. Tokióban elhalasztották az olimpiát
a Covid miatt, nem tartották meg a Forma-1 számos futamát, nem volt idén müncheni Oktoberfest és bécsi karácsonyi vásár
– amelyet 1772 óta mindig megrendeztek
– tucatszám maradtak el fesztiválok, rendezvények külföldön és itthon is. Hirtelen

Fények és remények

Szentendre fegyelmezetten teszi a dolgát
minden megváltozott. A külföldi turisták
eltűntek, a hazai idegenfogalom összetétele
és jellege is átalakult. S bár a nyár elején még
csak sejtettük, ma már az egész világ tudja,
hogy ha megérkezik is a várva várt vakcina,
nem úgy folytatódik életünk, mint a vírus
előtt.
Ezért aztán intézményvezetőinknek is
alaposan át kellett gondolniuk, mit és hogyan terveznek, mert a finanszírozás a régi
formában vélhetően nem lesz folytatható
még jó ideig. Tapasztalhatjuk
azért, hogy – akár a kultúra
területén – még ebben a helyzetben is lehet megoldásokat
találni, hiszen egy olyan program, mint Ekler Dezső építészetről szóló sorozata, nagy
nézőszámmal megy. Persze
ettől még nem gondolom, hogy
a jövőben is minden tárlat online marad és nem lesz hagyományos megnyitó. De a most
tanultakat érdemes lesz később
is hasznosítani ott, ahol ez sikeres és helye van. Például abban is, ahogy a Kult Kft. koncertjeit kivitte városrészekbe, lakótelepre. Ez
sem jelenti, hogy ezentúl nem lesznek koncertek a Városházán vagy a Könyvtár színháztermében, de érdemes, és szeretnénk is
szervezni a városrészek közösségeivel a Pan
nóniatelepen, a Püspökmajor lakótelepen
vagy Izbégen a jövőben is közös programot.
Mint ahogyan döntöttünk arról is, hogy
városrészi költségvetések is lesznek 2021ben.
– Születtek-e döntések a közlekedéssel
kapcsolatban? Budapestre a kritikus időszakokban autóval ugyancsak hosszú idő
bejutni, s nem rövidebb a HÉV-vel utazni sem.
Igaz, de vélhetően nem tévedek, ha azt
állítom, a mai Szentendre talán legnagyobb
gondja, és az egész Dunakanyar égető napi
problémája ez, történelmi kihívás és feladat
önkormányzatainknak e lélekszámában

rohamosan gyarapodó térség közlekedésének megoldása. Mára „kinőttük” a 11-es
utat, amelyet a nyolcvanas években, az akkori módszerekkel építettek meg. Ez nem
csak szentendrei ügy és probléma, amelyet
nem lehet csak közlekedésszervezéssel, a
lámpák jó összehangolásával és hasonló
módon megoldani, ebben nagyobb ívű,
összetettebb megoldásokra van szükség.
Ezért álltunk a feladattal már évtizedek óta
foglalkozó és megoldási elképzeléseket is

kidolgozó Magyar Közút programja mellé.
Ezért szálltunk be saját erővel is a szakmai
irányításukkal folyó forgalomszámlálásba,
hogy ne évtizedes adatokkal kelljen dolgozniuk, s hogy a mai helyzetről pontos képük,
felmérésük legyen, amely elengedhetetlen
feltétele egy jó terv megalkotásnak. Ez az
alapja a négy és fél milliárdos projektnek,
amely ezt az égető problémát kezelni kezdi.
Igaz, hogy még nem a kivitelezésnél tart a
program, de mára már olyan megoldások is
körvonalazódtak, mint a HÉV Skanzenig
való kivezetése, amelynek eredményeként a
Püspökmajor lakótelep, Izbég és Pismány
lakói, tehát a város 80%-a számára elérhető
lehetne a korszerű közösségi közlekedés. De
olyan közlekedés-szervezési és irányítási
megoldásokkal is foglalkoznak a tervezők,
amelyek a budapesti befogadó utak állapotával is számolva hangolják össze a forga-

lomirányítást. Természetesen a városi csomópontok átalakítása is tervben van. Mind
a Pannóniatelepi, mind a többi csomópontot
korszerűsíteni kell, hiszen ezeket még a
nyolcvanas évek forgalmához alakították ki.
Fontos volna lehetővé tenni, hogy egy új
közösségi közlekedési nyomvonalon is el
lehessen Budapestre jutni, s nem tettünk le
a hajózásnak a térség közlekedésébe való
bekapcsolásáról sem.
– Ebben a nehéz helyzetben hogyan
alakulhat a tervezett beruházások sorsa?
Sok minden történik a városban. Talán keveset hallani
róla, de gőzerővel épül a Szabadtéri Néprajzi Múzeum
erdélyi tájegysége, amely akárhogyan is vesszük, országosan
is kiemelt beruházás. Hamarosan átadják a Ferences Gimnázium új tornacsarnokát.
Láthatóan gyarapszik a város,
és a covid is újból meglendítette az agglomerációban lévő
telkek, házak és lakások iránti keresletet. Az óvárosban
készül, korszerűsödik számos magánépület, olyan is, ahol nem csak lakótér, hanem
például kiállítóhely is lesz. Öröm látni a
legtöbb építkezést, bár azért akadnak
problémás ügyek, ezeknél esetenként más
és más helyzet. Van, ahol a bürokrácia
malmainak lassúsága késztet várakozásra
bennünket, van, amelyben a Magyar Turisztikai Ügynökség döntésére kell várnunk. De olyan ügyekben, amelyeket
hamarabb orvosolni tudunk, megpróbáltunk azonnal lépni. Mint a húsz éve romló, hiányos, lógó bádog a könyvesbolt felett, amelyet kicseréltünk. Kijavíttattuk a
kereskedőház tetejét is, igaz csak bádoggal,
mert a cserepet már nem bírná el a lécezet.
Vagy kiszedtük a falból kinövő ecetfát is a
Kereskedőház oldalában és az ún. „városképet rontó problémákra” külön kis program készült.

Belefogtunk egy nagyobb ívű feladatba
is, hogy az infrastruktúra fejlesztésében lévő
elmaradásokat pótoljuk. Bár ez nem lesz
olyan látványos, mint egy új csarnok vagy
épület, – inkább földtúrással és ezért kellemetlenségekkel fog járni – de saját forrásból
elkészítjük az óvárosi csapadék- és szennyvíz
rendszer szétválasztását. Az ígéretek szerint
ezzel párhuzamosan a DMRV a csatornát a
szennyvíztelepig nagyobb átmérőjű vezetékre cseréli. Az átalakításoknak köszönhetően
megoldódik a szennyvízkiömlés a Kucseránál, amely a nagyobb esőzésekkor eddig
előfordult. S hogy miért vettük ezt előre, és
miért vállaljuk, hogy cserébe kalapács alá
kerüljön a több mint harminc éve üresen
álló régi egészségház, a Terner-villa, a volt
MHSZ székház és a Bogdányi utcai „Libás
ház” épülete? Nos, nem csak azért, mert ez
több évtizedes elmaradás, hanem azért is,
mert szeretnénk mielőbb elkezdeni a Duna
korzó burkolatának építését. Az pedig érthető, hogy nem volna jó, ha a szépen leburkolt korzót kellene feltörni a csatornaépítés
miatt.
– E nehéz év végének közeledtével mit
üzenne a városlakóknak?
Köszönöm Szentendre lakóinak türelmét, hogy e válságos napokban fegyelmezetten viselik a járványügyi korlátozásokat
és nehézségeket! Mi is látjuk a kiadó és eladó
táblákat az üzleteken, van elképzelésünk
arról, hogy nem csak önkormányzatunknak
nehéz. Tudjuk azt is, hogy akadnak olyan
vállalkozások Szentendrén, amelyeknek
jelenleg nincs bevételük. Mégis, most arra
kérek mindenkit, gondoljon a legrosszabb
helyzetben lévő elesettekre, a magányos
idősekre is! Ha személyesen nem is tudnak
sokat tenni, kérem, értesítsék az önkormányzatot, valamelyik civil, vagy egyházi
szervezetet, hogy segítségükre tudjunk lenni! Napjainkban, amikor számos embertársunk betegágyba került, és vannak közöttünk olyanok is, akik szeretteik elvesztésének fájdalmát kényszerülnek átélni – legyen
a remény üzenete az advent fénye! Az, amely
a sarkcsillagból kiáradó isteni fény kis darabja, az, amely elhozza a megváltás ígéretét. A
megszülető megváltó pedig ennek az isteni
fénynek emberi alakja lesz. Áldott Karácsonyt!
Benkovits György

ADVENT AZ ABLAKOKBAN
Élő adventi kalendárium Pomázon
A különleges látványosságban ahol betlehemi díszítést, jászolt vagy keresgélnek. Mámorító érzés látni
először 2015-ben Balatonöszödön, más különleges karácsonyi dekorá- őket, hallani a csivitelő hangokat. A
majd 2016-ban Solymáron gyö- ciót találnak a sétálók azon a napon. gyerekek izgalommal várják a soron
nyörködhettek az emberek. Utóbbi Sötétedéskor bárki útra kelhet, hogy következő ablakot és a meglepetést.
híre hozzám is eljutott. Eldöntöttem felfedezze, „virtuálisan kinyissa” az A díszítők többsége kint elhelyezett
hát, akkor igen, tegyük játékosan, aktuális ablakokat. A játék élményét édességgel kedveskedik nekik. Ami
fényekkel is ünnepibbé a karácsony- az is fokozza, hogy a résztvevők nem meglepő, a csapatokat nem tántorítvárást. Legyen minél több
ja el a rossz idő sem. Megalkalom a találkozásokra,
ható, csodás hangulata
van az estéknek. Útközbarátságok kötésére, egymás és a város megismerében a csoportok találkozsére. Idén még nagyobb
nak, boldogan üdvözlik
szükségünk van az összeegymást, bejárják a város
tartásra, egy olyan közösazon részeit, ahol még soségi játékra, ahol a résztsem voltak. Este pedig a
vevők a vírushelyzet elleFacebook csoportban
nére teljes biztonságban,
fényképekkel számolnak
családonként indulhatnak
be az élményeikről. A felablak lesre, de mégis egy Itt még csak teszteltük, hogy működik-e fogkrémmel… és igen… töltött képekből összefogközösség tagjaiként.
laló készül, majd az ünneA játék lényege, hogy december tudják pontosan, melyik háznál kell pekre egy egész videó. Tavaly, az
1. és 23. között minden nap másnak keresniük az aznapi, számmal ellá- első évünkben 96 ablakot díszíteta kidíszített ablaka világít, a feladat- tott szépséges ablakot. Segítségül tünk, idén már jóval százon felüli a
ra jelentkezők között előzetesen reggelente egy térképszelvényt lát- számuk!
kiosztott, titkos sorszámok alapján. hatnak, ennek alapján indulnak
Pomázon sokan szépítik házaiSzenteste mindenki otthon ünne- útnak. Esténként így megelevenedik kat fényekkel, így van esély évről
pel. Azért a 24-es szám is megjelenik a város. Családok, barátok kis cso- évre növelni a játékban résztvevők
a térképen, azokat a helyeket jelöli, portokban, gyalogosan sétálnak, számát. Nagyon örülnék neki, annak ellenére, hogy rengeteg a háttérmunka, ami kívülről nem látszik,
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hisz minden olajozottan megy. Egy
településének független lapja.
személyben vagyok szervező és a
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látnak készülődni az ünnepekre.
Kupás Zsuzsanna, Pomáz

Világító ablakdíszek Leányfalun
Idén egy, már országossá nőtt kezdeményezéshez
csatlakoztunk. A gyerekek és Leányfalu lakosainak
közreműködésével településünkön is létrehoztunk egy világító adventi kalendáriumot. A játék lényege, hogy december elsejétől minden
nap más-más család
díszíti és világítja ki ablakát, Szenteste pedig
egyszerre hoz fényt az
összes ablak.
Az adventiablakok
lea nyf a lun@gma il.
com-on, lehet jelentkezni lakcím megjelölésével. Válaszként megírjuk a
kalendáriumi sorszámot, amit titokban kell tartani!
A sorszámnak megfelelő napon (pl. az 9. sorszám

december 9-én, a 13. sorszám december 13-án stb.)
a játékos feldíszíti, kivilágítja ablakát, legalább 16
-20 óráig. A díszítésben
szerepelnie kell a sorszámnak is. Az ünnepi
látványosságokat december 1. és 24. között
településszerte kereshetjük majd. Az Adventi
ablakok Leányfalun
nevű Facebook csoportba minden reggel felkerül egy térképrészlet,
amely segít a világító
ablakok megtalálásában. Aki pedig rájuk
bukkan, lefényképezheti és fel is töltheti a képeket
a csoportba. Szelekovszky Beáta, Leányfalu Faluház

Mesélő ablakok Dunabogdányban
Az elmúlt év mintájára, idén is sikerült adventi
mesekalendáriummal szépítenünk a települést. Köszönöm azoknak a családoknak a jelentkezését, akik
vállalták, hogy egy kiválasztott mese illusztrációjával díszítik, és egész
adventi időszakban ki is világítják
ablakukat.
A kiválasztott mese szövege minden nap megjelenik a Bogdányi Fő
tér Facebook oldalán. Ugyanitt feltüntettük a pontos címeket is, hogy
mindenki meglátogathassa, és megcsodálhassa az ablakokat egyénileg
vagy családostól, de mindenképp 10
főnél kisebb csoportokban, és 20
óra előtt! Ezekben a zűrös, zavaros
időkben még inkább szükségünk
van a szépre, s nagyszerű, hogy kö-

zösen még ünnepibbé tudtuk tenni a várakozás időszakát!
Karády Panni, Dunabogdány
Kis falunkban mindennap megnyílik egy adventi ablak – mese és
illusztráció….
Ma nálunk történt… Skolik Ágnes: Angyalka születik című története került ki az utcafrontra… mert
már nagyon várjuk a Karácsonyt…
ki ezért, ki azért… de nagyon…
És hát bevallom, nem vagyok
egy nagy papírból kivágós-felragasztós típus, de mégsem festhettem ki
az ablakunkat… így megpróbálkoztam a vagdosással…
…azért szeretettel… (HB)
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Kulturális központtá válhat a leányfalui Klein-villa
A településen évtizedek óta romokban áll a hajdan szebb
napokat látott Klein-villa. Az épület és a Duna-parti sétányig
húzódó park 1916-tól 1948-ig Klein Árpád pesti bőrnagykereskedő neo-barokk stílusú kertje és nyári otthona volt,
amely az államosítást követően hol üdülőként, hol SZOTirodaként, hol lakásként működött. A korabeli víztornyos
melléképület 2007-ben megújult, jelenleg a Ravasz László
Könyvtárnak ad otthont. A
főépület és a park sorsa azonban eddig bizonytalan volt.
Ahogyan annak az elképzelés- Ilyen volt…
nek a jövője is, amely évekkel ezelőtt célul tűzte ki Leányfalu országos és nemzetközi ismertségű egyházi személyiségei
életművének feldolgozását, és annak hiteles, méltó helyszínen
történő bemutatását.
Egyetértve az önkormányzat és a kulturális szakemberek
törekvéseivel, ez év tavaszán a magyar kormány 40 millió
forintos támogatást adott a Ravasz László Emlékház, Egyházi Gyűjtemény és Rendezvényközpont létrehozását célzó beruházás feladataira. Így, évtizedes várakozás után elindulhatott
a Klein-villa építészeti tervezése, és egy új, ökumenikus
kulturális intézmény megvalósításának előkészítése.
A teljes körű rekonstrukcióra kiírt építészeti tervpályázatot Lukács Péter építész vezetésével a HAEMUS Építész
Műhely Kft. nyerte el. Koncepciójukban a korabeli és a
modern építészeti elemek
egységes összképet mutatnak,
szervesen kapcsolódva az ősfákkal övezett környezethez, …ilyen lesz
a szomszédos Faluházhoz és a
Ravasz László Könyvtárhoz.
Leányfalu egyik különleges adottsága, hogy több nemzetközi ismertségű, a XX. századi egyház- és kultúrtörténet
nagyhatású egyházi személyiségének és számos egyházi szervezetnek is otthont adott. A Ravasz László Emlékház kiemelt
kiállítása Dr. Ravasz László református püspök, szónok és
író, a modern magyar protestantizmus nagy hatású közéleti
szereplőjének életútját és munkásságát mutatja be. Fontos

személyisége volt Leányfalunak Katona Puszta Sándor papköltő is, aki 46 évig szolgálta a falu katolikus híveit. Kölley
György, a GULAG-ra száműzött katolikus pap és cserkészvezető, a külhoni magyar cserkészet kiemelkedő alakja is
kötődött a településhez. A
kiállítási tematikában helyet
kap a Filadelfia diakonisszák
közössége is, akik a két világháború idején kiváló ápolónői munkát végeztek, a II.
világháború idején zsidókat
mentettek, árvaházakban,
gyülekezetekben szolgáltak,
és megalapították a leányfa
lusi Református Szeretetotthont.
A kiállítások kurátora, Dr. Ravasz László püspök
unokája, Tegzes Lászlóné Bibó Borbála és dédunokája,
Szabóné Tegzes Orsolya. A kiállítás rendezője Eleőd Ákos
Ybl-díjas építész, szervezője Kirchkeszner Ágnes kulturális projekt-menedzser, informatikai szakértő Bóna László. Leányfalu polgármestere, Adorján András elmondta:
„A közelmúltban jelentettük meg a Ravasz László Emlékház építési beruházására szóló nyílt közbeszerzési
felhívásunkat. A projekt előkészítő szakasza reményeink
szerint ez év végén lezárul, a kivitelezők december 8-ig
adhatnak le ajánlatokat a
megvalósításra. Bízom
benne, hogy a következő
néhány hónapban a beruházáshoz szükséges források rendelkezésre állnak
majd, hogy sikerrel elindulhasson e nagyszabású közös
álom megvalósítása. A tervek szerint az interaktív,
modern kiállítások mellett
az épület rendezvények, konferenciák befogadására is
alkalmas lesz. A Ravasz László Emlékház, Egyházi Gyűjtemény és Rendezvényközpont a faluházzal és a könyvtárral kiegészülve alkotja majd a hatalmas Duna-parti
kertben Leányfalu új kulturális és turisztikai szolgáltató
központját.
Leányfalu Önkormányzata/
sajtóközlemény

Napelemek kerülnek a Faluházra
Kihasználva a járvány miatti leállást, Leányfalu Önkormányzata elindította a Faluház hűtés-fűtés rekonstrukciós
beruházását. A Magyar Falu
Programban sikeresen megpályázott, mintegy 30 millió
forintos keretből megújul az
intézmény fűtésrendszere. A
hőszivattyúkkal kombinált
napelemes megoldással olcsóbbá válik a fűtés, a nyári időszakban pedig mód lesz az
épület hűtésére is, melyre jelentős igény van a nyári forróságban. A tervek szerint december közepére készül el a beruhá-

zás. Ezzel párhuzamosan
belső átalakítás is történik,
mivel mintegy 10 év után
megszűnik az Aba-Novák
Galéria. A kiállítótér helyére
a vezetői iroda költözik,
amely infopontként turisztikai feladatokat is ellát
majd. Mindezzel, illetve a
tavasszal saját költségvetésből elvégzett külső tereprendezéssel, burkolat- és világításrekonstrukcióval jelentős
mértékben újul meg az idén 10 éves Faluház, ami hamarosan ismét tárt kapukkal várhatja a látogatókat.

Óvodabővítés és beruházási tervek Dunabogdányban
A település vezetése 2017-ben nyújtotta be terveit, s ’18ban nyert azon a Pest megyei pályázaton, amelyen a Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda bővítése és felújítása
érdekében indultak. Az áremelkedések miatt azonban a
kapott 340 millió forintos összeg már a közbeszerzési eljárás
végére kevésnek bizonyult. A tervek és a finanszírozás között
100-150 milliós eltérés mutatkozott, s ezt az összeget a község saját erőből nem tudta pótolni. Az elmúlt két esztendőben

ezért számos tárgyalás zajlott, a Pénzügyminisztérium
hatékony támogatásának köszönhetően végül 50 milliós
kiegészítő segítséghez jutott Bogdány.
Így megépül a korábbi kettő helyett három csoportszobás korszerű óvoda, új berendezésekkel, informatikai eszközökkel, melegítőkonyhával, szülői fogadótérrel.
A közel 300 négyzetméteres gyermekintézménybe
újabb 24 kicsi járhat majd. A kivitelezést elnyerő Pest
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Építő Zrt. már megkezdte a munkát. Az átalakítás idejére a mostani épületben működő két óvodáscsoport
egyike – néhány hónapra, ideiglenesen – konténerben, a
másik a jelenlegi tornaszobában kapott helyet. Az új óvodarész várhatóan jövő év nyarára nyitja meg kapuit a gyerekek előtt. A munkálatok befejezése után az óvodai bővítés kérdése várhatóan hosszabb időre megoldást nyer a
településen.
Schuszter Gergely, a község polgármestere lapunknak
azt is elmondta, hogy több kisebb, az év során előkészített
pályázatukat is siker koronázta, melyeket a Magyar Falu
program keretében nyertek el. Ezek közé tartozik az Erzsébet királyné utcai csapadékvíz elvezetése. A 11-es úttal
párhuzamosan futó útszakaszon – illegálisan – a szennyvízcsatornába folyik a víz, ennek rendbe tételét már régen
tervezte az önkormányzat. A kapott 30 millió forintból ez
most végre megoldható. A testület egy külterületi kerékpárút korszerűsítésére is nyert 50 millió forintot. A

Örökségvédelem Budakalászon
A helyi védelem alatt álló épületek fenntartása és szeti jegyeket felvonultató épületek is a városban. A támoállagmegóvása a tulajdonos kötelessége, városképünk, gatás igénylésére az jogosult, akinek ingatlanja a város telehagyományaink és örökségünk megőrzése azonban pülésképi védelméről szóló rendeletében I. vagy II. védettközös felelősségünk. Ezért az önkormányzat feltétlenül ségi kategóriájú minősítéssel szerepel, illetve aki ingatlanján
szeretné segíteni az értéka rendelet 1. sz. melléklete
megóvást – hangsúlyozta
szerinti védett elemeket kívána település polgármestere.
ja felújítani, összhangban a
Dr. Göbl Richárd a téma
rendeletben foglaltakkal. Ebkapcsán arról is szólt,
ben az esetben minden érinhogy a cél érdekében idén
tett tulajdonos utófinanszírozással működő, vissza nem
is meghirdették a Települési Értékvédelmi Támotérítendő támogatást igényelgatást. A pályázati keret a Értékvédelem alatt: egy ház a sok közül
het az önkormányzattól.
A benyújtott pályázatokat
2020-ban 4 millió forint, a
pályázatok benyújtásának határideje pedig 2021. feb- előzetes főépítészi szakmai véleményt követően a testület
ruár 1. A támogatás mértéke a felújítási költségek leg- Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága bírálja
el. A főépítész készséggel ad tájékoztatást és tanácsot tervefeljebb 50 százaléka.
Kalászon számos helyi értékvédelem alatt álló lakóház zési ügyekben vagy az értékvédelmi felújításokkal kapcsoés épület áll. A sváb házak, a tornácos parasztházak, az latban, további információkat pedig a www.budakalasz.hu/
oromzati fadíszek, a vízcsendesítős ereszek, a mészkőfelü- onkormanyzat/palyazatok és www.budakalasz.hu/
letek Budakalász – s különösen az óváros – jellemző, érté- ugyintezes/helyi-epitesugy oldalakon találhatnak az érintetkes elemei, de akadnak szecessziós, eklektikus külső építé- tek.

Elkészült a Taván dűlő csatornázása
A munkálatok 2019 novemberében kezdődtek meg
Budakalászon. Alig egy évvel később, ez év decemberének elején, már a létesítmény műszaki átadása zajlik.
Jelenleg még folyamatban vannak a víztartási próbák,
amelyeket a rendszer üzemeltetője, a DMRV Zrt. végez.
A műszaki eljárás tervezett 8 munkanapja után a társaság átveszi a hálózatot. A szennyvízelvezetés összesen
1281 méteren épült ki a Szüret, Szőlő, Vincellér, Puttony
Lugas és Kert utcákban, ahol a kivitelező több rétegben

2017 Pócsmegyer,
Hunyadi utca 8.,
157 hrsz.
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Megújul a régi strandfürdő jól ismert, lépcsős
vízeséssel díszített szabadtéri medencéje, a kapcsolódó
szolgáltatásokat pedig egy
különleges, zárt élményfürdőben alakítják majd ki.
Ahogyan azt Vécsey Róbert,
a Visegrád Lepence Völgy
Strandfürdő Kft. ügyvezető
igazgatója elmondta, a fejlesztésekkel a beruházó és a tulajdonosok célja is az, hogy a Dunakanyarban egy egész
évben működő kiváló strand- és élményfürdő létesüljön.
Mivel a közelben lévő termálkút nincs a tulajdonosok
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A pályázatokat a hivatal iktatójába
2021. február 18., 16 óra 0 percig
(Pócsmegyer, Hunyadi u. 6.) kell benyújtani.
Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Polgármesteri Hivatalban
átvehető, és a hivatal honlapjáról www.pocsmegyer.hu letölthető.
Tájékoztatás telefonon: 06 30/242 3099
Németh Miklós polgármester

birtokában (Visegrád városé),
a kinyerhető víz éves mennyiségére vonatkozóan már a
projekt indításakor megállapodást kötöttek az érintettek.
Így a felhasznált termálvíz
utánpótlása zökkenőmentes
lesz az új komplexumban.
A koronavírus-járvány
minden szektorban éreztette
negatív hatásait, s különösen igaz ez a turizmusra. A fejlesztés munkálatait ugyanakkor nem befolyásolta erőteljesen a
rendkívüli helyzet. A tervek szerint a munkálatok a 2023-as
év végére fejeződnek be.
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tömörített zúzott követ terített le. A 73 millió forintból megépített vezeték száz ingatlant tud kiszolgálni. Az itt élők a
műszaki átvételt követően már kérhetik a DMRV Zrt-től a
hálózathoz történő csatlakozást, amelynek feltétele egy engedélyezési tervdokumentáció benyújtása a társasághoz. Ennek
tartalmaznia kell a szükséges nyomtatványokat, illetve feltétel a közmű hozzájárulás befizetése is. Az érdeklődők további fontos információkat találnak a DMRV Zrt. honlapján.
(Forrás: budakalasz.hu)

Élményfürdő lesz a Lepencei strandból

Pócsmegyer Község Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé
önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére
cím

„bogdányi egyenes”-nél haladó két kilométeres szakasz,
amely a 2013-as árvíz idején sérült meg, így végre megújulhat.
Ugyancsak pályázati segítséggel – 30 millió forintból –
épülhetne korszerű öltöző – zuhanyzó, toalett, baba-mama szoba a Duna-parti szabad strandon. Ennek helyszínéről azonban még folynak a tárgyalások. Amennyiben a
rendezvénytérre kerül, az nem komfortos a látogatóknak, ha
a parkoló területére, az pedig az autósoktól vesz el lehetőségeket. A létesítmény mindenkinek kedvező helyét így nem
egyszerű kijelölni.
A község polgármestere arról is szólt, hogy a jelenleg
tervezett beruházások mellett – amelyek legalább 400 millió
forintból valósulnak meg – további terveik, álmaik is vannak.
Az iskolához például plusz tantermeket kellene kialakítani,
de a polgármester úgy véli, Bogdányban új művelődési házra is szükség volna.
(Pilis-dunapress info)

FELHÍVÁS

Pócsmegyer Község Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé
önkormányzati tulajdonú ingatlan kereskedelmi vagy turisztikai célú
hasznosításra történő bérbeadásra
cím

ingatlan területe

ingatlannyilvántartási
megnevezése
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Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentendre
December 6. 15:00 | Teremtés – Ferenczy Noémi művészete
kiállítás virtuális bemutatása
A virtuális kiállítással otthonról is bejárható lesz a szentendrei
Pajor kúria épületében megrendezett tárlat, teremről teremre követhetővé válik a kiállítás teljes anyaga. A séta során a látogatók megismerhetik nagyításban, részleteiben az egyes műveket, ezekről érdekes
tartalmi tájékoztatást kapnak.
A virtuális kiállítótermünk folyamatosan bővülni fog, hiszen
kiemelt cél, hogy a nemzeti közgyűjteményünk digitalizáltan is
közvagyon legyen, minél többen ismerhessék meg itt is a műtárgyainkat.
Kurátor: Bodonyi Emőke
December 11. 18:00 | Múzeumi Mesék – Önismereti foglalkozás felnőtteknek
TEMPLOM. Önismereti foglalkozás Boros Luca meseterapeutával a Barcsay 120 – válogatás a gyűjteményből – című kiállítással
kapcsolatban.
A foglalkozás során egy talmundi legenda nyomán járjuk be
Barcsay „városát”, majd felkutatjuk benne a saját templomunkat.
December 12. 18:00 | KORtársalgó – irodalmi beszélgetéssorozat – nem csak férfiaknak
Kukorelly Endre író és barátai szubjektív irodalmi estje,
ahol kortárs írókkal ismerkedhetünk meg, nemcsak munkásságukon, hanem izgalmas, fordulatokban bővelkedő személyes
történeteiken keresztül.
Vendég: Farkas Zsolt irodalmár, esztéta, filozófus, író
December 13. 10:00 | Adventi Négyek
Csatlakozz online mini sorozatunkhoz, amelyben a Ferenczy
Múzeumi Centrum alkotó kedvű, kreatív munkatársai saját készítésű karácsonyfadíszeket mutatnak be!
Adventi Négyek sorozatunk
harmadik epizódjában tartsatok
Juduskával, aki a múzeum
programszervezője és a Szimultán Művészeti Iskola ötvös szakának hallgatója. Szabadidejében ékszereket tervez és fest.
Egyik kedvenc alapanyaga a kreatív gyurma, ami tökéletes lehet egy
izgalmas és dekoratív karácsonyfadísznek is.
December 13. 19:00| APROPÓ – filmbemutató a Ferenczy
Múzeumi Centrum Facebook oldalán.
A kéthavonta jelentkező portrésorozatunkban szentendrei vagy
szentendrei kötődésű művészeket, alkotókat mutatunk be. Ezen az
esten a film főszereplője Kukorelly Endre író lesz.
December 20. 10:00 | Adventi Négyek
Csatlakozz online mini sorozatunkhoz, amelyben a Ferenczy
Múzeumi Centrum alkotó kedvű, kreatív munkatársai saját készítésű karácsonyfadíszeket mutatnak be!
Adventi Négyek sorozatunk utolsó epizódjában alkossatok együtt
Herr Ágnes vezető grafikusunkkal. A múzeum mindennapi kreatív
folyamataiban való részvétel rendkívül inspiráló közeget teremt, így
mindig van lehetősége valami újat létrehozni. Ezen a délelőttön a
csíkok és formák izgalmas kombinációjából készíthettek vele karácsonyfadíszeket.
Az eseményeket online közvetítjük a Ferenczy Múzeumi Centrum
Facebook oldalán.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk! A Ferenczy Múzeumi
Centrum online programjairól tájékozódjon honlapunkon www.
muzeumicentrum.hu vagy a Ferenczy Múzeumi Centrum Facebook
oldalán!
LEVELESLÁDA: Ha szeretne időben értesülni aktualitásainkról, (online) programjainkról iratkozzon fel az info@
muzeumicentrum.hu oldalon hírlevelünkre is!

Kárpitok, kartonok, rajzok
Virtuális tárlat Szentendrén
Különleges élményben lehet része, aki újra bejárja – immár virtuálisan – a 2020 februárjában megnyílt, a járványhelyzet miatt rövid ideig
látogatható, a Teremtés – Ferenczy Noémi művészete című kiállítást.
Az 1978-ban, a Magyar Nemzeti Galériában rendezett utolsó nagy életműkiállítás után, több mint négy évtized
elteltével a szentendrei Ferenczy Múzeumban lehetett újból együtt látni
Ferenczy Noémi páratlan értékű
munkásságát. A körpanorámás felvétellel megörökített tárlat segítségével
megint felidézhetjük a művész munkáit, köztük kárpitjait, kartonjait és
finom vonalvezetésű rajzait. Kedvünkre sétálhatunk a termek, a művek, sőt a kiállítótér két szintje között
is. Az eredeti teremszövegeken kívül
az alkotások mellett megjelenő további leírások nyújtanak tájékoztatást a
művek megszületésének körülményeiről, utóéletükről, fontosabb bemutatásaikról. A folyamatosan bővülő háttérinformációk között múzeumpedagógiai célra felhasználható anyagok is találhatók.
A virtuális tárlat december 6-án 15 órától a Ferenczy Múzeumi Centrum
honlapján, a www.muzeumicentrum.hu oldalon érhető el.

Advent Szentendrén

Szentendre ismét ünnepi díszbe
öltözik 2020. november 28-tól 2021.
január 10-ig. A járványhelyzethez al2020. november 28.- 2021. január 10.
kalmazkodva a Szentendrei Kulturális Központ idén rendhagyó módon
szervezi meg Advent Szentendrén persze minden érdeklődőnek szerveAz adventi időszak legkedveltebb,
programsorozatát. Az események zünk egy szentendrei játékot, mely meghitt eseményén, a főtéri gyertyaonline térbe kerülnek, de a prog- során különböző, a belvároshoz kö- gyújtáson idén az online térben vehetramok között idén is megtalálhatja tődő feladatok megoldásával kellemes nek részt az érdeklődők. A négy adminden korosztály a neki kedveset. és kalandos sétát tehetnek a résztvevők venti vasárnap estéjén vetített gyerA KultOnline csatornáin egyaránt a karácsonyi fényekben pompázó, tyagyújtásokon, a hagyományos
megtekinthető lesz: városi gyertya- ódon macskaköves utcákon.
ünnepi programot kínáljuk.
gyújtások, koncertek, jazz- és filmA veszélyhelyzet és a rendeletek
klubok, mesejáték, mézeskalácsház minket is bezárásra kényszerítettek,
Elsősorban a gyerekeknek, csaláés karácsonyi díszkészítés, adventi de továbbra is szeretnénk kulturális doknak ajánljuk online mesejátékot,
koncert és irodalmi adventi kalen- élményt biztosítani mindenki szá- karácsonyi kézműves foglalkozást,
dárium.
mézeskalácsház-készítést
Online programfüzet
és a szentendrei óvodások
Advent első hétvégéjére
néphagyományt éltető
öltötte fel ünnepi köntösét
„Menjünk mi is Betlehembe…” programsorozatát.
Szentendre ikonikus helyA Barlang klub jazzkluszíne, a Fő tér: a hatalmas
bokkal, koncertekkel, a
városi karácsonyfa mellett
az adventi koszorú, a betSzentendrei Teátrum irolehemi istálló és világító
dalmi adventi kalendárihógömbök is megjelentek.
ummal, a P’Art mozi filmEbben az évben a köklubokkal várja az érdekzösségi ünneplést úgy te- Adventhez öltözött a főtér
lődőket a virtuális térben.
remtjük meg, hogy csatlaA Dumtsa Jenő utcai
koztunk egy már országosra nőtt mára, ezért eseményeinket – így az szokásos adventi vásárt, a Csavard fel
kezdeményezéshez: a Világító adven- Advent Szentendrén programjait is a főteret! című szilveszteri programunti kalendárium-hoz. December 1-től – az online térbe helyeztük át. No- kat és a szombati akusztikus koncerteSzentendre ablakai is városszerte ki- vember végétől indul a #KultOnline ket idén sajnos nem tudjuk megtartani.
nyílnak, és fényt árasztanak az adven- a szentendreprogram.hu, az online- A január eleji Újévi koncert a megszoti időszakban.
szentendre.jegy.hu, Facebook olda- kottól eltérő formában és időpontban
A gyermekeknek, családoknak és lunkon és a YouTube csatornánkon. lesz megtartva.
Az emberiség történetének első
karácsonyakor egy angyal hirdette
ki a pásztorok számára Jézus megszületését. Egy csillag fénysugara
mutatta az utat Betlehem felé, hogy
az egyszerű pásztorok is megláthassák a csodát, a kisdedet, aki maga „a
világ világossága”. Ahhoz, hogy a
pásztorok és a bölcsek is megélhessék
ezt a csodálatos ünnepet, fel kellett
ismerniük a csillag iránymutatását,
és meg kellett érteniük az angyali
üzenet lényegét. Kiállításunkban a
karácsony ünnepének fényességét
olyan kortárs műalkotásokkal idéztük meg, melyek maguk is a lényeglátásra utalnak. Annak fontosságára,
hogy a szemet kápráztató karácsonyi
forgatagban meglássuk az ünnep
lényegét, megéljük annak mélységét.
A kiállítás kortárs műveinek
kompozíciói felvonultatják a kará-

Lássátok, lássátok!
A szentendrei Új Műhely Galéria angyalszárnyakon hozza el nekünk
adventi kiállítását, melyet az egyik legismertebb és legrégebbi karácsonyi énekünk, a Mennyből az angyal egyik sora inspirált. A kiállítás
címe Lássátok, lássátok!, mely a karácsony ünnepének lényegére és
mélységére kíván utalni. A látogatókat meghitt online galériatér várja,
ahol kortárs képzőművészeti alkotások segítik az ünnepre hangolódást.
csony ünnepéhez köthető vallási és
profán motívumokat is – ilyen az
angyal, a szarvas, a barlang, vagy a
betlehemi jászol. A figurális művek
mellett nonfiguratív alkotások is
megjelennek, melyek komplex módon, akár elvonatkoztatva utalnak az
év legfényesebb ünnepéhez kapcsolódó szimbolikára. Ezért kiemelt
szerepet kap magának a fénynek az
ábrázolása is. A fény, mely elválaszt
a sötétségtől és kiemel. A fény, mely

beragyogja és áthatja az ünnepet. A
fény, mely Jézus maga. A válogatásban olyan műalkotások is találhatók,
melyek felfelé, az égi szféra felé irányítják tekintetünket.
Már látjuk, hogy az idei karácsony sok szempontból más lesz,
mint a korábbiak. Mintha fizikai
lehetőségeink leszűkítésével sokszor
a legmegfoghatatlanabb és leglényegesebb dolgok maradnának meg
nekünk. A kiállítás online formája

VÁLTOZÁSOK

MAOE Képzőművészeti Tagozatának kiállítása
A szentendrei MANK Galériában
hagyományosan megrendezendő,
fizikai tárlat helyett idén digitálisan
lesz látható a MAOE Képzőművészeti Tagozatának kiállítása 2020. november 25-től a MAOE és a MANK
Facebook oldalán, valamint utóbbi
honlapján, az alkotomuveszet.hu oldalon. Különös aktualitása van a Változások címet viselő kiállításnak, hiszen
az idei évben sok minden alakult át, a
világjárvány megváltoztatta megszokott
életvitelünket, munkavégzésünket, magánéletünket – sőt, még a kortársművészettel való találkozásainkat is. 2020ban a tárlat témája az eddigi tematikus
kiállításokhoz képest sokkal erősebben

kötődik a művész külső és belső világához, valamint az elmélkedésnek, az alkotásnak is új határokat szab. A Változások című tárlaton 49 művész alkotását
láthatják az érdeklődők az online térben. Az emberi lét érzékletesen kifejezi
a változás és az állandóság párosának
dinamikáját és ambivalens voltát is: az
állandóságra törekvő ember egyrész tart
az ismeretlentől, ugyanakkor az állandóság látszólagos biztonsága az életerőt
pusztító monoton egyhangúsággá torzulhat. Számos író és filozófus is megfogalmazta már, hogy az élet lényege
épp a változásokban, az új kihívások
leküzdésében, a mozgásban van: meg-

nyugvás és küzdelem egysége az élet,
amely egyben örökös átalakulást is jelent. Mindenki másként éli át a nem
várt és nem tervezett változást, mely
egyrészt elszakít minket egymástól,
másrészt az elszigeteltségben új utakat
keresve össze is köt a többiekkel. Hérakleitosz egyik legtöbbet idézett töredéke
a folyóhasonlat, amelynek lényege, hogy
minden mozgásban van, azaz semmi
sem marad változatlan.
A Változások című kiállításon 49
művész alkotását és a tematikához, vagy
a beadott művéhez kapcsolódó írását,
vagy idézetét láthattuk volna, ha a járvány nem szól közbe. Jelenleg sok más

Online programfüzet:
Advent Szentendrén
Weboldal:
adventszentendren.hu
szentendreprogram.hu
Facebook: Advent Szentendrén
YouTube:
Szentendrei Kulturális Központ

A P’ART MOZI 2020. novemberében elindította online filmelemző beszélgetéseit, melyre örömmel
invitáljuk a filmbarátokat. Minden
filmklubunk, így a Lélekmozi, a
Cinebook, a Nyisd ki a szemed!,
valamint az Ökoparty online folytatja programját. A felkínált filmek
elérhetők az internetes fórumokon,
a beszélgetések belépő linkje pedig a
mozi honlapján: www.partmozi.hu
igazodik ezekhez a lehetőségekhez,
azonban segít megélni és megérteni
a karácsony valódi értékeit. A művészet által közvetített misztikum
és csoda pedig ajándék formájában
akár mindennapjaink fénypontja is
lehet. Az online kiállítás alkotásai
ugyanis megvásárolhatóak, amelyhez nem kell mást tenni, mint írni a
kozonseg@alkotomuveszet.hu címre.
A kiállító művészek: Baksai József, Bálint Ildikó, Czene Márta, G.
Szabó Beáta, Gilly Tamás, Hajas
Katinka, Herman Levente, HorváthLóczi Judit, Kalmár János, Keresztes
Dóra, Kiss Márta, Mayer Éva, Lovas
Ilona, Orosz István, Sipos Boglárka,
Sziebert-Tóth Judit, Tápai Nóra és
Verebes György.
Az online tárlat december 2-tól
31-ig látogatható.
www.alkotomuveszet.hu
kiállításhoz hasonlóan csupán online
változatban és a készülő katalógus által
lesz élvezhető ez az anyag.
Az írások és az idézetek alapján sokféleképpen közelítették meg a témát a
művészek. Voltak, akik a konkrét élethelyzetre, a járványra és ennek következményeire reflektáltak, a többség
azonban inkább filozófiai vagy esztétikai szempontból vizsgálta a változás
kérdését. Érdekes megfigyelni, hogy
vizuális művészekről lévén szó, sokkal
többen fókuszáltak a változás külső,
látható jegyeire, mint annak metafizikai
mibenlétére.
A díjazott művészek: Bereznai Péter
festőművész, Hérics Nándor grafikusművész, Kovács Péter Balázs festőművész, Pirk László festőművész, Vásárhelyi Antal grafikusművész.
Takács Erzsébet

Pázsit és Tűzifa Bt.
Technikai azonosító: AA5838419
Hársfa (ömlesztve, hasítva)
13 000 Ft/m3
Tölgy, bükk (ömlesztve, hasítva)
16 000 Ft/m3
Akác (ömlesztve, hasítva)
17 000 Ft/m3

Pataki Transz

Költöztetés, fuvarozás
a gondja?
a PATAKI TRANSZ
MEGOLDJA!

Az árak 1m1m1m méretben értendők

bUrÁNYI ZOLTÁN

T.: 0670/222-6346

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

Új vezető áll a pomázi Művelődési Ház
és Könyvtár élén. Az intézmény novemberben leköszönt igazgatójának helyére pályázatot írt ki a város önkormányzata. Az szépek vagyunk, a ház felújítása nemrég
igazgatói posztot december 1-jén Nyári történt meg, belülről viszont kicsit ridegek
Darinka foglalta el.
a terek. Tudom, nagyon furcsa a járván�A Pomázon élő, két évtizede színész- nyal összefüggésben a szerencse szót hasznőként dolgozó új igazgatótól sosem álltak nálni, de annyiban mégis helytálló, hogy
távol a szervezési feladatok. Ahogyan emiatt zárva vagyunk, s talán mire nyitmondja, hamar rájött, hogy nem csak a hatjuk a kapukat, sokkal-sokkal barátsáreflektorfényben, de a háttérben is szívesen gosabb épület fogadja a látogatókat. Ehhez
tevékenykedik. Gór-Nagy Mária színi pedig nem csak pénz kell, sokszor elég egy
tanodájának elvégzése után a Madách színes falfelület, egy rajz, egy virág… MiSzínházban kapott feladatokat. Dolgozott előbb szeretnék egy fotópályázatot megrendező-asszisztensként, belekóstolt a te- hirdetni, a nyertesek szép felvételei is a
levíziózásba (a nézők főként a Jóban-rossz- falakat díszítik majd, s így az máris a „miban sorozatból ismerhetik) de elvégezte énk”.
Szegeden a kommunikáció – informatikus
– Ez alatt a rövid idő alatt, milyen
– könyvtár szakot is.
benyomásokat tudna megfogalmazni?
A közösségépítés mikéntje mindig
Azt érzem, hogy a pomáziak várják a
vonzotta, gyerekekkel is szívesen foglal- változást! Érzem a figyelmüket, érzem az
kozott, így ugyancsak színművész férjével, önkormányzat bizalmát, s a munkatársaKiss Ernő Zsolttal kilenc évig működtettek két is, ami megint csak nagyszerű dolog.
egy készségfejlesztő (EzerARTs) műhelyt. Jó csapattal indulunk, mindenkiben ott a
A mostani új feladatban Darinka szerint tettvágy. Megértik, hogy amíg zárva a ház,
élete megannyi fontos szelete, a színház, a addig kell rákészülnünk sok mindenre,
tv, a saját művészeti műhely kerek egés�- elintézni, megszervezni, amit csak lehet.
szé állt össze. Ezért is pályázott és tölti el Még nem tudom, mennyi pénzünk van,
örömmel, hogy Pomáz önkormányzata bizalmat szavazott,
s így megkezdheti 100 napos
programját.
– A jelenlegi helyzethez
igazodó program részleteiről
kérdeztük a decembertől
munkába álló új vezetőt.
Lépésről lépésre kell haladnunk. Elsőként egy online
kérdőívet szeretnék kitöltetni
az itt élőkkel, hiszen nagyon Pomáz város közművelődési intézménye
fontos, hogy az én elképzeléseim találkozzanak az emberek elvárásaival, tart a ház anyagi helyzetének feltárása. De
igényeivel. A változás aztán apró dolgokkal bárhogy állunk, pályázni bizonyosan kell
is indulhat. Például a művelődési házban majd, ezeket a lehetőségeket is most kell
nincsen állandó büfé. Ha sikerülne ezen feltérképezni, indítani!
– Első lépések közt szerepel az arváltoztatni, máris lenne egy kis közösségi
tér, ahová bárki, bármikor betérhet. Sze- culat megújítása is, ez hihetetlen sebesretnék egy gyereksarkot berendezni. Ját- séggel, talán két nap alatt történt meg…
szótér előtt vagy után bejöhetnének a
Így igaz, de a titok nyitja, hogy a férszülők és a kicsik is. Vonzóvá kellene ten- jem ért a grafikai megoldásokhoz, s azt
ni a tereket, hogy szívesen bekukkantson, mondta, ha nyer a pályázatom, ajándékba
aki erre jár, s így beinduljon – majd a jár- kapok tőle egy új arculatot. Így könnyű
vány után – a ház „vérkeringése”. Kívülről volt gyorsnak lenni, hiszen ha még most

Nyári Darinka

keresek tervezőt, hosszabb időt igényelne
a megújulás, amit nem csupán a külső
jegyekben szeretnék elérni. A modern
technikát jobban ki kell használnunk,
már csak a tizenéves korosztály érdekében
is. Őket a legnehezebb elérni, s megmutatni nekik, hogy ez nem egy poros intézmény ahová csak nyugdíjasok járnak
kártyázni. Be akarom őket csábítani,
haladni a korral, s úgy megmutatni az
értékeinket, szóval „be kell szórnunk mindent csillámporral! Az a cél, hogy menő
legyen a művházba járni!”
Amint lehetőségünk lesz
nyitni, minőségi programokkal szeretném megtölteni a
házat minden korosztály számára.
– Egyelőre azonban még
zárva a kapuk…
Így igaz, s a jövőre tervet
is nehéz készítenem, hiszen
nem tudjuk meddig tart ez az
állapot. De ez idő alatt sem
tétlenkedünk, az online térben igyekszünk majd minél hangsúlyosabban jelen lenni. A kinevezésem előtti
hónapban a könyvtár vezetésével a munkatársak például meghirdettek egy online
Mikulást. A gyerekek mindegyike öt
percet kapott a fehér szakállúval, énekelhetett, verselhetett is. A pályázatomban
én is számoltam az online lehetőségekkel.
A Pandémia idején az a cél, hogy alkalmazkodjunk a helyzethez. Találjuk ki, ha
már a látogató nem tud eljönni hozzánk,
mi hogyan tudjuk elvinni hozzájuk a

programokat. Az a tervem, hogy a
Facebook oldalunkon (Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár) kínálunk majd élő
beszélgetéseket az érdeklődőknek, ahol
szakemberek válaszolnak kérdéseikre,
akár a járvány kapcsán is. Orvos, gyerekgyógyász, pszichológus is lenne a meghívottak között. A járvány első hullámában
tapasztaltam, hogy amikor az emberek
otthon ülnek, félnek, sokszor magányosak is, hiányzik a beszélgetés, az emberi
szó. Nagyon más lesz a mostani karácsony is, mint korábban, ennek a túlélésében is szeretnénk segíteni. Terveznék a
gyerekeknek szóló, online kézműves
foglalkozásokat, lesz meseolvasás, szeretnék egy programot a ‘tehetségek köztünk
élnek’ jeligére is. Nem volna ez más, mint
egy online ki-mit-tud, ahol a gyerekek
előadják produkcióikat, lehet szavazni
rájuk, s remélhetőleg már egy hatalmas
élő gálán léphetnek színpadra a díjazottak. Az emberek a járvány ideje alatt valósággal „kiéheznek” a közösségre, remélem tudunk nekik elég érdekes és színvonalas lehetőséget adni majd.
– A pályázatban az együttműködésnek is nagy teret adnál, hogyan?
Például esélyt kínálnánk a szárnybontogatóknak, főként azoknak a civileknek,
akik a közösségért szeretnének tenni. Sokan szívesen kipróbálnák, mekkora lenne
az érdeklődés az általuk nyújtott képzési
formára, sportágra, klubra, de nincs pénzük a kísérletezgetésre. Mi lehetőséget
adunk, hogy egy hónapon át terembérlet
és más fizetni való nélkül, ingyen kipróbálhassák, működik-e amit szeretnének.
Ennek a feltétele, hogy ők sem kérhetnek
a jelentkezőktől díjat abban a hónapban.
A szárnybontogatók közül talán lesznek
sokan, akik később hosszú távon is otthonra lelnek a házban.
S ha majd kitárhatjuk a kapukat, a
városi nagyrendezvényekben is aktív résztvevők kívánunk lenni. Az intézmények
közötti együttműködésekkel – például a
Teleki Wattay Kastélyszálló – szintén új
vezetőjével, Nagy Gyulával – tervezünk
nagyobb programokat, Gasztroünnepet,
a Magyar Dal Napját vagy egy Utcazenész
fesztivált is.
pilis-dunapress/CD

Zártkapus könyvtár és online pezsgés Szigetmonostoron
A kormány rendelkezésének értelmében – sok más
kulturális intézmény mellett
– a mi községi könyvtárunk
sem fogadhat olvasókat. Ám
fontosnak tartjuk, hogy olvasóinknak teljes mértékben
ne kelljen lemondaniuk
szolgáltatásainkról. November 24-től telefonon és
e-mailen lehet könyvet
rendelni, az előre elkészített Pillanatkép az Online diakuckóból
könyvcsomagokat pedig a
Faluház kapujában lévő hozom-viTavasszal már kipróbáltuk, majd
szem dobozokban cserélgetjük. A három hónapon keresztül minden
személyes találkozást kerülve, a jár- reggel napi kulturális ajánlót váloványügyi szabályokat és a 72 órás gattunk össze az olvasóknak és az érkönyvkaranténozási ajánlásokat be- deklődőknek, amit a Szigetmonostor
tartva ily módon tudjuk működtetni Faluház Facebook oldalán tettünk
a kölcsönzést.
közzé. Az őszi-téli járványveszély miatt

Az „Advent Tahitótfalun” rendezvénysorozat keretében a tahitótfalui katolikus és református egyházak közösségi
termeiben minden évben kiállítást rendezünk helyi alkotók munkáiból. Idén a
rendkívüli helyzet miatt virtuális tárlatokat nyitottunk, melyek a Danubia TV
honlapján és Facebook oldalán tekinthetők meg.

A hagyományok szellemében
A TETA (Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány) és a katolikus egyházközség meghívott vendégei Jókai Attila
bőrműves és Jókainé Gombosi Beatrix
tojásíró népi iparművészek voltak. Jókai
Attila széleskörű érdeklődése már gyermekkorában megmutatkozott, kiemelkedett a természeti világ, különösen az állattartás, a vadászat, a régebbi korok, valamint a barkácsolás, kézművesség iránti

visszatértünk ehhez a jó gyakorlathoz. Az interneten fellelhető hatalmas információhalmazból naponta egy online
elérhető könyvet, han
gos
könyvet, színházi előadást,
hangversenyt ajánlunk felnőtteknek és gyerekeknek, de
mindig csak olyat, ami aznap
biztosan elérhető. Olvasóink
nagyon megszerették a kultúra
ilyen módon való tálalását, így
nem ritka a napi 1-2 ezres oldalelérés sem. A legkedvesebb bókot
egy nyugdíjas olvasónktól kaptuk: sok
kulturális ajánlót olvasok, de ez a legjobb! Minden reggelemet bearanyozza!
A járványhelyzetben a gyerekek
kezét sem szerettük volna elengedni,
ezért új sorozatot indítottunk: Online

diakuckó címmel. Leporoltuk a retró
dia mesefilmeket, amiket eme nehéz
időszak kihívására válaszul, a helyi AZ
ART osztályosok, a diákszínjátszók
mesélnek el. Vezetőjük, Kas Kriszta
drámapedagógus személyes találkozások híján is képes összefogni a piros, a
kék és a zöld csoportot, és a gyerekekkel komoly hangalámondási gyakorlatokat végeznek. A mesélésbe beszálltak a Faluház dolgozói és az olvasók is.
Minden hétköznap „adásba megy”
egy-egy mese, hétvégén pedig felnőttek mesélnek felnőtteknek, 1950-60as évekbeli keserédes történeteket az
Iljics utcában lakó Sztyopa bácsitól az
amerikai krumplibogár elleni harcig.
Reméljük, ezeken nemcsak mi szórakozunk kiválóan!
Topits Judit, könyvtáros

Adventi gondolatok
Ködös, mélabús reggelen hallom a rádióban, amint az egyik
bevásárlóközpont cukormázzal bőségesen átitatott reklámjában
ellentmondást nem tűrően, harsányan hirdeti magát, mintegy
kiadva a jelszót: vásároljunk, hogy varázslatos legyen a karácsony!
Tényleg ettől lesz varázslatos? Főleg most, amikor a közösségi
élet, a társas érintkezések szigorú szabályok közé szorulnak?
Most, amikor kétséges a karácsonyi találkozások mikéntje?
Mindenhonnan nyomasztó információk érkeznek, főműsoridő
ben a vészterhes hírek közé pedig pengeélésen, kérlelhetetlenül beleharsogják a reklámok
a kereskedelem vegykonyhájában kifundált megoldást: vásárolj, fogyassz és elnyered a
varázslatos karácsony lehetőségét! Teljesítsd a penzumot és máris bebújhatsz az aranykapun. A harsogó, lánctalpas reklám, mint egy harmadrangú szappanopera szlogenje
szuggerál: vásárlás nélkül nincsen varázslat.
A valóság az, hogy összekuszálódott életünkben kaptunk egy komoly esélyt, egy
esélyt arra, hogy levetkőzzük a korlátoltságunkat, gondolkodjunk és tegyünk egy határozott lépést a valódi karácsonyi varázslat irányába. Használjuk fel ezt a megnövekedett és átalakult időt, hogy
beszélgessünk családon
belül és kívül, kérdezzük
meg, ki hogyan éli meg a
mindennapokat, hívjuk fel
rég nem látott, hallott rokonainkat, barátainkat és
ismerőseinket. Készüljünk
együtt szeretteinkkel lélekben, tegyünk rendet a
gondolatainkban, tegyünk
rendet együtt a portánkon,
közösen a lakásban és a
kertben, játsszunk a gyerekeinkkel, hallgassuk meg
az időseket, hogy ők mit Adventi koszorú Budakalászon
tettek a nehéz időkben.
Közösen főzzünk, süssünk, tervezzük együtt a jövőt, és várjuk a karácsonyt.
Kaptunk egy valós lehetőséget és esélyt. Lehetőséget az együttlétre, esélyt a közös
gondolkodásra. Elérkezett a pillanat, hogy megfogjuk egymás kezét és legyen valódi
karácsonyunk, olyan karácsony, amely bizony már nagyon régen, vagy talán még sohasem volt. Csak rajtunk múlik, hogy élünk-e mindezzel, vagy porszemként kifolyik
kezünk közül, és a tél messzire sodorja a varázslatot.
Benkó Attila

Süniládák és online adventi
programok a Kösziben
Rendhagyó évet élünk, és mindez a
Köszi, önkéntes! Egyesület életében sincs
másként. Sok tervünk kútba esett, sem
a szokásos évi rajzpályázat kiállítását
nem tudtuk megrendezni, sem az elmaradó adventi gyertyagyújtásokon nem tudtunk
adományokat gyűjteni a
helyi rászorulóknak.
Azonban szerencsére
még épp meg tudtuk
rendezni a madáretető
és odú készítő worksho
punkat, ahol idén először, süniládákat is barkácsoltunk. Programunkra
sok gyerek jött el, akik
fantasztikus képzelőerővel színezték,
festették ki a szüleik által megalkotott
odúkat. Az etetők, odúk és süniládák
egy részét licitre bocsájtottuk és hatalmas online küzdelem bontakozott ki
egy-egy kedvenc darabért. A licitálók a
madárbarát eszközök árát adománydobozunkba dobták, részben ebből tudjuk
mégis megszervezni, hogy a helyi rászorulóknak idén is tudjunk élelmiszercsomagokat vinni.

Virtuális tárlatvezetések Tahitótfaluban
vonzalma. 2001-ben agrármérnöki diplo- szettörténeti szakirányok egyetemi szintű gyományok Háza kínálta képzéseken.
mát szerzett a Pannon Egyetemen, később képzései felé. Az elméleti tudás megszer- Tojásírás területén népi iparművész és
érdeklődése az őseink viseletét, életmódját zése mellett a gyakorlati alkotás öröme is Népművészet Ifjú Mestere kitüntetéseket
felelevenítő hagyományőrzés felé fordult. motiválta. Népi játszóház-vezetői képesí- kapott, évek óta a Hagyományok Háza
Bekapcsolódott a szentendrei Kelemen tést szerzett és kézi hímzést tanult a Ha- szakoktatója. Közel két évtizede részt vesz
Zsolt gyakorlati régész-lovas harca népi iparművészeti tárgyak miművész által irányított Lovasíjász
nősítésében. Szépteremtő Kaláka
Hagyományőrző Sportegyesület
néven kézműves foglalkozásokat
munkájába. 2007-ben alakította
tart otthonukban, amelyre elsőki önálló bőrműves műhelyét Újsorban a Dunakanyarban élő családokat várja. Férjével közösen
pesten, s 2013-ban népi iparműkészítenek ékszereket is, melyek
vész címet kapott. Attila az Astur
Bőrműves Manufaktúra megteváltozatos forma- és színvilágára
remtője.
utal a VersARTile márkanév. AtGombosi Beát ifjúkori néprajzi
tila és Bea 2012 óta élnek Tahitótgyűjtései, szülőfaluja, Rábapatona
faluban. Most hét éves kislányuk
helytörténeti gyűjteményének lét- Jókai Attila bőrműves és Jókainé Gombosi Beatrix Anna, a jelek szerint sokat örökölt
rehozása terelte a néprajz és művé- tojásíró népi iparművészek
szülei képességeiből.

Lapozható emlékeink

A scrapbook angol szó, jelentése
album, emlékkönyv. Manapság egy
hobbit is jelöl ez a szó, melynek célja
személyes, családi emlékek (fényképek,
kéziratok, levelek stb.) színes, művészies albumoknak való megőrzése. Virtuális kiállításunk Pappné Gajdos Mária
emlékekkel és ötletes szépségekkel teli
albumait mutatja be. „Az emlék megőrzésnek ezzel a formájával jó néhány
éve találkoztam először. Netes oldalakat nézegetve rájöttem, hogy nagyon
széles a paletta ezen a téren is, sok-sok
kreatív ember van a világon, aki gyönyörű, egyedi, kézzel, szívvel készült
albumokat, fotós alkotásokat hozott
létre. Felvettem a kapcsolatot több sze-

A cipősdoboz akciót idén is megszervezzük, nálunk hagyományosan helyiek
hoznak ajándékot helyi gyerekeknek,
csupán a szervezésben váltottunk online
módra. Idén a karácsonyi készülődés is

rendhagyó Pócsmegyer-Surányban. A
Köszi a Liget tér takarítása során ültetett
ide egy szép selyemfenyőt, az egyesület
hagyományosan azt szokta feldíszíteni:
fényekkel, díszekkel. Igaz, hogy a járványveszély miatt most nem szervezhetünk
közös ünneplést, de azt kérjük a helyiektől, mindenki vigyen egy díszt a közös
karácsonyfára, hogy az összetartozás érzését idén is átélhessük!
Köszi, Önkéntes Egyesület, Surány
méllyel is, szerveződtek oktatások, tanfolyamok, vagy csak egyszerűen összejöttünk egy-egy nap és együtt alkottunk, megfigyelve, átbeszélve a gyakorlati készítési folyamatokat. Először a
saját családom emlékeinek méltó elhelyezése volt a cél, mert az alkotások lényege a személyes emlékek megőrzése.
Nemcsak a fotókon szereplő személy
lényeges egy albumban, hanem az érzés, a hangulat, a kiegészítők, a szöveg,
a díszek, amelyek szorosan hozzátartoznak az emlékhez.
Nagyon szeretem az albumokat ajándékba is készíteni. A készítés öröme
mellett jóleső érzés látni, hogy milyen
erős érzelmeket vált ki a megajándékozottból az ilyen egyedi ajándék ebben a
mai, rohanó világban” – vallott tevékenységéről az alkotó.
Béres Gabriella
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Maszkban, de vártuk a Mikulást

A Szindbád tányérján

Ételek és borok párosítása
Az ünnep attól lesz azzá, hogy kiemelkedik a hétköznapok sorából.
Készülünk rá, megadjuk a módját az étkezéseknek, italozásnak a fehér
abrosz mellett. Ilyenkor előkerül a „családi ezüst”, ünnepi abrosz, porcelán. Vegyük elő azokat a palackokat is, amelyeket a legszebb alkalmakra tartogatunk, szemünkkel régóta simogatunk. Legyen az a
nagymama házi szörpje, egy kedves, féltve őrzött tokaji édes bor, vagy
bármi, ami különleges.
Figyeljünk az ételek és borok társítására, ha
igazán emlékezetes alkalmat szeretnénk. A családonként változó ünnepi menü azért javarészt
hagyományőrző, sok helyen kerül hal az asztalra
ezen az estén. Mindegy is, hogy fajtáját tekintve
milyen a hal, hiszen húsának könnyed
szerkezete nem szereti a nehéz borokat.
Egy paprikával, paradicsommal, tejföllel
készített rác ponty tökéletes kísérője a
tokaji furmint, ami természetesen száraz legyen. Az elmaradhatatlan halászléhez (itt jönnek a képbe a paprikás ételek),
máris bonthatunk egy kadarkát, kékfrankost, vagy akár egy
bikavért is. Ezek közepes tanninú borok. A nagyobb testű
borokat tartsuk meg a desszertekhez, urambocsá’ a sajtokhoz.
Kakaó, mák, csokoládé, dió is remek alapot adhat egy
izgalmas, nagytestű vörösborhoz. Amennyiben sertés, marha, egy
komolyabb szárnyas kerül az asztalra, itt is elővehetők a telt vörösborok.
Ne legyünk bátortalanok, jöhetnek az extra fűszerek, vagy savas ízesítők. Mind-mind maradandó élményt nyújt akkor is, ha pulyka,
kacsa repül a sütőbe.
Mostanság nagy divatja van a húsmentes étkezéseknek is, itt is
minden a jó fűszerezésen múlik. Ha felfedezzük a zöldségek fantasztikus ízvilágát, egy kis karamellizált, gazdagon fűszerezett gombával,
céklával, gyökérzöldséggel sem kell szégyenkeznünk borkedvelő rokonaink, barátaink előtt. Itt is előkerülhetnek a tartalmas borok, legyenek
akár fehérek vagy vörösek.
Nagy kérdés ilyenkor a kocsonya szezonban, hogy ehhez az ételhez
mit igyunk? Ez egy komplex dolog. Jó esetben a kocsonya nem zsíros,
de hideg és fokhagymás. Intenzív, de hideg. A legjobb megoldás, ha a
savak oldaláról közelítünk. Egy kis citrommal, vagy finomabb ecettel
megteremtjük a kapcsolatot egy szép savú fehérbor között. Badacsony,
Somló, Eger mind számításba jöhet.
A másik sarokpont a töltött káposzta, s bárhogy csűrjük-csavarjuk
is a hozzávalókat, zsíros, savas, intenzív ízű lesz. Itt is jöhetnek a komolyabb ásványos borok. Érettebb somlói furmint, juhfark. Az étkezés
zárásaként hagyományos desszertek kerülnek az asztalra – bejgli,
flódni, zserbó, almás pite – próbáljunk kevesebb cukorral dolgozni,
jobb ha a cukor ilyenkor egy tokaji aszú formájában érkezik az asztalra.
Zárásként nem karácsonyi recepttel kedveskedek Önöknek, hanem
egy ajándék ötlettel!

Borlekvár

HOZZÁVALÓK:1 l bor (fehér vagy vörös), 1 kg cukor, 2 zacskó
1:1-es dzsemfix, 1 db citrom, 1 db kétcentis vaniliarúd
ELKÉSZÍTÉSE: Kifacsarjuk a citromot. Felforraljuk a bort, hozzátesszük a citromlevet, a cukrot, és folyamatos kevergetés közben a
dzsemfixet. A vaníliadarabka oldalát egy éles kiskéssel felhasítjuk,
széthajtjuk, mint egy kis könyvlapot, és bedobjuk a lébe. Tíz percig
kis lángon bugyogtatjuk, kavargatjuk, vigyázzunk, hogy ne fusson ki!
Kivesszük a vaníliát, a levét szép csatos üvegekbe kanalazzuk, lezárjuk,
és öt percre fejre állítjuk. Az állagától nem kell megijedni: másnapra
szépen megdermed. Szalaggal átkötve különleges
ajándék lehet. Minden kedves olvasómnak áldott,
békés karácsonyt és sikerekben gazdag új évet kívánok!
Bogdányi Híradó: Schubert Árpád
Jól cseng,
mégsem egészen jó a cím,
mert a hamarosan kaput nyitó Leányfalui
Színitanoda
növendékei hétnél sokkal több
színt, s azok még számos árnyalatát villanthatják fel tehetségükkel,
Póka Évának köszönhetően.
A színésznőt jól ismeri a nagyközönség, akit Leányfaluhoz egészen különleges, mély kapcsolat
fűz. Lassan húsz éve, hogy a művész itt él, annak pedig 18, hogy

eltelt évtizedek tudását szerettem
volna átadni, ez indított arra, hogy
csináljak itt egy kis színházat. Nehéz ebben a műfajban újat kitalálni,
de a Szekérszínházhoz hasonló csapat, egy kis trupp, akik úgy utaznak, mint egykor Dérynéék a saját
kis szekerükkel, nahát olyan bizony
alig van Magyarországon.
Mi 18-19. századi darabokat
játszunk, amelyek fiókok rejtett
mélyéről kerülnek elő. Például Jókai, Simay Kristóf, Illey Péter írásai
ezek. Mindig rövid lélegzetűek,
50-60 percesek, s a népszínházak
hangulatát idézik.

Készülnek az adventre, díszítik a
termeket, közös énekkel, versmondással indulnak a reggelek a Dunakanyari Magániskolában. Korábban, a pandémia első hullámakor
áttértek az online oktatásra – lehetőségét folyamatosan kínálják is – de
ma már szinte minden gyerek újra a
padokban ül, nem otthon, a monitorok előtt.
– Számunkra is az a legfontosabb, hogy az iskolában mindenki
egészségét megőrizzük – hangsúlyozza az intézmény igazgatója,
Rab András. Nagyon komolyan
vesszük a fertőtlenítést, a maszkhasználatot, gyakran szellőztetünk
és fegyelmezettek vagyunk. Ám
mára megérett a gondolat: Nekünk
elegünk van! A „nekünk” ez esetben
a gyerekeket, a pedagógusokat és a
szülőket is jelenti. Látjuk, tudjuk,
hogy mindenkiben ott a szorongás,
a hírekből szakadatlanul ömlenek
az adatok, hogy hányan fertőződtek és haltak meg. Mi is félünk a
vírustól, és nagyon komolyan ves�szük a helyzetet, de az „elegünk

van” a továbbiakban számunkra
azt jelenti, hogy nem stresszeljük
tovább a gyerekeket, és a szülőket
is igyekszünk megnyugtatni. A
diákokkal kisebb csoportokban
beszélgetünk, elmondjuk, nem
halálra kell most rémülnünk, hanem vigyáznunk kell magunkra.
Kis fény látszik már az alagút
végén a vakcinák miatt, az életünket pedig ezután is élnünk kell.
Iskolaként nem is cselekedhetünk
másként, erősítenünk kell a pozitív
gondolatokat. Két hónapja tettük
félre az online rendszert, azóta a
korábbi rend szerint dolgozunk,
ahogyan mondtam, maszkkal és
kézfertőtlenítéssel. Csak azokat a
gyerekeket hagyjuk otthon, akiknél
a családban közvetlen veszélyeztetettség van. A nyolcadikosoknál
óriási probléma, hogy a felvételire
való készülés gyakorlatilag padlóra
került. A serdülők esetében ugyanis az online szinte alig működik,
ezért ők is bejárnak, ahogy a többiek. Készülünk a felvételire, bármikor is lesz az, továbbá készülünk
mindarra, amire az iskola felkészít-

Egy kicsit angyal, egy kicsit ember
Szeretném a kedves Olvasót
gondolatban az egekbe emelni, és
kissé távol vinni attól, ami körülvesz most bennünket. De úgy gondolom, hogy az utolsó szó és pont
után nagyobb lenne a zuhanás élménye. Maradjunk hát a meleg
szobában. S ha már emberek („földből valók”) vagyunk, akkor itt, ezen
a borongós, máskor ragyogó, napfényes földgolyón érjen egy parányit közelebb egymáshoz a lelkünk.
Ünnepelni jó, és ebből senki
sem maradhat ki. Mint a szorosra
zárt kagyló héja, úgy nyílunk ki
szépen, lassan, és évről-évre, december vége felé felfedezzük magunkban azt az isteni szikrát, ami
meggyújtja a fényt a szívünkben.
Ilyenkor valahogy figyelmesebbek
leszünk, előbukkan belőlünk az
ajándékozó. Ki így, ki úgy, de adni
szeretne a számára legfontosabb
embereknek. Valamit önmagából,
abból, amiért dolgozott, amit fontosnak tartott. Az ég kékje ugyan
halványabb, szürkébb, de ettől még
tudjuk, a nap ugyanúgy ragyog a
téli estéken túl. A csillagszóró mögött jó látni a mosolyt a borongós

vénember arcán, érezni a cuppanós
puszit a gyermekünktől, beleborzongani a nagy ölelésekbe, kibontani a masnival díszített dobozt egy
fotelba süppedve, felidézni ami
régen volt, de mára emlék lett csupán.

A kis dolgokban rejlenek
a nagyok
A kétezer éves történet szerint,
valahol, egy messzi kis városban,
egy istálló szalmaszálán felcsillant
a fény, hogy diadalmasan legyőzze
a sötétséget. Egyszerű pásztorok,
hétköznapi hősök, csetlő-botló, de
őszinte emberek nem főiskolán
vagy egyetemen szereztek képesítést szeretetből, megbocsájtásból.
Megtapasztalták, hogy milyen érzés, amikor a kegyelem érzése szívük díszpárnáján megpihen. A
szeretet olyan, mint a forradalom.
Ha elindul, magával ragad és nincs
megállás. Már nem lehet abbahagyni. Talán ezért is félünk szeretni, kinyílni, megnyílni egymás
előtt. Mert abban a pillanatban,
hogy elkap a lendület, egyre többet
és többet akarunk belőle kapni és

A kultúra újabb színtere nyílik Leányfalun

Állandó társulatunk nincsen, de
van 40-45 olyan tehetséges színész,
akit bármikor megkereshetek, s
örömmel vállal feladatot nálunk.
Nem tudunk ugyan óriási gázsikat
adni, de a csapatszellem mégis mindig remek. Kevés díszlettel, korhű
jelmezekben, élőzenével, s csakis
magyar darabokat játszunk.
Eddig minden darabhoz hoztam egy gyereket, akit a Budapes-

Ilyenkor szeretnénk újra átélni
gyerekkorunk mesés karácsonyát,
az izgatott angyalvárást, a család
melegét, a rejtőzködő csomagok
felfedezését. Miközben a fenyő
illatát gondolatban beszippantjuk,
forduljunk egy kicsit egymás felé
és próbáljuk ki, milyen felemelő,
különleges érzés titokban, névtelenül ajándékozni olyan családoknak, gyerekeknek, akikkel sohasem találkoztunk, személyesen
nem ismerjük egymást. A Duna-

igazgatási függetlenségének 70.
évfordulója kínált méltó alkalmat
arra, hogy a település kiállítással
emlékezzen a Nemzeti Színház és
az Operaház azon művészeiről,
akik a XIX-XX. század fordulóján
Leányfalu sokszínű kulturális éle-

– Terveim szerint a jövő évben minden szombat délelőtt,
háromszor ötven percben, három
remek tanár foglalkozik majd az
érdeklődő fiatalokkal. Az oktatásnak négy pillére lesz: beszédtechnika, mozgás, ének, színészmesterség. Három korosztályban indulhatnak a képzések, 8-11,12-14 és
14-20 éveseknek indítanánk csoportot. Hozzánk bárki jelentkezhet! Hiszen nem kell, hogy egy
gyerek mindenáron színész vagy
táncos legyen, de ha szeretni, érteni fogja a színházat, a művészetet, már elértük a célunkat. Nincs
kényszer a szereplésre, de a lehetőség mindig kínálja magát.

Szekérszínház Leányfalu

idén megszűnt, de szerencsére Leányfalun az Árvácska remekül működik, s most az a gondolatom támadt, hogy mért ne lehetne ennek
a színművészetet elkötelezetten
támogató településnek egy igazi
tanodája is? Olyan, mint mondjuk

Az ünnepben mindig van
valami titokzatos

Rózsahegyi Kálmán színi iskolája
volt, aki egyébként imádta Leányfalut!
Rózsavölgyi Kálmán itteni rezidenciájában annak idején nagy élet
folyt, a fővárosi Leányfalut kedvelő
színészek rendszeres vendégek voltak. Nemrégiben, Leányfalu köz-

Szivárvány a színitanodában

ten működő Aranytíz Musical Stúdióban tanítottam, mert a próbafolyamat, és az előadások során nagyon sokat tanulnak a fiatalok. Az
Aranytízet egyébként harminc éve
kezdtem Botka Valériával, Böröndi
Tamással, oktatott nálunk Bencze
Ilona vagy Schubert Éva is. A stúdió

adni. „… a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket; és a világ
erőtleneit választotta ki magának az
Isten, hogy megszégyenítse az erőseket”. Máshol pedig így tanítja a
Mester tanítványait: „Szeresd felebarátod, mint magad.” Ha szeretjük
magunkat, csak akkor tudunk
nyitni egymás felé. Ha bántjuk,
kritizáljuk azt, aki reggelente a tükörből néz vissza ránk, az ég csillagai sem tudnak utat mutatni lelkünk sötét napjaiban.

tének megalapozói voltak. A „művészlakók” elsősorban pihenni,
kikapcsolódni jöttek, de mindeközben kezdeményezői és szervezői is
voltak a település kulturális és társadalmi életének, máig ható
„üdülő-nyaraló” jellegének kialakításában. Rózsahegyi Kálmán
ösztönzésére 1911-ben Móricz
Zsigmond író is itt épített házat. A
kultúrakedvelő faluban azonban
‘színitanoda’ soha nem volt – egészen mostanáig!

„A szomorú embereket megvigasztalni és jóra,
szépre nevelni. Mindig ezt akartam, s ez ma is az én
ars poetikám!”
megalapította a Leányfalui Szekérszínházat, s vele párhuzamosan az Árvácska színjátszócsoportot.
– A szabadkai, aztán az Operettszínház, majd harminc évig a
Madách Színház vendégszínészeként dolgoztam. Túl vagyok 1300
Macskák előadáson is, de egyszer
csak azt érzi az ember, hogy egy
koron túl már nem szakadnak a
nyakába a legjobb szerepek… Az

het egy gyereket. Például, hogy
pozitívan vegyük az életet, hogy
örüljünk annak, ami van, akár
szürke az idő, akár esik, akár süt a
nap. Ám hogy hány fertőzött van,
hányan halnak meg, ezt a témát
lezártuk. Vigyázunk magunkra,
várjuk a vakcinát, a betegszámok
csökkenését és persze a Mikulást!
A pszichológiai károkat már
most kezelni kell!
A Dunakanyari Magániskolában
már nyár óta ellenőrzik a gyerekeket
és a felnőtteket. Ehhez idejekorán
beszerezték a szükséges – és rendkívül
drága – gyors- és PCR teszteket. Kétszázas gyereklétszámnál mindössze
négy pozitív eredmény született, a
felnőtteknél kettő. Ezért döntött úgy
az iskola vezetése, hogy intézményükben – a legnagyobb elővigyázatosság mellett – valamennyi csoportos
foglalkozásukat megtartják. A megbetegedések száma azóta sem nőtt,
egyetlen gyerek sem fertőződött meg,
ahogyan ezt a havi rendszeres tesztelés bizonyította. A pedagógusokat
mostantól hetente ellenőrzik, s az
iskola örömmel vette igénybe az ál-

lam nyújtotta rendszeres tesztelés
lehetőségét is.
– Nem bagatellizáljuk a helyzetet, de napjaink rémületes híráradata olyan károkat okoz, amit
pszichológiailag nehezen lehet
majd helyrehozni a gyerekekben.
Ezért próbáljuk enyhíteni a feszültséget ahogyan csak lehet, például
pihentető és játéknapokkal. Az
apukák, anyukák is partnerek ebben, igaz, nem pusztán egy-egy
szülői értekezleten találkozunk
velük, hetente legalább két
köremailt is küldünk nekik. Egyetértenek velünk abban is, hogy a
személyes kapcsolódás egy általános iskolában nem nélkülözhető.
Hiánya ugyanis egyszerűen semmissé teszi a gyerekekkel addig
elért eredményeket.
Így, – bár a központi intézkedéseket természetesen mi is kötelezően betartjuk – most elsősorban a
karácsonyi vásárra figyelünk, a
téli szünetre, az ünnepekre gondolunk. A cél mindenképpen az,
hogy napjaink irtózatos stresszét, s
az őrült kommunikációs nyomás
rossz hatását eloszlassuk a gyerekek
fölül.
pilis-dunapress/CD

kanyari Család- és Gyermekjóléti
Intézmény idén is gyűjt a rászoruló családoknak, gyerekeknek jó
minőségű ruhákat, játékokat, tartós élelmiszereket. Ha úgy érzi,
szeretne egy kicsit angyal, egy kicsit ember lenni, hozza el jó szívvel
felajánlott adományait Szentendrén a Szentlászlói út 89. sz. alá,
hogy ajándékként oda kerüljenek,
ahol a legnagyobb szükség van
rájuk
Aranyos Zsolt
A Dunakanyari Család- és
Gyermekjóléti Intézmény ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásai: pszichológus, fejlesztőpedagógus, családterápia, konfliktuskezelés (párkapcsolati, családi és válási mediáció) jogi tanácsadás.
Cím: Szentendre, Szentlászlói út 89.
Telefon: 26/312-605 Honlap:
dunakanyari.hu
Krízis esetén hívható telefonszám 16.00-08.00-ig, munkaszüneti napokon 0-24 óráig: 20/364
0827
Jelentkezni a térségből bárhonnan lehet a Leányfalui
Színitanodába, a 20/239 6902es telefonszámon, és írhatnak
is nekem a poka.eva@
szekerszinhaz.hu-ra. Azt szeretném, ha január 7-én lenne a Faluházban egy jóízű beszélgetés a
gyerekekkel, fiatalokkal. Ki mit
szeret, mi érdekli… De azért,
hogy ne legyen tét nélküli a dolog, jó lenne ha az érkezők készülnének valami prózával, verssel,
dallal. A tanoda díja havonta
10.000 forint lesz. Az itteni órák
klasszikus és modern színházi
ismereteket nyújtanak majd, megyünk Pestre is előadásokat nézni, aztán elemezzük, átgondoljuk,
hogy minden tudást átadhassunk, ami egy színi iskolától naprakészen elvárható.
Annak idején én orvos szerettem volna lenni, aztán mégis a
színészi pályán kötöttem ki. Ám
ha jobban belegondolok, nem is
olyan óriási a különbség, hiszen
az orvos a testet, a művész a lelket
gyógyítja. Ezt a képességet szeretném majd én is átadni a tanodába
járóknak!
(C.D.)
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Kincskeresők Monostoron

Az er(d)ő legyen veletek!
Az online térbe kényszerül, ám nem tétlenkedik advent idején sem a Szigetmonostor Faluház és a Községi Könyvtár. A látogatók a Faluház Facebook
oldalán megtalálhatják azt a három kis filmet, amelyet az ünnepi készülődés
jegyében készített az intézmény, hogy minél többen kapjanak kedvet a sajátkészítésű karácsonyi díszekhez. Aki mégis a szabadba kívánkozik, részt vehet
a Faluház Kincskereső játékán, mely egy négy héten át tartó kirándulós tájékozódási kaland.
A játékban minden héten három kincsesládát kereshetnek meg a jelentkezők Szigetmonostor legszebb természeti helyein. Négy hét alatt tehát ös�szesen 12 ládára bukkanhatnak a játékosok, amelyeket egy-egy vers alapján
tudnak megtalálni. A vers a közelmúltban, egy régészeti ásatáson került elő
a Faluház udvarán egy régi palackba zárva, szerzője ismeretlen. Részletei
minden héten hétfőtől a Szigetmonostoron kihelyezett plakátokon, a monostori és horányi boltokban, és a Faluház Facebook oldalán olvashatók. Minden
kincsesláda egy kvízkérdést és egy képet rejt. A ládát felnyitva meg kell válaszolni a kérdést, s kitalálni, hogy melyik élőlényt (növényt vagy állatot) mutatja a kép. Akinek kedve van, egy apró ajándékot is elhelyezhet aztán a ládában a következő kincskeresők számára, örömére. A szervezők arra kérik a
játékosokat, hogy a kincsesládákat pontosan ugyanoda és ugyanúgy helyezzék
vissza, ahol találták, hogy a következő kincskeresőknek is élmény legyen a
játék.
A válaszokat mindig a kincskereső menetleveletekben kell rögzíteni. Családonként elég egy menetlevél, ezekhez a szigetmonostori és horányi boltokban juthatnak hozzá a játékosok, de megtalálhatják az Újságolóban, és letölthetik a Faluház Facebook oldaláról is. A kitöltött menetleveleket december
21., hétfőig kell elküldeni emailben, az iroda.faluhaz@szigetmonostor.hu
címre beszkennelve vagy befotózva, de a lapok leadhatók a szigetmonostori
Idesüss pékboltban kihelyezett ládába is. Az okleveleket és a kisorsolt könyvutalványokat az új év első hetében kapják majd meg a szerencsés kincskeresők.
A szervezők mindenkit arra kérnek, hogy a játék során tartsák be a mindenkor érvényes járványügyi szabályokat és ajánlásokat, s használják a ládákba kihelyezett kézfertőtlenítőt.
A legfontosabb szabály azonban az, hogy minden játékos érezze jól magát!
Akinek kedve támad, fotókat is készíthet a játék közben, amelyeket ugyancsak
az iroda.faluhaz@szigetmonostor.hu címre lehet elküldeni. A legjobban sikerült, legvidámabb fotókat a Faluház Facebook oldalán láthatják majd viszont
a kincskeresők, akik további segítséget, felvilágosítást is a fenti címen, vagy a
06-70-337-45-26-os telefonon kérhetnek.

A Termálfürdő nyereményjátékkal
készül az ünnepekre
A COVID-19 járvány második
hulláma miatt meghirdetett veszélyhelyzetben – a tavaszi kényszerszünetet követően – november 11-től ismét
nem fogadhat vendégeket Magyarország egyetlen közfürdője sem. Így

Új töltőállomás a 11-es út mentén

ettől a naptól a Leányfalui Termálfürdő is bezárta kapuit. A zárva tartás
miatt a Mikulás és karácsonyi programok ugyan elmaradnak, de advent
idején, a Termálfürdőt karácsonyi
díszekbe öltöztetve hangolódunk az
ünnepekre. Bízva a mihamarabbi
találkozásban, vendégeinknek egy
karácsonyi nyereményjátékkal,
és egy év végi akcióval, 10%-os
kedvezménnyel készülünk
minden bérlettípusunkból.
Reméljük, hogy ezzel az ajándéklehetőséggel
felejthetetlen
élményt adhat mindenki szeretteinek. A játékról és az akcióról
további részleteket találhatnak az
érdeklődők a www.leanyfurdo.hu

és a www.facebook.com/leanyfalu.
termalfurdo oldalon. Bízunk benne,
hogy a járvány megszűntével hamarosan újra nyithatunk, de addig is
lázas munka folyik a fürdő területén.
A strand mögötti kút-beruházás
utolsó szakaszába érkezett, hamarosan rá is
kapcsolják a vezetéket a
Termálfürdő hálózatára. Ezzel párhuzamosan
folyik a rekonstrukció
előkészítése, tervezése
is. A Haemus Építész
Műhely Kft. munkatársai folyamatosan egyeztetnek a fürdő munkatársaival, hogy a főépület a vendégek
minden igényét kielégítő módon
újulhasson meg.
Leányfalu önkormányzata, a Termálfürdő Kft. és az Alte-Go Kft.
együttműködéseként elkészült az
elektromos autótöltőállomás is a
strand mellett, a 11-es főúton. Az
állomás az első három hónapban ingyenesen vehető igénybe, de ezt követően is kedvező díjtételekkel várja
a fürdőbe érkező vendégeket és a
környék elektromos autó tulajdonosait.
Kellemes karácsonyi készülődést kívánunk minden kedves vendégünknek!
Balogh Zoltán és
Leányfalu Thermálfürdő
munkatársai

Ha egy szóban meg kellene fogalmaznom, hogy milyen év volt 2020, az
újratervezés jut eszembe. Én már egy
olyan generáció gyermeke vagyok, aki
szabadon dönthetett az életéről: hova
megy, hol tanul, hol dolgozik, hol és
hogyan szórakozik. Mi nem éltünk át
háborút, és számunkra történelem,
hogy sorsokról, családokról bármiféle
felső hatalom határoz. Hogy csak A
van, vagy B. Az idei év azonban számos
alapértéket kérdőjelezett meg. Olyanokat, amikről álmainkban sem gondoltuk: nem mehetünk el csak úgy hazulról, bezár a világ, hogy a határt átlépni
csak szigorú szabályokkal szabad, hogy
a szabadság nem alapvetés többé; hogy
nem találkozhatunk jó szívvel a távol
lévő családtagokkal, barátokkal. Tavaly
ilyentájt már lassan ünneplőbe öltözött
a lelkünk, a jó levegőn andalogva
hétvégente kézműves vásárokban szippantottuk be az édes finomságok, a
forralt bor és a sült gesztenye illatát.
Akkor még nem gondoltuk, hogy idén
más lesz az advent, a karácsony is. Az
idei év megtanít minket becsülni,
amink van. És még egy ennél is fontosabb dologra, hogy nem szabad beleszokni a mindennapokba. Tudni kell
rugalmasnak lenni, tudni kell alkalmazkodni.

Hangolódás 2020-módra
Nem kell hangsúlyozni, hogy hányan kerültek nehéz helyzetbe az elmúlt
hónapokban. A többi között sok kézműves, iparművész, más alkotó léte is
bizonytalanná vált. Ezt csak nehezíti,
hogy a védekezés részeként kimondta a
jogszabály, minden csoportosulás, rendezvény tilos, így az adventi vásárok is.
Ám ahogy a roppant közhelyes mondás
tartja, az élet mindig utat tör magának.
Így történt ez most is. Számos megoldás
született arra, hogy az advent mégis advent lehessen. Most csak néhány remek
kezdeményezést említünk meg. Buda-

Advent újratervezve
kalászon a Kós Károly Művelődési Ház
kerítésén óriás adventi kalendáriumot
töltöttek meg kulturális csemegékkel:
az ablakok mögött kortárs magyar és
klasszikus szerzők gondolatai tölthetik
fel a lelket. Szentendrén a gyerekek
és a játékos kedvű felnőttek számára
Kalandos adventi sétát találtak ki, ahol
a szentendreiek füveskönyve után kell
kutatni, melyből a kiállhatatlan Járv
Ányos kilopta az összes szép gondolatot. A kaland végén aztán a résztvevők
tölthetik fel léleképítő hangulatokkal
a Könyvet. Aki kedvet kapott, eléri a sétához az útikalauzt itt: www.
szentendreprogram.hu Szigetmonostor szoros közösségének is nélkülöznie
kell a megszokott ünnepi együttléteket.
Az óvoda vezetőjének javaslatára Közösségi Karácsonyfa díszítést hirdettek. A Szabadság téren és a Horányi
piactéren álló fára a helyiek készíthetik
el időtálló díszeiket, és helyezhetik fel
maguk egészen december 24-ig. A
természetben töltekezni vágyók pedig
bekapcsolódhatnak a Faluház Kincskereső játékába, mely egy négy héten
át tartó kirándulós tájékozódási kaland,
Monostor legszebb természeti részein.
(A részleteket a Kincskereső programról
lásd külön.)

Vásár helyett piac
Sok program költözött az online
térbe. Közösségi oldalak, csoportok,
applikációk készültek, hogy az adventi
programokat és a vásárok portékáit ne
kelljen mellőznie senkinek. Talán még
soha nem volt ennyire fontos, hogy
#vegyélhazait és #vegyélhelyit. Ha a
helyi piacokat látogatják, tartsák be az
előírásokat: viseljék a maszkot, tartsák
a 1,5 méteres távolságot, és használják
a kézfertőtlenítőt, melyet több helyen
biztosítanak is! Vigyázzunk egymásra!

Luxus madárélet a Kutya-hegyen
Odúkat helyeztek ki – a MOL Nyrt.
jelentős anyagi segítségével – a Dunabogdányi Hegylakók Egyesületének
önkéntesei. Az 50 darab, különféle
színű, más-más fajú madár számára
alkalmas otthon, a falu különböző
pontjaira került Bogdányban. Jutott öt
darab a Heim Sütöde melletti parkolónál lévő fákra, a Fácános út és a Platz
fáira, de jóval több került a madarak
által sűrűbben látogatott erdős részekre.
A kihelyezés előtt az önkéntesek
egyeztettek a Pilisi Parkerdő Zrt. szakembereivel, hogy megtalálják a legmegfelelőbb helyszíneket. Segítséget kaptak
tőlük azzal kapcsolatban is, hogy az

odúkat milyen magasságba, röpnyílá
sukkal merre tájolva kell kitenni.
Az összeszerelés élményéből, a Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói is kivették
részüket, így az iskola területén is több
odút találunk mostantól.
A három, kamerával felszerelt odú
olyan védett ingatlanokra került, ahol
kizárt a rongálódásuk. Az ezekben
zajló események heteken belül láthatóvá válnak az egyesület honlapján
(dunabogdanyihe.hu), remélve, hogy
sokan fogják figyelemmel kísérni az
odúlakók életét.
Dunabogdányi Hegylakók Egy./
Bogdányi Híradó

Télen nyáron nyitva áll
Mostantól korszerű kézilabdapálya
fogadja a sportolni vágyókat Szigetmonostoron a Zöld Sziget Általános Iskola
udvarán. Az intézménybe közel 330
diák jár, a pálya azonban nem csak a
gyerekeké, használhatják a felnőttek is,
s mivel minden kívánalomnak és szabályozásnak megfelel, ifi mérkőzések, vagy

Télen is üzemel a pálya

akár alacsonyabb szintű bajnoki mec�csek fogadására is alkalmas.
A régi, rossz állapotú pálya felújítása
érdekében többször, ám sikertelenül próbálkozott az önkormányzat a Pest megyei
és országos pályázatokon. A Magyar Kézilabda Szövetség kiírása azonban végül

elhozta a várt sikert. A korszerű, műanyag
borítású, a szabványoknak megfelelő, kerítéssel, hálóval ellátott pálya létrejöttét a
szövetség TAO támogatásból finanszírozta, s az önkormányzat üzemelteti.
A diákok december első hetében már
birtokba is vették a kézi pályát, az
ugyanis télvíz idején is használható. Így
ott a diákok testnevelés órákon, de szünetekben is mozoghatnak, sportolhatnak. A
testület birtokában van a használati utasításnak is, amely
előírja, hogyan kell az új burkolatot tisztán tartani, elkerülni a sérüléseket, s miként
kell elvégezni a hó- és jégmentesítést, a falevelek és a por
eltávolítását – így a megfelelő
állagmegóvás is szavatolva van.
Szigetmonostoron több évtizede,
pontosan harmincöt éve nem volt az
iskolai sportudvaron ekkora fejlesztés,
amelynek köszönhetően mintegy 50
millió forint értékű sportlétesítménnyel
gazdagodott a szigeti település.

Szentendrén is megtaláljuk a helyi
alkotók munkáit. Szerdán és szombaton a szokott módon zajlik a piac a
Bükkös patak mentén. Újdonságként

pedig a Horányi Piacon várják a termelők és készítők az érdeklődőket. Ekkor
van lehetőség leadni a település által
hirdetett Cipősdoboz Akcióra szánt
adományokat is, melyekkel rászoruló
gyerekek vagy szerény sorsú idősek
ünnepét teszik szebbé – mondta el
Molnár Zsolt polgármester.
Más lesz a karácsony, de talán ennek
a magát királynak képzelő vírusnak is
köszönhetjük, hogy méltó helyre kerülhet újra. Nem a temérdek ajándék lesz
a fontos, hanem a CSALÁD, így, csupa
nagybetűvel. És talán nem boldog ka-

azonban már vasárnap is megtelnek a
standok, ám ezen a napon antik- és
lakossági bolhapiac, valamint helyi kézműves „vásár” van 10-15 óra között.
December 13-án és 20-án is nyitva
lesznek. Árusnak jelentkezni a tdm@
szentendre.hu e-mail címen vagy a 0626/317-965-ös számon lehet.
Tahitótfalu megújult
piacán, ahogyan eddig is,
a helyi és környékbeli
termelők mellett a kézművesek, alkotók is megjelentek. Számunkra az
adventi időszakban is
nyitva áll a lehetőség,
hogy megtöltsék szebbnél
szebb karácsonyi ajándékkal a szabad stando- A megújult Tahi piac
kat. December 12. és 19.
mellett még 23-án is kinyitnak 7-12 óra rácsonyt kívánunk majd egymásnak,
között. Új termelőket és kézműveseket hanem áldott karácsonyt, amiben benne lesz, hogy csak egészség és béke leebben az évben már nem fogadnak.
Szigetmonostor központjában gyen!
szombaton van a piac napja, vasárnap
HuDi

Túrázni télidőben is jó!
A térség szép természeti látnivalói,
az erdők, a Pilis, és a Visegrádi-hegység
is könnyen elérhető Budakalászról. A
környék legmagasabb pontja a 756 méteres Pilis-tető. Sok helyen előfordulnak meredekebb hegyoldalak, szűk,
szurdokszerű völgyek. Ilyen az egyedülálló Rám-szakadék, a Dera-szurdok
és a Holdvilág-árok. Szép kilátópontokkal is büszkélkedhet a régió, mint
Dobogókő, a Nagy-villám, vagy a
Prédikálószék. Vegyünk sorra néhány
közeli túraútvonalat!

zés. A jelzett turistaút kezdetben az
aszfaltúton halad, majd a faluból kiérve
átmegy a Malom-patakon és a patak
mentén vezet tovább. A Szentfa-kápolnát követően a piros háromszög jelzés
balra ágazik le, amely a Vadálló-kövekhez, majd a Prédikálószékre vezet.

Dobogókő

Dera-szurdok

A Pilisszentkeresztről induló, szép
kilátással kecsegtető könnyebb túra
hossza 10 km. Az út során érintünk
egy kilátópontot, amely a Pilis-tetőre
néz, meseszép panorámával. Innen
továbbindulva hamarosan elérjük a
Zsivány-sziklákat, majd még néhány
perc, és máris Dobogókőn vagyunk.
A Dunakanyarra néző panorámát természetesen itt sem lehet kihagyni,
majd a piros jelzés mentén, az erdő
hangulatos ösvényein juthatunk vissza
Pilisszentkeresztre. A községben érdemes betérni a
Hilda cukrászdába, amely a
túrázók és a kerékpárosok
kedvenc törzshelye.

A Holdvilág-árok szomszédságában
fekszik, s megközelítését bátran ajánljuk kisgyermekes családoknak is, mivel
rövid és egyszerű, mégis nagyon szép
útvonal halad erre. A túra kiindulási
pontja Pilisszentkereszt, ahol az Országos Kéktúra nyomvonalán kezdjük meg
a kirándulást. Az út szinte észrevehetetlenül emelkedik a szurdokig, ahol annak végéhez közeledve ismét átkelünk
a patakon. Hamarosan beérünk Pilisszentkeresztre, innen Szentkút irányába

A Természetjáró kör december
12-én (9 és 15.30 között) 9 km-es
túrát indít a Róka-hegyre. Az érdeklődők az andras.gerstenkorn@gmail.
com címen regisztrálhatnak.

Prédikálószék
A természetjárók körében nemcsak a fantasztikus
panoráma miatt népszerű a
Prédikálószék hegycsúcsa,
hanem például az elérhető közelségben
lévő, szintén rendkívül frekventált kirándulócélpontok: a Rám-szakadék és
a Vadálló-kövek miatt is. Évente
sok százezren döntenek úgy, hogy
erről a csúcsról tekintenek körbe a térségre, vagy pihennek meg és piknikeznek egyet. A túra kezdőállomása Dömösön a Király-kúti utca, ahonnan
együtt fut a piros, a zöld és a sárga jel-

a Magyar Zarándokút sárga, kettős
keresztes nyíl jelzését követjük. Szentkúton díszes kegyhelyet találunk, ahol
kortyolhatunk a forrás friss vizéből is.
A kék kereszt jelzésen folytatjuk utunkat, majd a főút előtt egy sorompóhoz
érünk – innen, a főúton átkelve, körtúránk végéhez érkezünk.
Vertse Zita,
Budakalászi Hírmondó
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HÁZIAS ÍZEK, SZÓJA ÉS GLUTÉNMENTES
TISZTA MINOSÉGI ALAPANYAGOKBÓL
KÉSZÜLT TERMÉKEK

ÜNNEPI AJÁNLATUNK
kacsa, pulyka, tyúk, csirke
mangalica, marhahús, bőrös húsok,
vecsési káposzta, házi-savanyúság
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
10 kilométeres körzeten belül
Megrendelés:
+36/26/390 350 és a +36/30/275 5103 telefonszámon
Nyitva tartás:
Keddtől péntekig: 7–17 óráig • Szombaton: 7–12 óráig
Hétfőn és vasárnap zárva

Minden kedves régi és leendő
partnerünknek

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és Békés Boldog Újévet
Kívánunk!
Web: www.peringerarnyekolas.hu
E-mail: info@peringerarnyekolas.hu
Telefon: 06/20/945 2115 és 06/30/5304844

Dunabogdány, Kossuth Lajos utca 40.

Kellemes ünnepeket!

MINŐSÉG

Rendeljen karácsonyi menüt
a Skanzen Étteremből!

Kínálatunk: halászlé, rántott ponty vagy harcsa,
egybesütött pulyka, kocsonya, beigli és zserbó
Rendelések leadhatók december 21-ig telefonon vagy online.
Telefon: +36 30 562 7517

TELEKI-WATTAY KASTÉLY MEGHIRDETI
BÉRLÉSRE, HASZNOSÍTÁSRA,
a kastélyban található

PINce HeLYISÉGeKeT
PINCE 2 szint, összesen 450 négyzetméter
alapterület, amelyben 168 négyzetméter
zárt tér is található.
Bérleti díj
1200 Ft + ÁFA négyzetméter/hó + rezsi
Megközelítés külön, parkból nyíló bejáraton keresztül.
A hasznosításnál előnyt élvez:
sport és rekreációs, szabadidős tevékenység,
próbaterem, raktározás.
A helyiségcsoport műemlék épületben
helyezkedik el, fűtetlen, elektromos áram kivételével
nem közművesített, de megoldható.
TÁROLÓ PINCE: épülettől függetlenül, parkból nyíló
elhelyezkedés, közmű nincs, szakaszosan hatalmas
belmagasság. Külön bérelhető.
Nagy Gyula ügyvezető igazgató

Megtekintés: előzetes egyeztetés alapján. Telefon: Potzta Béla +36 70 3121232
Használatbavétel tervezett időpontja:
a szerződéskötést követően, a kaució megfizetése után azonnal
Az ajánlatok beérkezése folyamatos.
Szakaszolás lehetséges, teljes körű bérlés esetén jelentős kedvezmény.

GARANCIA

