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Étkek és szokások

XV. évfolyam, december

Én nagy vigasságot, örömet hirdetek…

A keresztény világ egyik leghosszabb és legjelentősebb ünnepköre a karácsony. A katolikusoknál
ádventtel kezdődik és vízkereszttel ér véget. Ez az év legsötétebb szakasza, s egyben a téli napforduló ideje, amelyhez több ezer év szokásai,
kultuszai kötődnek. Vannak közöttük ősrégiek és fiatalabbak, melyeknek születését helyhez és időhöz tudjuk kötni. Közülük való a
karácsonyfa állítás szokása is. Az egykor több nemzetiségű Szentendrén, ha a gyakorlatban már nem is, de az emlékezetben még fellelhető a karácsonyi ünnepkör felekezetek szerint eltérő szokásrendje,
melyet kölcsönös tisztelet mellett gyakoroltak a szerb, magyar, német
és dalmát családok.

Arany dukát kalácsban, kenyérben, borban

borral. A vacsora végeztével a családfő a szoba négy sarkába egy-egy
diót dobott, hogy jó termés, nagy vagyon és sok gyerek legyen a
háznál. Hajnalban családostul elmentek a templomba, ami szintén
szalmával volt felszórva, és ezekkel a szavakkal köszöntötték egymást:
„Krisztus megszületett. Igazán megszületett.”
A templomból hazaérve már véget ért a böjt. Először szalonnát
ettek, hozzá a családfő ismét felvágott egy almát. Karácsony másnapján rétestésztából mazsolás süteményt készítettek, amibe ugyancsak
aranydukát került. Mindenki tört egy darabot a süteményből, s úgy
tartották, hogy szerencséje lesz annak, akihez a dukát került. De mint
az egészség-kalácsnál, úgy most sem tarthatta meg, akihez került,
hanem beletették egy boroskancsóba, abban tartották vízkeresztig.

A szerb ortodox egyház január 6-án ünnepli a karácsonyt.
A harmadik alma
Negyven évvel ezelőtt még élő gyakorlatban voltak azok a szokások
A karácsonyi kultikus étkek elfogyasztása Krisztus születésének
Szentendrén, Pomázon is, amelyeket Pfeil Gabriella Welicskó Milkó
elbeszélése alapján jegyzett le. Az Önkéntes Néprajzi Gyűjtők Orszá- ünnepét összekötötte a szerb újév (január 14.) napjával. A harmadik
gos Pályázatán díjat nyert dolgozatát hívtam segítségül az ünnephez almát, hasonlóan az elsőhöz, szeletekre vágva, mézzel megkenve kapfűződő egykori hagyományos étkek,
ta kézbe minden családtag az újévi ebédnél. A már kissé szikkadt kalácsot a hússzokások felidézéséhez. Szentestére a
családfő szalmát vitt be az ünnepi szoleves felett meggőzölve törték darabokra.
Az ebéd elköltése után a rokoni látogabába, szétszórta a padlón és az asztalon
tások ideje következett. Ekkor volt szois, ahol egy fehér terítővel letakarták. A
szobát tömjénnel beszentelték, a kályhákás megajándékozni a gyerekeket, de
ra gabonát tettek. A szalmát csak a harnem boltban vásárolt holmival, hanem
ügyes asszonykezek által készített tésztamadik nap reggelén vitték ki a házból.
babával. A rétestésztát, miután jól megKarácsony napján a szerbek böjtöt tarcukrozták, baba formájúra alakították.
tottak a hajnali mise végéig. Az ünnepi
Szemeket borsból vagy mazsolából kaasztal egyik elmaradhatatlan tartozéka
az un. egészség-kalács volt, aminek a
pott, száját cukorból készítették. A pirostetejére az egészség, a gazdagság és a terra, ropogósra sült babát csokoládémáz
mékenység szimbólumaként madarat,
ruhába öltöztették, nadrágba vagy szokbúzakalászt, hordót, szőlőszemet, pólyás Karácsonyi képeslap, 1987 Deim Pál
nyába, a megajándékozott örömére.
babát helyeztek. A kalács közepébe évről
Mennyből az angyal…
évre belesütötték ugyanazt az aranydukátot, amit megtalálója köteles
volt a ház gazdasszonyánál átváltani rendes pénzre. A házból tilos volt
A szerbek karácsonyi szokásaitól sok vonatkozásban eltért a szentkivinni. A dukát az asztalra került – alá gabonát, szalmát tettek – a endrei katolikusok ünnepre készülődése. A helyi ízek, sajátosságok
három alma, a kisüveg pálinka, a méz és a cserépedényben hajtatott felidézéséhez egy másik visszaemlékezőt hívok segítségül, már csak a
zöld búza mellé, melynek közepén a gyertyát a karácsonyi és újévi hitelesség kedvéért is. Dr. Katona Gyuláné Szentendrei Katalin hat
ebédnél gyújtották meg, s csak borral volt szabad eloltani.
unokájának könyvbe rendezve hagyta örök emlékül saját szamárhegyi
A három alma közül az egyiket a családfő annyi részre vágta fel, gyerekkorának – ma már úgy érezhetjük, akár mesébe is illő – igaz
ahányan körül ülték az asztalt, s miután mézzel bekente, mindenki történeteit. Hiszen nekünk már kicsit a mesék világát idézi egy olyan
kapott egy részt belőle, miként egy-egy kanál mézes pálinkát is. Ezután jelenet, amikor vastag puha hó fedi a várost, a Fő téren lovas szánok
következett a karácsonyi kenyér megszegésének rituáléja. Annyi csilingelnek, a távolabbról érkezők lámpással a kezükben róják az
helyen vágták meg, ahány tagja volt a családnak, plusz még két helyen. utcákat az éjféli misére menet. A szamárhegyi meredek utcák még
A felvágott kenyér első szeletje a koldusoké volt, a második szimboli- nem az autóktól zsúfoltak, hanem kipirult arccal szánkózó gyerekekkusan a családé, a többit szétosztották egymás között. Az öt órakor től, akik egyszer ebben a téli mulatságban lelték kedvüket, máskor
megtartott ünnepi vacsorán mákos tésztát fogyasztottak forralt csapatostul korcsolyázva a Pecsón.
Ha Karácsony, akkor a feldíszített ünnepi karácsonyfa,
amely a Földet behálózó divattá lett mára, és még ott is meg- 1824-ben Brunszvik Teréz
található, ahol a fenyő és a hó grófnő martonvásári birtokán
csak díszletek. De vajon mikor láthatták.
Így terjed el hazánkban is és
és hol kezdődött karrierje?
Azt tudjuk, hogy az első kará- lett a századfordulóra szinte mincsonyfát az ezernégyszázas évek denütt. Előbb csak lakásokban
végén Sebastian Brant német író majd a televíziózás hatására a vaörökítette meg, aki Strasbourg- tikáni módit követve idővel a
ban látta az elsőt, amelyen alma városok közterein is.
Míg az ezernyolcszázas évek
és ostya volt. Fenyőfa-árusításról
szóló első tudósítás pedig már második felében Szentendrén
1521-ből és Sélestat városából való. Az erről
szóló feljegyzés a Hu
manistenbibliothek in
Schlettstadt könyvtárban található. Gyertyás
karácsonyfáról Liselotte
pfalzi grófnő emlékezik
meg az 1708-ban írt levelében. A karácsonyi
fenyőgallyakkal való
díszítés általánossá csak
18. század közepén vált A város fája Szentendre főterén
Németországban. Innen
terjed el divatja Európa többi ré- koronatanácsi leirat utasítja a heszébe, és jutott el Magyarországra lyi honatyákat arra, hogy a Geris. Az első bécsi karácsonyfát a Ber- gely naptári karácsony ünnepén
linből áttelepült Arnstein bankár- (december 25, 26.) szabadnapot
család házában állították fel 1814- kell biztosítaniuk a katolikus alben, míg az első feldíszített ka- kalmazottaknak, az első köztéri
rácsonyfát Magyarországon karácsonyfa állításakor 1981-
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Díszített fenyő az ünnep szimbóluma
ben közismert pravoszláv szentendreiek fotózkodtak a városi fa
alatt.

Karácsonyi fenyők
a trend és ízlések tükrében
Két generáció távolságában
van már az időben az is, hogy
seprűnyélre felerősített gallyakból
készített karácsonyfa alatt ünnepeltünk, mert a korabeli hatalom
eltűrte ugyan, de nem
biztosította, hogy fenyőfa kellő mennyiségben
vásárolható legyen. És
hol vannak már régi karácsonyfáink több generáció által féltve őrzött
kopott piros gömb díszei is?
Ma már trendek vannak a karácsonyfa divatban is. Olyan desingdivat óriások mint a ma
etalonnak számító John
Lewis & Partners, az Egyesült
Királyság csúcskategóriás áruházlánca és amely első üzletét John
Lewis 1864-ben nyitotta meg a
londoni Oxford Street -en – ők
határozzák meg mi lesz egy-egy
évben a karácsonyfa divat.

Néhány évtizeddel ezelőtt így
teltek a karácsony közeli, szünidei
napok a szentendrei gyerekek felett. A házaknál még disznót öltek, itt bent a városban s a Szamárhegyen is, az otthon gondosan előkészített mákos és diós kalácsot tepsire helyezve, az ünnepi kenyeret és a lángost pedig szakajtóban
vitték a pékhez megsüttetni. S máris elérkezett a várva várt nagy nap,
szenteste napja. A katolikus családoknál, kivéve a dalmátokat, az
ünnep elképzelhetetlen volt karácsonyfa nélkül. A felnőttek nagy
gondot fordítottak arra, hogy a gyerekeknek a meglepetéseket, a misztériumot minél tovább fenntartsák. Ezért aki csak tehette, karácsony
délutánján átküldte a kicsiket a nagyszülőkhöz, idősebb rokonokhoz.
Nagyobb családban az unokatestvérek vidám társaságában, bizsergető izgalom közepette teltek a várakozás órái. Ahol megengedhették
maguknak, uzsonnára tejeskávé, mazsolás kuglóf tejszínhabbal került
az asztalra, egy tálban alma, aszalt szilva, mandarin, dió és mandula
kínálta magát.
Még nem volt öreg este, de a házak ablakaiból már meleg fények
szűrődtek ki az egyre jobban elnéptelenedő utcákra, amikor indulni
lehetett haza, annak biztos tudatában, hogy otthon már rövidesen
megérkezik a karácsonyi angyal. Eljövetelét a kis rézharang jól ismert
csilingelése jelezte. Aztán feltárult a titkokat rejtő szoba ajtaja, ott
pompázott gyertya és csillagszóró fényében a karácsonyfa. A hívő
katolikus családokban felnőttek és gyerekek együtt állták körül, együtt
mondtak imát és énekelték a Mennyből az angyalt, a Csendes éjt. Az
áhítat perceit az ajándékok átadása és a lázas kicsomagolás, majd az
ünnepi vacsora követte.

Dalmát karácsony
Karácsony napján a katolikusok is böjtöltek, de nem egyforma
étrend szerint. A magyarokhoz és a németekhez képest a dalmátok
például szigorúbb böjtöt tartottak. Ők nemcsak a hústól tartózkodtak
karácsony napján, de mást sem ettek, csak egy két falat kenyeret.
Vacsoránál a legidősebb családtag megtörte a kalácsot, mindenkinek
adott belőle egy darabot, s azt mézbe mártva elfogyasztották. Ezután
almát, diót, szőlőt osztott szét a családtagok között. Még a vacsora
is kissé böjtős volt, halleves és guba került az asztalra. Hazatérve az
éjféli miséről már lehetett zsírosabb ételeket enni, hozzá bort is inni.
Karácsonyfát ugyan nem állítottak a dalmátok, de a betlehemi misztériumot ők is otthonukba idézték. A karácsonyi asztal fehér terítője
alatt a szalma a betlehemi jászolt jelképezte. Egy tányéron is volt szalma meg gyümölcs, kalács és egy pohár méz. Ezek jelképezték a három
pásztorok ajándékait, az égő gyertya pedig a Kisjézust. Nagyobb családoknál, így a Szamárhegyen is, a szobában a padlót teleszórták szalmával, s amikor megjöttek az éjféli miséről és elálmosodtak, a földre
feküdtek le aludni, miként a szent éjszakán a pásztorok. Egyvalaki
azonban ébren őrködött, hogy a családtagok el ne aludják a pásztormisét.
Török Katalin

otthonunka, melyhez a karácsonyfára dekorációs elemként rezet,
borostyánt, barnát, narancs2019-ben – a jól értesültek ket, például jeges medvét, farkast, színt, és erdei díszítőelemeket
szerint akkor vagyunk trendik, baglyot kínál. S e fényes csillogás ajánl. Például makkot, leveleket és
ha fenyőfánk színei a mélyzöld, ellenpontjaként ajánlja, hogy pu- kisállatfigurákat is. Hangulata
a vörös és az arany. De hogy ha gyapjútakaró, szőrme és a ter- olyan legyen, írják, mintha erdei
tájat szemlélnénk.
mennyire nem csak e
három szín dominálja az
De nincs karácsonyfa
idei haute couture karáidén sem a gyermeki álmok, játékosság nélkül. Ez
csonyfa kínálatot éppen
a fent említett cég onaz arculat, a karácsonyt
line magazinjának karágyermek szemén kereszcsonyfa választéka a cátül nézi, amikor bármi
lehetséges, az űrhajósokfolat. – Mert mint írják,
„bár minden évben egytól a zebrákig és különfére nagyobb fára és féle dinoszaurusz díszítés is
nyesebb karácsonyra
mehet hozzá. Szóval így
vágyunk, pedig nincs is
érvényesül kínálatukban
annál ünnepibb, mint John Lewis Budapesten forgatott idei karácsonyi reklám- a mélyzöld a vörös és az
Edgarja, a baba sárkány, amely úgy hajaz Süsüre, arany trendje.
visszatérni a gyökerek- jának
hogy az más nem is lehetne
hez. Vegyük elő a régi
Ne keseredjünk el, ha
családi díszeket! A klasszikus mészetes anyagokkal terített kör- nem tudjuk követni és nincs több
megjelenést a fán a változatos nyezetet vegyen minket körbe.
tízezrünk arra, hogy az idei karápiros-arany-fehér díszekkel érPersze akinek hiányzik a ke- csonyfánk trendi legye és nem
hetjük el, melyek lehetnek példá- mény disco-csillogás a műfény, Waitrose & Partners No.1 12 hóul bársonyból, fából vagy más kínálatukban ott van a 80-as, ‘90- napos érlelt karácsonyi pudingja
természetes anyagokból is.
es évek diszkó hangulatát idéző ka- lesz 8 fontért, valamint a Waitrose
Kínálatukban azonban ott rácsonyfa is. Amely a világos szín- Edgar cupcakes, a „Chocolate Ed
van az egyik „legvarázslatosabb, világ elegye neonfényekkel, ér- gars” és a 1,50 fontos mézeskalács
játékos és elegáns” trendi fa is, dekes és karakteres formákkal és keksz, mert a Karácsony a szeremely a fehér karácsonyokat idézi textúrákkal. Aztán ismét egy régi tetről és szeretteinkről az örömfel. Amelyen a fehér, ezüst, vilá- trend, a kuckós hangulat, amely, ről szól, még akkor is, ha nem
goskék, a „jeges” színek dominál- melegséget sugall, és a csillagos ég csillogó új neonok díszítik a fát.
B.Gy.
nak, és amihez fehér állatos dísze- alatt töltött éjszakák csodáját idézi
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Advent Szentendrén

Szentendre történelmi belvárosa
Adventi készülődés
újra ünnepi díszbe öltözik az adventa
templomok
városában
től vízkeresztig tartó időszakra. AdProgramok 2019. november 30. – 2020. január 6.
venti vásár a sétálóutcában, szabad- és
Az ünnepre készülődés időszabeltéri rendezvények, művészeti és
kában a templomok városában megkulturális programok, kiállítások várják a látoga- nak el egy-egy közös imát. Minden adventi vasár- található összes egyház kínál olyan programotókat az öthét alatt. A négy adventi vasárnapon a napot különleges és meghitt programmal zárunk. kat, melyek betekintést nyújtanak a közös élméváros lakói már hagyományosan gyertyát gyújta- Az ünnepi program után pedig adventi fényfestés- nyeket nyújtó felekezeti készülődésébe. Az Aminak a Fő téri kereszt körül elhelyezett hatalmas sel, forralt borral és teával köszöntjük az egybe- től jó a világ programsorozatban Szentendre
adventi koszorún. A gyertyagyújtásokat ünnepi gyűlteket.
város civil szervezetei, egyesületei jótékonysági
műsor, teázás és fényfestés kíséri. Az adventi progakciókat, programokat szerveznek melynek beAdventi vásár
ramsorozat a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár
színháztermében megrendezett, ingyenes újévi
A belváros sétálóutcáján, a Dumtsa Jenő utkoncerttel zárul január elején.
cában tartott Adventi vásáron az elmúlt évekhez
Részletes program: Online programfüzet
hasonlóan idén is jelentős számban lesznek jelen
helyi és környékbeli termelők, és az ország számos
Web: szentendreprogram.hu
területéről érkeznek a vásárba különböző, minőFacebook: Advent Szentendrén

Adventi gyertyagyújtások
A négy adventi vasárnap délutánján ünnepélyes
gyertyagyújtásra várjuk Szentendre lakóit és a városba látogatókat a Fő téri kereszt körül elhelyezett

Adventi vásár a Dumtsa Jenő utcában

Gyertyagyújtás és a város fája a főtéren

óriási adventi koszorúnál. Mind a négy vasárnapon
harangjátékkal és a szentendrei Vujicsics Tihamér
Alapfokú Művészeti Iskola népzene szakos diákjainak énekeivel veszi kezdetét az esemény, majd a
gyertyagyújtást és a rövid beszédet követően városunk keresztény felekezeteinek vezetői monda-

ségi termékeket készítő árusok. Célunk, hogy a
szentendreiek, a környékbeliek és az idelátogató
turisták egyaránt megtalálják az ajándékokat,
mellyel nagy örömet szereznek családtagjaknak,
barátaiknak. A kiállítók között megtalálható lesz
idén is a gasztronómia, a kézműves árusok és a
helyi művészek pavilonja is. Az adventi vásárt
közösségépítő céllal is tervezzük, hiszen a vásár
utcájában elhelyezett tűzkosarak mellett a barátok, családok forralt borozhatnak és közösen
készülhetnek az adventi ünnepekre.

vételéből a nehezebb körülmények közt élő embereket támogatják, az ünnep szebbé tételéért.
A „Menjünk mi is Betlehembe” programsorozatban advent szombatjain és Vízkeresztkor a
néphagyomány jegyében dallal, verssel elevenítik
fel a régi szokásokat a szentendrei óvodások a
belvárosban.

Újévi koncert
Január első hetében ingyenes koncerttel köszöntjük az újévet. Január 4-én este a Volver La
Vida egy különleges latin kamarazenekari felállással, Feliz 2020! című koncertjével lép fel a Hamvas
Béla Pest Megyei Könyvtár színháztermében. A
koncert ingyenes, a részvétel regisztrációhoz kötött!
protokoll@szentendre.hu
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

ADVENT – P’ART MOZI

December 12. 17 óra, december 15. 16
óra, 2020.
január 2. 16 óra A MŰVÉSZET
TEMPLOMAI - ERMITÁZS • színes,
feliratos, olasz ismeretterjesztő film,
2019. December 22. 16 óra, december
23. 16 óra
VENI DOMINE- Adventi koncert
a Sixtus kápolnában • színes, feliratos,
olasz koncertfilm, 2018. • December
26. 15.30
CSAJKOVSZKIJ: DIÓTÖRŐ – A
Londoni Royal Opera Haus előadása •

angol színházi felvétel
(135’) 2016. • December
26. 18.10. További játszási napok: 27., 28., 29., 30., 31.,
2020. január 2., 3., 4., 5., 6.
MACSKÁK (120’) A. L. Webber musicaljének filmes adaptációja • színes, amerikai-brit feliratos musical
• 2020. január 6. 16.00
PLÁCIDO DOMINGO 50. Évfordulós gálakoncertje a
Veronai Arénában •
színes olasz koncertfilm
(165’) egy szünettel

Nem vagy porszem! Légy magad a változás!
Egyre többen élünk a Földön?
Fogynak erőforrásaink? Klímaváltozásunk üteme felgyorsult? Fogynak vízkészleteink? Őrült tempóban szennyezzük vizeinket, a földet, a levegőt? Méltatlanul bánunk
földlakó társainkkal, az állatokkal
és a növényekkel? Meghatározó
szempontunk a profit, sokszor maga alá gyűrve humánus megfontolásokat is? Nőnek az egyenlőtlenségek? Ökológiai válság van?
Igen – de még tehetünk ellene.
Nem vagy porszem – te vagy az erő!
Ökoparty Filmklub néven közel
két éve vagyunk jelen Szentendre
kulturális életében. Vetítésekkel, beszélgetésekkel igyekszünk bemutatni
a mára bolygónkon kialakult helyzetet, segíteni eligazodni a fenntarthatóság komplex kérdéseiben, és megmutatni, mit tehetünk annak érdekében, hogy a következő generációk
is élvezhessék Földünk csodáit. A
Föld különböző részein nagyon másként élnek az emberek, mások a körülményeik, problémáik és lehetőségeik – mindezek ismerete nélkül nem
lehetünk úrrá a mára már meglehetősen kritikus helyzetünkön.
A már egyre gyakrabban és egyre
több összefüggésben taglalt klímaválság okaira és megnyilvánulásaira
szeretnénk felhívni a figyelmet a P’art
mozi által befogadott Ökoparty
filmklubunk keretében. Minden
hónap második hétfőjén vetítünk,
utána pedig a témában jártas szakemberekkel beszélgetünk. Ezévi utolsó programunk időpontja december
9., este 6 óra. Ezúttal egy bangladesi-

kambodzsai-kínai-dán-franciaindiai-olasz-angol-ugandai dok.filmet mutatunk be, címe A valódi
költség (The True Cost). A 2015-ben
készült, 91 perces alkotás a textilipar
rejtelmeiről és tragédiáiról
tudósít, melyek – eddigi
beszélgetéseink alapján
úgy tűnik – vajmi kevéssé
ismeretesek
előttünk.
Meghívott vendégeink
Fritzson-Bajdor Tünde, a
fenntartható divatipar képviselője, a Swappis-Ruha
for
gó tulajdonosa, valamint Tuba Róbert, akadémiai kutató, környezetkémikus.
– Mi is az alapvető
probléma világunkban? Voltaképp nagyon egyszerű: elszaladt
velünk a szekér az utóbbi 200 évben,
egyre többet és többet szeretnénk
fogyasztani, birtokolni, ez pusztítja
erőforrásainkat, elrabolja időnket,
szétzilálja közösségeinket, egyre fokozódó egyenlőtlenségeket okoz,
ebből fakadóan egyre erőteljesebb
konfliktusokat, pusztuló természeti
környezetet eredményez.. Lássuk be:
zsákutcába jutottunk. Persze a kérdés
ennél sokkal bonyolultabb. Fejlődik
a technika, egyre újabb és jobb megoldásokat kínál, a tudomány öles
léptekkel halad előre a világ megismerése útján, az internet hálózatokat
hoz létre, rálátásunk lehet távoli világokra, a globalizáció nyomán egy
nagy falu lettünk, belátható időn
belül eljuthatunk szinte bárhová –
ugyan mi is a gond?

– Igen, tudásunk nő.. de mire
használjuk? És miről is tudunk többet?
Tudjuk, hogy a klímaválság az ökológiai válság része, és ez pedig a globális kapitalizmus válságát jelenti?

Tudjuk hány állat- és növényfaj pusztul ki naponta? Tudjuk, hogy a Föld
lakosságának egynegyede nem jut
egészséges ivóvízhez? Tudjuk, hogy
mennyi gyermekmunkát használnak
a mi élvezetei cikkeink előállításához?
– És tudjuk, hova vezet, ha nem
tudjuk megállítani a folyamatot? A
műanyaghegyek képei bejárják a világot…Nos, a kép szomorú, de legalább már beszélünk róla..
Verseny helyett együttműködés,
bezárkózás helyett közösségek, egyre
több helyett egyre jobb, – kicsiknek
és nagyoknak szeretnénk hitet adni,
hogy nincs késő. Szeretnénk kedvet
csinálni világunk megmentéséhez.
A vetítéseken túl igyekszünk más
módon is jelen lenni Szentendre, a
környék életében. Az elmúlt években

a szabadtéri programokhoz – Szentendrei Nyár, Ister-napok, Adventi
vásár – kapcsolódva igyekeztünk tájékoztatni az érdeklődőket tevékenységünkről, felhívni felnőttek és gyerekek figyelmét arra, hogy
vigyázni kell természeti
értékeinkre, és kínálni jó
megoldásokat, módszereket mindennapjaink fenntarthatóvá változtatására.
Jövő évi vetítéseinket
szeretnénk helyi környezeti kérdések köré is építeni
– levegőtisztaság, szennyvízhelyzet, közlekedés –, és
filmnézéseken túl további
akciókkal is jelen kívánunk
lenni régiónk életében. Ezúton köszönjük mindazok
segítségét, akik támogattak bennünket eddigi munkánkban.
A nyilvánosság előtti be- és megmutatkozásunkat Ökoparty néven
facebook csoportunk segíti, (https://
w w w.f ac ebook .c om /g roups/
2019768261570874)?ref=bookmar
ks) valamint a Védegylet honlapján
– mely szervezet helyi csoportjaként
működünk – az Ökoparty menüpontban adunk információt tevékenységünkről.
Noha a fenntarthatóság előmozdításának leghatékonyabb módja a
legfelső vezetők, a gazdálkodás szereplői és az egyének közös, egy irányba mutató cselekvése, de addig is ne
feledd: „Nem vagy porszem, Te is
sokat tehetsz! Légy magad a változás!”
Tarnóczy Mariann & társai

„A MI DÍSZPOLGÁRUNK”

Perjéssynek búcsúmondatok helyett
Nyilvános baráti összejövetel, diákos ös�szeesküvés, rögtönzött méltató búcsúztató
volt 2006. október 26-án, este, amikor
Perjéssy Barna tiszteletére a Barlangban
nem hivatalos, civil díszpolgári köszöntőt
rendeztek barátai és munkatársai. S most,
hogy elment közülünk, a szomorú esemény
akaratlanul és méltatlanul erre a régi alkalomra készült írásomat keringette
újra emlékezésül a közösségi hálón. S mint anno, amikor kicsúszott gépem
billentyűzetén e néhány esetlen gondolatom – méltatva őt köszönetünk jeléül,most én sem tudok szövegemtől kellő távolságra lépni. Nem tudok, mert ideragaszt az életet vágyó önző emberi dac, hogy Barnus nem halhatott meg csak
így, magyarázat és búcsúszó nélkül, hiszen ez pazarlás, mert oly sok emléket
és élményt veszít így el Szentendre, hogy már ez is elég ok kell, hogy legyen,
hogy közöttünk tudjuk továbbra is. Mert Barna, hatvannyolc, a Mambó magnó korától negyven éven át a mai komputervilágig szolgálta e várost. S aki ismerte, hogy milyen időkben tette ezt, különösen becsülhette érte. Volt időszak,
amikor olyan ideológiai és akarnoki hullámverések között végezte dolgát,
melyre felesküdött, amelyet csak viharedzett és erős lelkűek bírtak. Az ifjak
időnként nehezen fékezhető szabadságvágya, és a felsőbbség bornírt elvárásai
úgy rángatták őt, mint Odüsszeusz hajóját a tenger Szkülla és Kharübdisz
között. Elébb harmadmagával, aztán százharminchatan, és az utóbbi évtizedekben már csak tízen voltak munkatársai. S amikor ott, a rögtönzött kis
ünnepségen a bejárat felől először halkan, majd ahogy közeledtek, egyre erősebben szólt a tamburák hangja, Vujicsicsék köszöntötték az ünnepeltet, felidéződött bennem egy régi kép. Egy kép, amikor Judit lerázhatatlanul nyúzta
őt, hogy itt vannak ezek a fiúk, ez igazi szentendrei muzsika, a gyerekek pedig
jók, egy csoda, vállaljuk be őket!
Amikor Barna kezdett, a Szentendrei Napok néhány program volt csupán,
majd elérve fénykorát, eljutott oda, hogy a Szentendrei Nyár a várossal egy
legyen. Tucatnyi rendező, száznyi színész, sok-sok produkció a Fő téren, a
Városház udvaron és a Könyvtár színpadán. No, és a kiállítások, az első falra
akasztott képektől a Vajdások politikaborzoló programjain át a
MűvészetMalomi… sok-sok kiállítás és hozzá a mimózalelkű vasbakancsos
alkotók, nem volt pillekönnyű dolog. Valamikor egy fiatal levéltáros majd bizonyosan összeszámolja, hány rendezvényt szervezett csapatával, s majd szájtátva csodálkozni fog, hogy milyen ósdi technikával és fapados körülmények
között valósultak meg.
Köszöntésén, mint egy születésnapon, úgy énekeltek a vidám nyugdíjasok,
verset mondott Jóska, és táncukkal köszöntötték az együttes vezetői. Judit rímekbe szedett kedves sorokkal emlékezett évtizedes együttműködésükre. A
díszoklevél szövegét Kertész Péter olvasta fel. Tíz év után ott volt a Barlangban
János és Gizike is újra, és Magdi néniék. Márti komoly arccal, Gyuri vidáman,
Ági megszeppent elfogódottan, Bea felszabadultan nevetgélve, Áron csillogó
szemekkel, kollégák, barátok, munkatársak mind-mind több tucatnyian. Írtam
én is anno Barnáról egy rövid laudációt, de a papírkosárban érte a végzete, mert
nem mondtam el. Pedig nem a szerepléstől való félsz marasztalta papíron
szavaimat, hanem valami fura, megmagyarázhatatlan szemérem tartott vissza,
amellyel vagy kéttucatnyian voltunk még így ezen az esten. Pedig őszintén
örültünk mindannyian, és éreztük is, hogy méltó a kedves és dicsérő szavakra
az ünnepelt. Van olyan, amikor a közösség nem a kötelező, hivataloskodó
módon köszöni meg munkáját és emberségét is annak, aki érte és vele dolgozott,
hanem teszi ezt magától értetődőn, csak úgy ember módra.
Szentendre olyan, akár egy nagy gyerek, és mi benne, érzékeny lelkű ősz
kamaszokként lesütött szemmel, zavartan egyik lábunkról a másikra álltunk,
amikor megérintett e lélekmozdító esemény. Mert akkor ott legbelül, az agy és
a szív között olyan vitorlák feszültek meg hirtelen, melyeket csak kemény viharokra és csodás vizekre tartalékolt az élet. Egymásra csúsztak, és érzékelhető
valóságként, tapinthatóan megéreztük a közösség léleklüktetését, a múltat és
jelent, az embert önmagát.
Szervusz Barna, legyen számodra könnyű a föld!
Benkovits György

Egész évben múzeum
Megújult bérletrendszerrel várja
A bérlettípusok a következők:
decembertől Szentendrén a Ferenczy
Ferenczy Noémi bérlet 4500 Ft
Múzeumi Centrum a látogatókat. Az / év – névre szóló
éves bérletek egyúttal baráti kör-tag– szentendrei lakosoknak; napságot is jelentenek a váltás napjától pali tagozatos diákoknak és nyugdíszámított 365 napon át.
jasoknak
A bérletek korlátlan,
ingyenes belépést kínálnak az FMC állandó
és időszaki tárlataira és
egyes programjaira, illetve ingyenes belépést
és előregisztrációs lehetőséget a kiállításokhoz
kapcsolódó kurátori
tárlatvezetésekre. Léteznek majd ARTplusz Négy féle múzeumi bérletből választhat
programok kizárólag az
Barcsay Jenő bérlet 5000 Ft / év
FMC Baráti Kör számára, amelyek
50%-os kedvezményt és előregisztrá – névre szóló
ciós lehetőséget jelentenek a múzeum
Vajda Lajos bérlet 9000 Ft / év
belépőjegyhez kötött, exkluzív prog- – névre szóló, egy kísérővel
ramjaira és 10%-os kedvezményt a
Korniss Dezső bérlet 20 000 Ft
múzeumshop teljes kínálatából. / év – átruházható.
Emellett az érintettek online meghíTovábbi információkat a www.
vót kapnak a kiállításmegnyitókra és muzeumicentrum.hu/fmc-barati-kor
az ARTplusz programokra, valamint oldalon találhatnak a művészetpáronline hírlevél is tájékoztatja őket.
tolók.
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Advent Tahitótfalun
2019. december 7 – 15.

A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány, Tahitótfalu Község Önkormányzata valamint az egyházak szeretettel meghívják
Önt és kedves családját. Készüljünk együtt Jézus Krisztus születésének ünnepére.
December 7. 16.00 Az Advent Tahitótfalun hét ünnepélyes
megnyitója. Köszöntőt mond Kubanek István képviselő és Marton
Zoltán plébániai kormányzó. Princzné Bérczi Krisztina népi fazekas kiállításának megnyitója. Köszöntőt mond Kósa Klára keramikus iparművész – katolikus hittanterem. (Dózsa György út 17.)
16.45 Adventi gyertyagyújtás a betlehemi jászolnál a katolikus
templomkertben. 17.00 Pollack Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola zenetanárainak koncertje a katolikus
templomban. 18.00 Szentmise, gyertyagyújtás – katolikus templom. December 8. 9.00 Szentmise – katolikus templom. 10.00
Istentisztelet – baptista imaház. 10.00 Istentisztelet – református
templom. 11.15 Péreli Zsuzsa gobelinművész kiállítása. Köszöntőt mond nt. Árvavölgyi Béla lelkipásztor. A kiállítást megnyitja a művész és Tolcsvay László – református gyülekezeti terem. (Dr.
Ecsedy Aladár tér). December 10. 6.00 Rorate – katolikus templom. 19.00 Dolgozók bibliaórája – református gyülekezeti terem.
December 11. 6.00 Rorate – Szív Lelkiségi Központ (Villasor 7-9.)
9.00 Bibliaóra – református gyülekezeti terem. December 11-15.
16.00–20.00 „Mennyi szeretet fér egy cipős dobozba?” – cipős
doboz adománygyűjtés – baptista imaház (Ifjúság u. 13.) December 12.18:00 „Karácsonyra hangolva” kézműves foglalkozás –
minden korosztálynak – baptista imaház. December 13. 6.00
Rorate szentmise – katolikus templom. December 14. 9.00-15.00
Adventi kézműves vásár Tahiban a Termelői Piac területén. Adventi vendéglátás az Önkormányzat és a Baptista Gyülekezet
szervezésében. Cipős doboz adománygyűjtés –Tahi piac. 11.00
Baptista fúvószenekari koncert – Piac. 18.00 ADVENTI GÁLA
Faragó András színművész, énekes közreműködésével – Népház
(Bajcsy-Zsilinszky u.2.) 18.00 Szentmise, gyertyagyújtás – katolikus templom. December 15. 9.00 Szentmise – katolikus templom. 10.00 Istentisztelet – baptista imaház. 10.00 Istentisztelet
– református templom. 13.00-15.00 Karácsonyi (édes és sós)
aprósütemények versenye pályamunkáinak fogadása. Eredményhirdetés és vendéglátás 16.00-kor – református gyülekezeti terem.
15.00 Adventi Záró rendezvény az óvodások közreműködésével.
Köszöntőt mond nt. Árvavölgyi Béla lelkipásztor és Sajtos Sándor
polgármester – református templom, gyülekezeti terem.
Bérczi Krisztina népi fazekas kiállítása a katolikus templom hittantermében december 7–15-ig, hétköznap 15–18, hétvégenként
9–12 és 15–18 óráig, Péreli Zsuzsa gobelinművész tárlata a református gyülekezeti teremben december 8–15-ig, hétköznap 15–18,
hétvégenként 9–12 és 15–18 óráig tart nyitva. Szeretettel várunk
mindenkit!
Áldott, békés karácsonyt és boldog újévet kívánunk!
Továbbra is Tegyünk Együtt Tahitótfaluért!

E vidék arcai
„Arcképeim által egyének,
személyiségek, karakterek ötvöződnek és egyesülnek, aminek
én is része vagyok.” Gaál József
Munkácsy-díjas képzőművész,
grafikus, egyetemi
tanár, művészeti
író műveiből nyílik kiállítás decemberben Duna
bogdányban.
A tahitótfalui
születésű alkotó
már tíz évesen a
Barcsay Jenő alapította Szentendrei
Rajzkörbe járt. A
pesti Képzőművészeti Szakközépiskola után a Magyar Képzőművészeti Főiskolán tanult, a festészet,
szobrászat és grafika egyaránt vonzotta. Korai munkáiért – rézkarcok
és litográfiák – 1991-ben Munkácsy díjjal jutalmazták.
Az elmúlt évtizedekről a következőképpen vall a művész:
„Visszatekintve az eddigi munkásságomra, kirajzolódott egy alkotásfilozófiai nézőpont, amit
metaarchaizmus névvel határoztam meg. Úgy érzem, hogy ez a
meghatározás a közép-keleti régió
egyes művészeire is vonatkozik,
aminek lényege, hogy a hagyomány
és a korszerűség nem mondanak
egymásnak ellent. Sajátos karaktere volt a Szentendrei Iskola művészeinek, egy sajátos archaizmus,
aminek része a groteszk különböző
árnyalata az ironikustól a tragikus

hangzásig…. Az emberábrázolás
számomra kiapadhatatlan területe
a képzőművészetnek. Az elvont,
szimbolikus figuratívizmus egyre
inkább személyessé válik festményeimben.” – Az
önvallomás igazáról
az új kiállítás látogatói is meggyőződhetnek majd. A
tárlat ugyanis, az E
vidék arcai címet
kapta.
„Arcképeimen
egyre több a mimika, az érzelmeket
kifejező gesztus. Jól
érezhető, hogy sokszor joggal groteszknek tartott arcképeim az egyszerű emberek ábrázolásai. Sokan
emlegették már, hogy az esetlen,
plebejusi figuráimat a múltamból,
a gyermekkorom paraszti környezetéből emelem ki. Közhely, hogy
az ember önmagát ábrázolja, de én
hozzáteszem, hogy szinte reinkarnációs folyamat. Arcképeim által
egyének, személyiségek, karakterek
ötvöződnek és egyesülnek, aminek
én is része vagyok. E vidék arcai
belém ivódtak, nem is a vonások,
hanem a lelkület, a temperamentum az, amit ki akarok fejezni,
univerzálissá tágítva: ebben a sokféleségben érzem a magyarság valódi arculatát.
Gaál József E vidék arcai című kiállítása a bogdányi Művelődési Házban, december 14-én
17 órakor nyílik.

Péreli Zsuzsa gobelinművész
munkáinak tárlata is emeli az ünnepvárás fényét ebben az esztendőben az Advent Tahitótfalun rendezvénysorozatban. A településen
hagyomány, hogy ez időben az itt
élők és az idelátogatók helyi alkotó
kiállítását láthatják. Péreli Zsuzsa
és férje, Tolcsvay László immár
négy évtizede élnek itt. A gobelinművésznek ez lesz a második kiállítása „választott hazájában”.
A látogatók ez alkalommal
reprodukciókat láthatnak majd.
Mindegyikük olyan műről készült, amely középületekben, esetleg külföldön található, így ez
alkalomra nem lehetett volna
idevarázsolni őket. A hely méretei
miatt a valódi gobelineket egyébként sem lehet itt kiállítani, ám a
Szelényi Károly készítette képek

Adventi ajándék idő
szinte tapinthatóan adják vissza a
szőttesek szépségét.
A művek sokféle témát mutatnak be. A legkorábbi alkotás
1979-ben, míg a legutóbbi ebben
az évben készült, így aki a kiállítást bejárja, „a művész életén sétál
keresztül”.
A tárlat egyik különlegessége,
hogy Péreli – pályája során először
– maga nyitja azt meg. „Nem magamról akarok én beszélni, hanem
a művekről. Arról, hogy a gobelin
készítésének technikája nem változott a XV. század óta. Arról,
hogy a mai rohanó világban, amikor egy computergrafika három
perc alatt kész, a Himnusz című
képemet egy éven át szőttem. Tet-

tem ezt pontosan azért, mert nem
akarok részt venni a rohanásban.
Ez a technika annyira klasszikus,
csakugyan változatlan a középkor
óta, szóval ma igazán avantgárd
húzás, hogy az időmet adom ajándékba annak, aki nézi a képeket.”
Péreli Zsuzsa ajándékait legutóbb Makaón csodálhatták meg
a látogatók, ez volt a művésznő
75. önálló kiállítása. A kínaiak a
fővárosban találkoztak a szövött
szépségekkel, s azonnal döntöttek, szeretnék a hazájukban élőknek is megmutatni őket. Óriási
érdeklődés kísérte a bemutatót,
ám bizonyára Tahitótfalun sem
arat majd kisebb sikert a volumenében ugyan szerényebb mostani

Virágaim

A decemberi fagyok idején
nyílnak ki Princzné Bérczi
Krisztina legszebb virágai. A népi fazekas kiállítása a település kezdte rajzolni, s végül három tevezetése, a Tegyünk Együtt Tahi- rület – Szeben, Beszterce és Kaca
tótfaluért Alapítvány és az egyhá- vidéke – vált a legkedvesebbé százak együttműködésében
megrendezett Advent
Tahitótfalun címet viselő rendezvénysorozaton
várja a látogatókat.
Az alkotó, aki Esztergomban született, s Erdélyben, tanulta ki a fazekasságot, tizenkét éve
él a községben. Mint
mondja, erősen hatottak
rá a korondi kerámiák, A történelmi erdélyi kerámiák
de később főként azok a
darabok vonzották, amelyek ma- mára. Ezeket az 1700-1800-as
gukon viselték a Székelyföld távo- években már létező mintákat
labbi vidékeire jellemző stílusje- írókázza azóta is edényeire. A techgyeket. Az évek során a régi, kihalt nikát virágozásnak nevezik, innen
fazekas központok motívumait kapta címét az ünnepi kiállítás is.

Krisztina pályáját, mint
mondja, a véletlen is alakította.
Édesanyja rajzszakkörében kóstolt bele először a művészetek világába. Bér
cziné Szendrő Csilla,
– aki később tojásíró
népi iparművész lett –
egy alkalommal esztergomi fazekas házaspárt
hívott vendégül az iskolába, s lányának a korongozás annyira megtetszett, hogy elhatározta, ő is fazekas lesz.
Érettségi után nyílt lehetősége, iskoláinak végzése mellett
Korondon élni és gyakorolni.
Mesterségbeli tudása egyre gyarapodott, előbb a Komárom-Esztergom megyei, ma pedig a Du-

Péreli Zsuza: Misztérium részlet

tárlat. A reprodukciók 14 paravánon lesznek láthatók a Református Gyülekezeti Teremben december 8-tól 15-ig.
nakanyar Népművészeti Egyesület aktív tagja. Közös kiállításokon gyakran láthatók munkái, s
évente a rangos Mesterségek
Ünnepén is mindig megmutatkozik az egyesület tagjaként.
Ahogyan fogalmaz, történelmi erdélyi népi kerámiát készít, s
a mostani kiállításon is ezeket
csodálhatják meg a látogatók.
Bérczi Krisztina azt vallja, számára elhivatottság a magyar kultúra
e kis szeletének őrzése, ápolása és
felmutatása. Bízik abban, hogy a
Virágaim címet viselő kiállításra
ellátogatók megérzik, mennyi
munkával, s mennyi szeretettel
készítette tárgyait. Emellett abban is hisz, hogy akár saját kézműves szakkörének növendékei,
akár a fiatal látogatók között lesz
majd olyan, aki kedvet kap e szép
mesterség megismeréséhez és műveléséhez.

A művészet ajándék!
Karácsonyi kortárs műtárgyvásárra várja az érdeklődőket a
MANK (Magyar Alkotóművészeti
Közhasznú Nonprofit Kft.). A
szentendrei ÚjMűhely Galériában
rendhagyó tárlaton válogathatunk
a 20. század második felének legjelesebb hazai grafikus nemzedékének alkotásaiból, a Szentendrei
Grafikai Műhely legendás alkotóinak szitanyomataiból, a Szentendrei
Régi és a Hódmezővásárhelyi Művésztelep művészeinek kiemelkedő
munkáiból, vagy a nagy sikerű
Dialógusok-Polilógusok kortársék-

szer-kiállítás tervezőinek munkáiból.
A vásáron résztvevő művészek:
Aknay János, Ágotha Margit, Badacsonyi Sándor, Baksai József, Balla
Margit, Balogh László, Banga Ferenc, Bánföldi Zoltán, Bálint Ildikó,
Bereznai Péter, Börcsök Anna, Buhály
József, Csáki Róbert, Edőcs Márta, ef
Zámbó István, Farkas Ádám, Gera
Noémi, Hajdu László, Horányi Kinga, Jávor Piroska, Keresztes Dóra,
Király Fanni, Knyihár Amarilla,
Kocsor Eszter Sára, Kovács Tamás,
Krizbai Sándor, Makó Judit, Martin

ADVENTI

Vásár

Tahitótfaluban
2019. december 14. szombat 9-15 óráig

Míves portékákat helybéli mesterektől,
ízes falatokat környékbéli gazdáktól!
Adventi vendéglátás az Önkormányzat
és a Baptista Gyülekezet szervezésében

Helyszín: Tahi, Termelői Piac ideiglenes területe,
a Tildy Zoltán híd mellett.

Henrik, Menyhárt Richárd,
Muzsnay Ákos,
Nagy Barbara,
Nagy Gábor,
Lukoviczky Endre, Radics Márk,
Rákossy Anikó,
Rékassy Csaba, Adventi műtárgyvásár a MANK-ban
Raszler Károly,
Sáros András Miklós, Skultéty Éva, Mátyás, Vékony Fanni, Weiszt József,
Sonkoly Tibor, Szabados Árpád, Záborszky Gábor.
Szabó Tamás, Szabó Vladimir, Szász
Az érdeklődőket november 20Endre, Szemethy Imre, Szuromi Imre, tól december 22-ig várják a szerveTarjáni Jenő, Tulipán László, Varga zők az ÚjMűhely Galériában.
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Egy csepp Európa
Az Aba-Novák Galéria az 2019-es esztendőt jelentős kiállítással tervezte lezárni.
A kiszemelt „csemege” az Európai Iskola
volt. Az ezen a néven létrejött művész-csoportosulás 1945 októberében kezdte meg a
működését, célul tűzve ki, hogy megteremtse a nonfiguratív irányzatok követőinek
kiállítási lehetőségeit, s hogy bekapcsolja
őket a nemzetközi művészeti életbe. Gegesi
Kiss Pál gyermekgyógyász, Kassák Lajos
író, költő, képzőművész, Kállai Ernő művészettörténész, Mezei Árpád filozófus,
pszichológus és Pán Imre művészeti író
voltak az alapítók. Támogatásukkal először
nyílt lehetőség, hogy a progresszív művészet
társadalmi tényező legyen hazánkban. A
művésztársaság nagyon hamar a hatalom
látókörébe került, szellemisége és tevékenysége ellenérzéseket váltott ki, és 1948-ban,
mint minden más polgári művészcsoportot,
az Európai Iskolát is felszámolták.

Nos, ennek a rövid tevékenysége ellenére is igen jelentős társaságnak szeretett
volna a galéria emléket állítani, tagjainak
műveit közönség elé vinni. Bebizonyosodott azonban, hogy az Aba-Novák Galéria
mérete, anyagi lehetőségei ezt nem teszik
lehetővé. Végül az a kompromisszum született, hogy az Európai Iskolába sorolt alkotók olyan műveit mutatják be, amelyek
nem a szorosan vett 1945–48-as időszakban készültek. Így jött létre az „Egy csepp
Európa”, amelyben olyan alkotók munkáival találkozhat a közönség, mint Anna
Margit, Barcsay Jenő, Bálint Endre,
Bolmányi Ferenc, Fekete Nagy Béla,
Gyarmathy Tihamér, Jakovits József, Korniss Dezső, Lossonczy Tamás, Ország
Lili, Makarius Szameer, Vaszkó Erzsébet
és Zemplényi Magda. A tárlat december
7-én nyílik és december 31-ig látogat
ható.

Horvath Kontor Acoustic

A fenti címen jelent meg két zenészbarát lemeze, s turnéjuk is e cím alatt zajlik.
Leányfalura december 9-én érkezik Kontor Tamás és Horváth Misi. Koncertjükön
hallhatunk popos, rockos nótát ugyanúgy, ahogy visszaköszön a blues, vagy a country is. A duó színpadi produkciója gitár, ének, loop pedál, harmonika, beatbox és a
lábdob segítségével komplett zenekarként szólal meg a Galéria Bluesklub LeányfaluHázban!

Fészek klubból a Bolba Lajos színházterembe

Deszkajáték

A leányfalui Ripacsok amatőr társulata – sikeres budapesti bemutatkozója után
– a 2019-es esztendőt, egy új előadóesttel
búcsúztatja. A Fészek klubban „Lepsénynél
még megvolt” címmel Nóti Károly kabaréjeleneteit mutatták be. A sikeres előadást
Póka Éva színművész, a társulat szakmai
vezetője szerkesztette és rendezte. S szinte
már másnap megkezdődött a decemberi
bemutató előkészítése. Az összeállítás központi témája maga a színház, a színpad és a
színészek. Gyakran beszélnek úgy a színpadról, mint a világot jelentő deszkákról, és
bizony játék, felnőtt emberek játéka zajlik
itt. Néha még a darabok címébe is „beszökik” a szó. A Ripacsok mostani estjének
szerzője, Molnár Ferenc egyik sokat játszott
darabja a Játék a kastélyban, Örkény István
egyik remeke pedig a Macskajáték címet
kapta. Így lett a Ripacsok estjének Deszkajáték a címe. Póka Éva, a társulat szerkesztő-rendezője erre az estre Molnár Ferenc
színházzal, színészekkel kapcsolatos jelene-

teiből, valamint Karinthy Frigyes írásaiból
válogatott.
Vérbő nevettetés zajlik a színpadon, a
nagy kacagások mögött azonban felsejlenek
az emberi játszmák, a kisszerű féltékenységek, a mindennapi kenyérharc, az emberi
gyarlóságok és jellemhibák legváltozatosabb
történetei. Nevessünk, mert nevetni jó. Ám
közben lessünk be a színfalak mögé, lássuk
meg a mindennapok kis árulásait is.
A Ripacsok csapata: Bircsák Erika,
Gliba Zsuzsa, Horváth Gábor, Koncz Kriszti, Kováts Kristóf, Nagyné Gyenge Renáta,
Redő Ferenc, Szirony Elek Mária, Szirony
György, Tavas Erzsébet és a vezetőjük Póka
Éva, valamint Oravecz György zongorista
szeretettel vár minden kedves leányfaluit
egy önfeledt estre, ahol az élet mélységei is
feltárulnak.
Az előadás december 15-én 18 órakor
kezdődik a Leányfalu-Ház Bolba Lajos színháztermében.
K.K.

Betlehem csodája Leányfalun
A karácsony számomra nem csak egy
nap, vagy három. A karácsony Jézus, és
vele együtt a szeretet születésének ünnepe. Régen különös gonddal készültek
erre, nemcsak a házat és az istállót rakták rendbe, hanem az emberi kapcsolatokat is. Úgy tartották: a karácsony az
új és a régi, a kezdet és a vég találkozója, ezért próbálták meg lezárni a problémás ügyeket, megadni a tartozásokat,
teljesíteni az elmaradt ígéreteket.
Assisi Szent Ferenc nevéhez fűződik
az első betlehemi jászol felállítása. Az
itáliai Greccio városában 1223-ban arra kérte egy barátját, a nemes Jánost,
hogy rendezzen be egy barlangot, készítsen jászolt, hozzon szalmát, szamarat és ökröt, értesítse a pásztorokat,
elevenítse fel Jézus születésének történetét. „A karácsonyi napok sokféle,

házról házra köszöntő alkalma megújította és átrendezte az egész faluközösség
kapcsolatrendszerét a játék, az ajándékozás és a békességszerzés keretei között” – ismerteti a Magyar Katolikus
Lexikon.
Ilyen köszöntő alkalom a betlehemezés, mely még ma is élő szokás. A betlehemes játék Jézus születése, a Betlehemben történtek megjelenítése. Abonyi Zsófival igyekeztünk Leányfalun
is megeleveníteni ezt, annak reményében, hogy mindannyiunknak eszébe
jut, egyszer ezen a földön egy istálló
csodát fogadott magába. Az általunk
megálmodott leányfalui Betlehem a
múzeum előtt látható.
Banicz Adrienn Zsuzsanna
Leányfalui „közösség a községért”
összefogás

A Gyógynövénykutató Intézet Kft.
(Budakalász) gyógyszergyártáshoz keres
minőségbiztosítót adminisztratív teendők
ellátására, targoncavezetői engedéllyel
rendelkező operátort, valamint
gyógyszerész végzettséggel rendelkező
munkatársat!
Jelentkezés önéletrajz
és motivációs levél megküldésével
a karrier@gynki.hu e-mail címre.

Advent Leányfalun
December 7. szombat 10.00 – 16.00 Adventi vásár térzenével, forralt borral – Leányfalu Hely és Irodalomtörténeti
kiállítóhely kertje. 10.00 -13.00 Kézműves foglalkozás Abonyi Zsófival – Faluház. 17.00 Új Európa című – kiállítás
megnyitója – Aba-Novák Galéria. 18.00 II. Adventi gyertyagyújtás - házigazda az Aba-Novák Galéria. 19.00 Népzenei
koncert és táncház Abonyi Zsófival. December 8. vasárnap
17.00 Rómaiak Pannóniában –Redő Ferenc régész előadássorozata) NKA. December 13. péntek 19.00 A Szovjetunióba
hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapja alkalmából: BÁLSÓJ SZERELEM A MÁLENKIJ ROBOT IDEJÉN című színdarab egy felvonásban. December 14.
szombat 15.30 „Karácsonyi Angyalok” ünnepélyes ajándékátadás. 17.00 Gárdonyi Géza: Csordásék Karácsonya – Árvácska Gyermek Színjátszókör ea. 18.00 III. Adventi gyertyagyújtás – házigazda a Leányfalui Karitász, km. a Tündérkert
Óvoda gyermekei. Utána Jazz Karácsony Bolba Évával. December15. vasárnap 18.00 Karinthy Frigyes és Molnár Ferenc írásaiból: Deszkajelentek – a Ripacsok Amatőr
Színjátszókör műsora. December 19. csütörtök 19.00 Jótékonysági célú est – Böjte Csabával beszélget Krakkó Ákos.
December 21. szombat 16.30 Régi Karácsony – mesejáték
az Arany Szamár Bábszínház ea. 18.00 IV. Adventi gyertyagyújtás – házigazda a 1004. Szent Anna Cserkészcsapat. Műsor:
Betlehem. December 22. vasárnap 16.00 Leányfalui esték
– Az én kabarém… könyvbemutató. Koltai Róberttel és Gaál
Ildikóval Kövesdi Miklós Gábor beszélget.

Leányfalui Esték
Új sorozat indul a leányfalui
Faluházban december 22-én a
fenti címmel. A házigazda Kövesdi Miklós Gábor író-humorista,
érdeklődésünkre, elmondta olyan
December 22. 16 óra
Leányfalun, vagy a környéken
Leányfalu, Faluház
Beszélgető partner
élő, ide kötődő hírességeket szeKövesdi Miklós Gábor
retnének meghívni egy-egy beszélgetésre, akikre sokan kíváncsiak a faluban. Az első vendégek
Koltai Róbert és Gaál Ildikó
szerkesztő lesznek, akik közösen
mutatják be a színész most megjelent, Az én kabarém című
könyvét. Ez a kötet a tavalyi Sose
halok meg? egyfajta folytatása,
újabb történetekkel a népszerű művész pályafutásából. Január 19-én
a korábban a településen élő Zeliska Orsi „Péklány”, a népszerű
blogger, a balatonfüredi Péklány pékség alapítója lesz a Leányfalui
Esték vendége, februárban pedig a Leányfalun élő Takács Zoltán
„Jappán” zenei producer, aki többek között a Heaven Street 7 zenésze.
Mint Kövesdi elmondta, távlati tervei között van Nádasdy Ádám és
Lackfi János felkérése is.

Bálsój szerelem
a málenkij robot idején
Pogány Irén és Váradi Miklós a valóságban
nem élt, nem szerette
egymást és nem szakították el őket egymástól. De mégis. Mert az
ő történetükben benne
van annak a sok ezer
embernek a szerelme,
fájdalma, küszködése,
akiknek az életébe beleavatkozott a történelem.
A második világháború
után a szovjet hadsereg
bosszúhadjárata során
mintegy 600.000 magyart, főként civileket
szállítottak el a Gulágra,
hogy embertelen körülmények között dolgoztassák őket.
A fele soha nem jött vissza. Sokszor az itthon maradottak sem
jártak jobban.
Erről az időszakról szól Hárs
Anna drámája, amelyet a Faktor
Terminál mutat be a Szigetmonostor Faluházban. Az egyfelvonásos
darab két főszerepét Schermann
Márta és Terhes Sándor alakítja, a
rendező Végh Zsolt.
A dokumentarista elemek felhasználásával készült előadásban
egy málenkij robotra elhurcolt
férfi, és otthon maradt felesége
levelezésén keresztül ismerhetjük
meg személyes történetüket. Le-

veleiken átüt a szenvedély, a féltés,
a vágy, a magány, az egymás elvesztésétől és az újbóli találkozástól való félelem. Szubjektív beszámolóikon keresztül betekintést
nyerünk a munkatáborok és a
romjain újjáépülő, majd egy
újabb diktatúrába rohanó ország
mindennapjaiba.
A díjmentesen látogatható
előadások december 12-én, este 19 órától a szigetmonostori,
míg december 13-án, ugyancsak 19 órától a leányfalui
Faluházban várják a közönséget.
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Workshop a Teleki-Wattay Művészeti Iskolában

3D a zeneoktatásban!

November elején, Pomázon, Széplaki Zoltán mesterpedagógus előadását
hallgathatták meg a résztvevők. A világviszonylatban is egyedülálló projekt a
pedagógus legújabb innovációjára épül. A Teleki-Wattay Művészeti Iskola
rézfúvós tanára, tanítványai számára 3D nyomtatóval, mindenkinek saját adottságához igazított egyéni fúvókákat, hangszer kiegészítőket, eszközöket tervez,
illetve állít elő. A kutatásról a tudásmegosztó weboldalán részletes prezentáció
található a: https://rezfuvosok.webnode.hu/jogyakorlatom)
A rendezvényt egy
olyan minikoncert nyitotta, amelyen az előadó
a zeneművet 3D fúvókával szólaltatta meg. Az
előadás elején a 3D
nyomtatás történetével
és különböző nyomtatási eljárásokkal, módszerekkel is ismerkedhettek
az érdeklődők. A peda- Üvegszálas kürt fúvóka
gógus részletesen ismertette az általa alkalmazott Craftbot+ készülék tulajdonságait és tantermi alkalmazhatóságát. A különféle nyomtatóanyagokból épített fúvókákat hangszeren
is megszólaltatta. Kiállítás is kísérte a programot, ahol a már elkészült nyomtatott fúvókákat, hangszer kellékeket, maketteket lehetett megtekinteni.
A prezentációban megjelentek az eddig készült tárgyak, emellett videofelvételen hallhatók voltak Széplaki Zoltán tanítványainak azon koncertjei, amelyeken 3D eszközökkel zenélnek.
A program befejező részében a fejlesztésekről, a 3D technológia segítségével
előállított eszközök kísérletéről esett szó. A pedagógus az általa kialakított laborban rézfúvós tanszakon tanuló növendékeivel is megismerteti a technológiát. A 3D nyomtatás elsajátítása mellett megkerülhetettlen, hogy a tanítványok
tisztában legyenek a fúvókák fizikai paramétereivel, és azzal, hogy mi módon
tudják saját képükre formálni az eszközöket. Az elsajátított tudásanyag nem
csak zenei téren hasznos, a 3D technológia ismerete számos területen kiaknázható, emellett az alkotókészséget is fejleszti.

Budakalászon a hév vonalától
5 percre Új hidegkonyhai
termelő üzem keres betanított
munkavállalót. Hétfőtől
csütörtökig. Hétvége szabad.
Jó csapat ha te is jól játszol.
Jelentkezni: +36203304464 ,
falukrem@yahoo.com

jutalékért
értékesítjük INGATLANÁT Szentendrén,
Pomáz, Budakalász, Óbuda környékén
Bauer Kata 06-30-981 8575

Tévhit, hogy amennyiben az építkezésnél nem gondoltak az okos otthon rendszerre, akkor utólag már csak
nagy kényelmetlenségek árán lehet
modernizálni a lakásunkat, házunkat.
Rugalmas, vezeték nélküli és
megfizethető, falbontás nélkül beszerelhető rendszerek ugyanis elérhetők! Ráadásul, ha utólag meggondolnánk magunkat, bármikor módosítható, kiegészíthető a beszerelt rendszer, amelynek a költségei messze elmaradnak attól, hogy luxusnak tűnjenek.

Már nem luxus az okosotthon
Ugyanakkor a berendezések, kütyük által kínált szolgáltatások maradéktalanul megfelelnek a XXI. századi elvárásoknak, ide értve azt is, hogy
teljesen a felhasználó igényére szabható, kombinálható a rendszer. Ha például napközben lejjebb vesszük a fűtést, de szeretnénk meleg otthonba
hazatérni, az okostelefonunkról küldhetünk utasítást a kazánnak: lásson
munkához!

Ökobazári könyvajánló
Városi Ökobazárral jelenik meg az
adventi hétvégeken Szentendre Környezetvédelmi munkacsoportja. Kínálatukban a Liget, L’Harmattan, Ars et
Vita, Magvető, Líra, Scolar kiadók izgalmas felnőtt és gyerekkönyvei találhatók a fenntarthatóság témaköréből,
de szentendrei művészek alkotásai és
zero waste holmik is várják az érdeklődőket. A sátor jó lehetőséget kínál a
helyi civil szerveződéseknek is hogy
bemutassák portékáikat. Az ökopiac
bevételéből helyi ügyeket és családokat
támogat a környezetvédelmi bizottság.
A standon
kapható könyvek
közül Takács
Sánta András A
közlegelő komédiája című
kötetét ajánljuk
figyelmükbe – a
könyv állítása
szerint a klímakatasztrófa elkerüléséhez
az egyik legfontosabb, ám mindeddig
igencsak elhanyagolt lépés a közösségek
újrafelfedezése lenne. A kötet vezérfonala a számos tudományterületen használt, a környezeti problémákra is remekül alkalmazható „közlegelők tragédiája” tanmese – ami friss szemmel tekint

erre a modellre. Hogyan segíthetnek
helyi közösségek komédiába fordítani
a tragédiát, vagyis az ökológiai válságot?
Mit tanulhatunk mindehhez két távoli sziget lakóitól? Mi jellemzi azokat a
hazai ökofalvakat és más helyi ökokö
zösségeket, amelyek már elindultak
ezen az úton?
Lányi András író, filozófus,
egyetemi oktató
munkásságának
középpontjában
a környezet és a
társadalom, a közösségi lét védelme áll. Elképzelt
Közösségeim című friss tanulmánykötetében határozott politikai, ökopo
litikai, társadalmi elképzeléseiről kaphatunk képet, amelyben a globalizmus
ról és az ökológiai rendszerváltozás
szükségességéről ír.
(Thurzó Orsolya)

Budakalászi termelő
üzemünkbe azonali
kezdéssel

cukrászt
és kézilányt

keresünk.
Jelentkezéseket a pozíció
megjelölésével az
info.alomsuti@gmail.com
e-mail címen várunk.

Nyárra pedig beprogramozhatjuk
a rendszert, hogy a legmelegebb órákban a tűző napot a redőny leengedésével kizárja akkor is, ha nem vagyunk
otthon.
És hogy éppen a babaszobában
megfelel-e a csöppségnek a klíma, azt
akár a telefonunkon is megfigyelhetjük egy kamera segítségével. A gyerekek és az egész család biztonságára
ügyelhet a tűz-, illetve a szénmonoxidjelző, amelyek baj esetén azonnal jeleznek a telefonon. Amikor elmegyünk otthonról, indulás előtt mindig
ellenőrizni kell, elzártuk-e a tűzhelyet,
kihúztuk-e a vasalót, eloltottuk-e az
összes lámpát. A ház teljes ellenőrzése

értékes perceket emészthet fel és meg
is feledkezhetünk valamiről, ám az
intelligens otthonvezérlő rendszer erre
is nyújt megoldást: egyetlen gomb
megnyomásával ki- vagy bekapcsol
minden, aminek előzőleg utasítást
adtunk a beprogramozás során. Amikor pedig hosszabb időre utazik el a
család, mégis praktikusabb, ha néhanéha bekapcsol a tévé, felgyullad egyegy lámpa. – Mint Kevin a Reszkessetek betörők című filmben – ez a
rendszer is képes otthonlétet szimulálni, így a rosszakaróknak úgy tűnhet, hogy nem utazott el a család.
Amellett, hogy így biztonságban
tudhatjuk a házunkat, jó szórakozást
is nyújthat a nyaralás közben telefonunkon kapcsolgatni az otthoni berendezéseinket.

OTTHONOKOSÍTÁS
Világításvezérlés, hűtés/fűtés szabályozás,
redőnymozgatás, fogyasztás optimalizálás,
hangrendszer, kaputelefon,
kamerarendszer, távvezérlés, automatizálás,
CO- és tűzriasztás, biztonság fokozás, stb.
Rendszerünk jellemzői:
Vezeték nélküli kommunikáció | Bármikor
bővíthető, módosítható, nem kell szétverni
a házat, utólag is beépíthető.
Amit kínálunk:
Tervezés | Eszköz beszerzés | Telepítés |
Programozás | Karbantartás

www.leisurehome.hu e-mail: lh@leisurehome.hu
Tel.: +36 20 429 1761

Budakalász, Budai út 26.

Nyitva tartás: Hétfő-Szombat: 5-21, Vasárnap 7-20
Tel.: 06-20/617-6606

Helyben sütött, mindig friss pékáru,
erdélyi pityókás kenyér (vadkovászos),
aprósütemények, minipogácsa
Hagyományos diós
és mákos bejgli kapható
valódi dió és mák
töltelékkel
SZÉPSÉGSZALON

MEGNYITOTTUNK!
FODRÁSZAT
MŰKÖRÖM
MASSZŐR
KOZMETIKA
METAMORF MASSZÁZS
SZEMPILLA
PEDIKŰR
HALPEDIKŰR
SZOLÁRIUM
Sok-sok akcióval várjuk régi és új vendégeinket!
Cím: Budakalász, Pomázi út 26.
Nyitva tartás: H-SZ: 9-21 V: zárva

900

Ft/½ kg

ÚJ TULAJDONOS: HALÁSZI FERENC

HÁZIAS ÍZEKKEL, SZÓJA ÉS GLUTÉNMENTES
TISZTA, MINŐSÉGI ALAPANYAGOKBÓL
KÉSZÜLT TERMÉKEK

ÜNNEPI AJÁNLATUNK DECEMBERRE
PULYKA, KACSA
HALÁSZLÉ-ALAP, PONTYSZELET-BELSŐSÉG
MALAC, HURKA, KOLBÁSZ
KOCSONYACSOMAG, VIRSLI
Nyitva tartás:
Keddtől péntekig: 7–17 óráig
Szombaton: 7–12 óráig
Hétfőn és vasárnap zárva
Dunabogdány, Kossuth Lajos utca 40.
Telefon: +36/26/390 350
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A Bogdányi Híradóban időrőlidőre olyan bogdányi polgárokat
szeretnénk az olvasókkal megismertetni, akik rendkívül elkötelezetten
űznek valamilyen sportot, vagy valami egészen különleges hobbyjuk
van. Első alkalommal ifj. Szűcs
Károllyal beszélgettünk.
– Emlékszem téged régebben a
roncsderby érdekelt, de talán nem
sértelek meg, ha azt mondom, eleddig valahogy nem kötötte össze az
ember Szűcs Károlyt a csúcstámadással. Hogyan került a hegymászás
az életedbe?
Jól emlékszel, fiatalon sokat
roncsderbyztünk a Faterral, egész
szép eredményeket is sikerült elérnünk. Aztán miután az véget ért,
a motorozás lett a hobbynk. Rendszeresen jártam munkába is Pestre
motorral, amit egyre inkább orosz
rulettnek éreztem. Nem az volt a
kérdés, hogy el fog-e csapni egy
autó, hanem az, hogy mikor. Így
hát eladtam a motoromat, hogy
még kísértés se legyen. Ezután
döntöttem el, hogy 15 évnyi do-

Extrém Bogdányiak
hányzás után leteszem a cigit. Igen
ám, de jöttek a hétvégék, s velük
a „Csinálni kéne valamit, mert
úgy rágyújtanék” gondolat. Ezért

inkább felmentem a Len-hegyre,
s ott tudatosult bennem, hogy én
imádom a hegyeket! Megismerkedtem egy nagyon jó kis társasággal, szintén a hegyek rabjai.
Azóta együtt megyünk, mászunk,
húzzuk, vonjuk és támogatjuk
egymást.
– A változás képességéből erőt

meríthetnek mások is. Mit üzensz
nekik?
Talán hogy mindenképp megéri, csinálják, még ha az edzések
alatt nem is ezt érzik, de a végeredmény minden szenvedésért kárpótol. Mint engem, amikor sikerül
feljutnom egy új csúcsra, na az
leírhatatlan érzés.
– Eddig milyen csúcsokat másztál meg?
Feljutottam az Alacsony-Tátra
három legmagasabb csúcsára
(Gyömbér-Chopok-Deres). A Magas-Tátrában pl. a Tengerszemcsúcsra (2503m), a Vörös Toronyhágóba (2353m), a Krivánra
(2495m). Az Alpokban a
Grossvenedigerre (3666m), Marokkóban a Toubkalra (4167m).
Most utoljára pedig Iránban a
Damavand vulkánon 5324 méterig jutottam. Jövő nyárra tervben
van a törökországi Ararát (5137m)
megmászása. Aztán van még egy
6000-es hegy tervben, de csak
szép sorjában…
– Hogyan készülsz egy-egy megmérettetésre?
Néhány napon belül lezárul Leányfalu Termálfürdő északi területén a kútépítés első üteme. Az AGM
Betonelemgyártó Forgalmazó és
Építő Zrt. egy új technológiához
nyert pályázati támogatást, az önkormányzat pedig hozzájárult, hogy
ennek prototípusa a fürdő területére kerüljön. A munka során a hideg
vizet 12 méter mély kavicsrétegből
hozzák fel, majd továbbítják a medenceszűrőkhöz. A kút kiépítése és
üzemeltetése az önkormányzatnak
nem kerül pénzbe, a vizet ingyen
kapja majd a fürdő, a kút és a szűrők
közti vezeték lefektetéséhez azonban
50%-ban hozzájárul a település.
A kút 2025-ben teljes egészében
a fürdő tulajdonába kerül, amelyet
jelentős értékkel gazdagít a beruházás. A projekt keretében olyan új
vízbeszerzési technológiát alakítanak ki, amely akár korlátozott körülmények között is jóval nagyobb

BOBPÁLYÁK

www.bobozas.hu

Sopron,
a 84-es út mellett
20/433-3505,
99/334-266

Visegrád-Nagyvillám,
a 11 főútról
20/924-5961,
26/397-397

Nyitva az év
Pályabérlés cégrendezvényekhez minden napján

Havas kikapcsolódásban gazdag ünnepeket kívánunk!

www.peringerarnyekolas.hu • info@peringerarnyekolas.hu

2020. január 31-ig!

Megpróbálok annyit edzeni
amennyit csak az időm enged a
munka és a család mellett, és sajnos a diéta sem árt.
– Mennyi felszerelést visztek,
mire kell figyelni mondjuk 5000
méter felett?
Általában annyi felszerelést
viszünk, ami elég ahhoz, hogy egy
esetleges vészhelyzetben is biztonságban le tudjunk jönni a hegyről.
Sokat számít a jó minőségű réteges ruházat, az energiadús, de
könnyű ételek, mindenképp elegendő víz (nem sör), és talán a
legfontosabb a fejlámpa. Bármi
előfordulhat, és ha rásötétedik
valakire a hegyen, fejlámpa nélkül
nehezen fogja megúszni a kalandot sérülések nélkül. 5000 méter
felett már csak arra kell figyelni,
hogy valahogy kapj levegőt, miközben teszed az egyik lábad a
másik után.
– Mindig veled van egy
bogdányi feliratos magyar zászló…
Ha olyan hegyre megyek, ahol
előtte még nem jártam, akkor
mindenképp. Csak egy bogdányi
feliratos zászlóm van, nem szoktam a hegyen hagyni.
Liebhardt András

Szilveszteri Vöröskő-túra, avagy

Köszöntő a magasban

Az év utolsó napján jó szívvel invitálunk mindenkit egy hangulatos
kirándulásra és koccintásra a Pilis, pontosabban a Visegrádi-hegység
egyik legszebb kilátóhelyére, a Vöröskő ormára.
Szép és egészséges leányfalui
hag yomány
ugyanis, hogy a
település lakói
szilveszter napján felkerekednek, hogy a
pompás panorámában gyönyörködve kívánjanak egymásnak
boldog újévet. Az útvonalat mindenki maga választhatja meg, a találkozó délben lesz a csúcson, ahol Kovách Tamás pócsmegyeri és leányfalui
református lelkész tart rövid áhítatot. Ezután elfogyaszthatjuk az otthonról hozott elemózsiát, de megkóstolhatjuk túratársaink finomságait is.
Forralt borról, pálinkás butykosról is ki-ki maga gondoskodjék.
Aki velünk tart, szeretettel várjuk december 31-én, 10 órakor
Leányfalun a CBA áruház előtti téren. Az időjárástól függetlenül mi
mindenképpen ott leszünk, hiszen tudjuk: túrázáshoz rossz idő nincs,
csak rosszul megválasztott túraöltözet. Akik nem tartanak velünk,
azoknak ezúton kívánok áldott, boldog újesztendőt!
Adorján András, Leányfalu polgármestere

Új kúttal gazdagodik Leányfalu
vízmennyiséget ad, mint a jelenleg
alkalmazott módszerek. A számítások szerint a kútból a Termálfürdő
naponta 2000 m³ ivóvíz minőségű
hideg vizet nyerhet ki.
A munkálatok kezdetén az érintett területet megtisztították, a korábban itt álló üdülőépületek föld
alatti maradványait elszállították. A
fúrás során kinyert termőfölddel
megemelik az eddig mélyen fekvő
területet. A fúrási munkálatok várhatóan december első hetében véget

érnek, majd megindul az építkezés.
Befejezése – a cég tájékoztatása szerint – februárra várható, márciusban
pedig lezárul a tereprendezés is. Ezután csak egy két méter átmérőjű
kerek építmény látszik majd, környezetbe illő burkolása után várhatóan szebb és gondozottabb területtel gazdagodik a fürdő.
Az építkezés – időnként nagyobb
zajjal járó – idejére Leányfalu vezetése és a kivitelezők a környéken élők
megértését kérik.

Karácsonyi Akció!
Idén újra kedvezményes BÉRLETEKKEL szeretnénk kedveskedni Önöknek, ha
2019.december 9-től december 31-ig vásárolják meg a 20, az 50
alkalmas vagy éves bérletüket!
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és Eredményekben gazdag
Boldog Új Évet
Kívánunk Minden Kedves Vendégünknek!

Termálfürdő Leányfalu
ÜNNEPI NYITVA TARTÁS

December 23. hétfő 06:00 – 19:00
December 24. kedd 06:00 – 13:00
December 25-26. szerda-csütörtök 08:00 – 19:00
December 27-28. péntek-szombat 06:00 – 19:00
ÉJSZAKAI FÜRDŐZÉS: 20:00-24:00
December 31. kedd 06:00 – 18:00
Január 1. szerda 12:00 – 19:00
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OTTHONOSAN AZ UDVAROSBAN
Elvihető ünnepi
kínálattal
KÍVÁNUNK BOLDOG
ÜNNEPET!
Karácsonyra
HALÁSZLÉ
TÖLTÖTT KÁPOSZTA
KOCSONYA
rendelhető!
RENDEZVÉNYTEREM
KERTHELYISÉG
❧ Lakodalom, keresztelő
❧ Szülinapi parti,
családi események
❧ Osztálytalálkozó
❧ Céges rendezvények
HÁZIAS NAPI MENÜ
házhoz szállítással
Hétfőtől péntekig
Kétféléből választható
Húsos és Vega menü
(ételallergiásoknak is)

Udvaros Csárda – gyermekjátszóval, saját parkolóval ❧ Pomáz, Mártírok útja 1–3.
T.: +36 (20) 570-1361 ❧ info@udvaroscsarda.hu ❧ www.udvaroscsarda.hu

