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Szentendre, Bogdányi út 8. 

Tradicionális kézi formázású raku kerámiák
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Szörényi Levente-Bródy János

rockopera
Boldizsár Miklós „Ezredforduló” c. drámája alapján

A Bartók Plusz Operafesztivál és a Zikkurat Színpadi Ügynökség közös produkciója
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Kívánunk
Olvasóinknak!

„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!”

                         Várnai Zseni
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A középkortól az arisztokrácia im-
portálta hazánkba a divatokat és a nyu-
gatos újdonságokat. Vélhetően a kará-
csonyfa és a szaloncukor honi története 
a nevezetes Bécsi Kongresszussal kezdő-
dött, amely 1814 őszétől 1815 júniusáig 
tartott, és célja volt, hogy Európában a 
több mint két évtizeden át tartó háborús 
időszakot lezárja, a forradalmi és a na-
póleoni háborúkat követően a kontinen-
sen hosszú távú békét és stabilitást te-
remtsen. De ennek az eseménynek vol-
tak kevésbé fontos történelmi hozadékai 
is. Hiszen a „táncoló kongresszust” 
változatos és látványos események – 
színházi előadások, hangversenyek, ha-
gyományos és jelmezes bálok, vadásza-
tok, szánkózások, korcsolyázások, lovas 
bemutatók, tornaversenyek, tűzijátékok 
s népünnepélyek – körítették, amelyeket 
a vendéglátó Habsburgok szerveztek. Itt 
cserélődtek ki Európa gasztronómiájá-
nak divatjai és újdonságai is. Ekkor je-
lent meg a magyar arisztokrata családok-
nál újdonságként az is, hogy bécsi palo-
tájukban karácsonyfákat állítottak. 
Mert az Eszterházy, Batthyány, Erdődy, 
Pál� y családok ebben az időben a telet 
bécsi palotájukban töltötték. A reform-
korban ebben is változás történt, ami 

megváltoztatta a résztvevők körét is, 
hiszen a bálokon már a nemesek és arisz-
tokraták mellett voltak művészek, írók 
és más értelmiségiek is. Ekkortájt került 
át az arisztokráciától a karácsonyfa állí-
tásának szokása a pesti polgárok körébe. 
Például abba az értelmiségi körbe is, 
amelyhez Vachott Sándor szerkesztő is 
tartozott, akinek pesti házában, amikor 
az első karácsonyfát ünnepelték, a kor 
magyar irodalmának olyan alakjai vol-
tak jelen, mint Pető�  Sándor, Vörösmar-
ty Mihály, Bajza József, Erdélyi János, 
Kuthy Lajos, Kazinczy Gábor. Így ír erről 
memoárjában Vachott: „…a kará-
csonyfát nagy tapsokkal üdvözölte, 
melyet gyertya világít meg, mindenki 
számára egy kis ajándék, minden 
Konditor Kugler alkotása.” 
Nos, ez a Kugler cukrászal-
kotás a szaloncukor volt, 
melynek eredete egyes „sza-
loncukor-kutatók” szerint 
máig nem tisztázott.

Vannak, akik Franciaor-
szágból a 14. században ké-
szített, a szaloncukorra haja-
zó csokoládéktól eredeztetik, 
amelynek receptjei szerintük 
később a mai Németország 

területére kerültek át. Itt lett 
Salonzuckerl is a neve, amely a szalon-
cukor német szóösszetételének magyar 
változata. Az édesség sorsa párhuzamo-
san alakult a magyar karácsonyi hagyo-
mánnyal, mert a szaloncukor alkalmas 
volt a díszítésre, és apró ajándéknak is. 

És mivel a 19. század elejétől a papírba 
csomagolt édességek nagy népszerűség-
nek örvendtek Magyarországon, a szá-
zad végére már tizenhét különböző re-
cept alapján készítettek szaloncukrot. 
Ahhoz, hogy a szaloncukor megszüles-
sék, szükség volt a � nomított cukorra is. 

A 19. századi Magyarorszá-
gon a cukor még nem volt 
általánosan elterjedt fogyasz-
tási cikk. De ettől még, 
ahogy a szaloncukor megje-
lent, hatalmas sikert aratott 
és széles körben terjedt el a 
huszadik század első évtize-
dére.

Több dolog is van, ami-
ben mi lettünk e karácsonyi 
édesség magyarrá nemesítői. 

Az egyik a neve, mert bár a név német, 
nálunk őrződött meg, tőlünk vették át 
a környező országok, így lett hun ga ri-
kum má. S bár sokunk szeretné, ha a 
magyar szaloncukor a tokaji ízétől vagy 
a magyar kajszitól és más tucatnyi sajá-
tos honi íztől lenne magyar, a dolog 
sajnos nem így alakult. Ugyanis sokak 
szerint a magyar szaloncukor többek 
között abban volt első, hogy ez volt 
először csillogó sztaniolba csomagolva. 
No és a tipikus magyar szaloncukor 
sajátossága egy másik, szintén csoma-
golási sajátosság, hogy riccelt papír 
rojtja volt. S bár már a harmincas évek-
ben is tizenhat féle szaloncukrot lehe-
tett kapni a jobb cukrászdákban, ez az 
az ötvenes évekre a fehér, sárga, rózsa-
szín és barna fondant választékára szű-
kült, amikor Magyarországot a „vas és 
acél országává” kellett tenni. S mint ez, 
úgy vált a Kádár korszak jelképévé a 
zselés szaloncukor. Amelyért először 
olyan hosszú sorok álltak a pesti Cse-
mege Vállalat üzletei előtt, mint amikor 
az első Lego játékokat hozták be Ma-
gyarországra.

Szóval a szaloncukor története maga 
a magyar történelem, és akár honismeret 
is. Mert bár a szentendrei Művész Étterem 

elődje, a Beslits cuki már 1799-ben 
megalapíttatott, és 1896-tól már mint 
cukrászda működött Szentendrén, de 
mivel a város pravoszláv püspöki szék-
hely volt, nálunk nem a fenyőfa, hanem 
badnjak (tölgyfa) volt a karácsonyi szim-
bólum, és nem a szaloncukor a fán, ha-
nem a díszes karácsonyi kalács.

E nyugatos szokás nálunk csak ki-
sebb késéssel jelent meg, és vált népsze-
rűvé. Stéger Ferenc, korának Pa va rotti-
ja, aki sikeres opera karrierjét követően 
Szentendrén élt, mint tehetős nobilitás 
már készíttetett ajándékként kis édesség 
csomagocskákat, közöttük szaloncukrot 
is, hogy karácsonykor a város szegény 
gyerekeinek örömet szerezzen.

Ma a szaloncukor választék hatal-
mas. De ahogy gazdagodott a kínálat, 
úgy vesztette el a szegénység és hiány-
gazdaság idejében volt értékét is a gyer-
mekek körében. Így hát azt kívánom 
minden kedves olvasónak, hogy az 
idei karácsony okozzon annyi örömet 
e kínálatában boldognak tetsző világ-
ban, mint amikor mi az ötvenes évek 
karácsonyán az első szaloncukrot 
kibontottuk, s az a sztaniol alól ki-
bukkant és csokis volt!

Benkovits György

„Kívülről csillogó, bévül meg olvadó…”

Legyen csokis!
Bármennyire is hihetetlennek tűnik, de a szaloncukor magyarországi elterjedé-
sében és rendkívül gyors népszerűvé válásában több érdeme volt a � umei, majd 
később a szerencsi cukor� nomítóknak és Vachott Sándornak, mint a legenda 
által erről is ismert osztrák-magyar grófnénak. � erese von Brunsvik 1828-ban 
importálta hazánkba a tiroli karácsonyi szokásokat, és ő volt az, aki Bécsben, 
majd később a budai krisztinavárosi óvodában is karácsonyfát állíttatott.

Az óév lezárása és az új esztendő 
kezdete minden kultúrában jeles 
ünnepnek számít, de ez térben és 
időben korántsem ugyanarra a nap-
ra, vagy ugyanahhoz a csillagászati, 
történelmi eseményhez kapcsolódik.

Kínában, és általában Kelet-Ázsiá-
ban – azaz a világ népességének egyne-
gyede számára – az újév a téli napfor-
dulót követő második újhold után 
kezdődik, s ezért a mi Húsvétunkhoz 
hasonlóan „mozgó ünnep”-ként, janu-
ár 21-e és február 21-e közé esik. Ezért, 
bár a szokások sok szempontból hason-
lóak a mieinkhez, számukra ez már a 
tavasz kezdetét jelenti.

A zsidó vallás szerinti újévet, a rós 

hasanát ősszel ülik meg, ez a négy újév 
közül a harmadik, a teremtés ünnepe, 
mely idén szeptember 9-e és 11-e közé 
esett. A zsidó időszámítás Krisztus szü-
letése előtt 3761-ben kezdődik, a sófár 
megszólalása náluk már az 5779. év 
első napját jelezte. Az iszlám évszámí-
tás kezdete 622. július 16., a hidzsra, 
Mohamed próféta Mekkából Mediná-
ba való vándorlása.

Mivel a számítások alapja a Gergely 
naptár 365 napos évével szemben a 
holdhónapok alapján történik, az újév 
a mohamedánoknál is mozgó ünnep, 
2018-ban szeptember 11-én volt. Erre a 
napra nincs előírva különösebb cere-
mónia, leginkább egy családi vagy 
baráti körben elköltött vacsora a szo-
kás. A hindu újévet, a diwalit – a Fé-
nyek Ünnepét – idén november 7-től 
kezdődően, hagyományosan öt napon 
át tartották meg. A diwali a hindu 
holdnaptár szerint az év legsötétebb 
napjához kapcsolódik, a Ramayana 

eposzban ezen a napon tért vissza ti-
zenhárom évi száműzetés után 
Ajódhába Ráma herceg feleségével 
Szítával, testvérével Laks ma ná val, va-
lamint Ha nu mán nal, a majommal. Az 
ünnep szokásrendjébe az összes újévet 
ünneplő országhoz hasonlóan beletar-
tozik a régi tárgyaktól való megszaba-
dulás, a házak kitakarítása, csinosítása 
és a � nom ételek.

Az európai kultúrkörben – épp úgy, 
mint a Karácsonynak – a szilveszteri-
újévi szokásoknak, hagyományoknak 
gyökereit is megtaláljuk a római kor-
ban. A december 17-től 23-ig tartó 
Saturnalia után hét nappal Janus tisz-
teletére gyakran orgiákba hajló ünnep-
ségeket rendeztek. A feltehetően et-
ruszk eredetű Janus kétarcú isten volt, 

de ez a mai értelmezéstől eltérően nem 
az ellentétet, hanem az időt jelképezte: 
az egyik szakállas fér� arc a múlt titka-
it már ismeri, a másik fér� arc pedig a 
jövőt fürkészi. Janus ünnepére a róma-
iak szerencsét hozó örökzöld olaj- vagy 
babérággal díszítették fel otthonaikat, 
s megajándékozták egymást. Kr. e. 
154-től januarius első napján léptek 
hivatalba az új consulok, a hivatalok 
egy évre megválasztott, legfőbb tiszt-
ségviselői.

A kereszténység elterjedésével – a 
pogány kicsapongások elfeledtetésére 
– az egyház erre a napra tette a 
circumcisio, azaz Jézus körülmetélésé-
nek ünnepét. A római hagyományt 
elfelejtve január 1-e már nem az újév 
kezdete volt, ez a középkorban a kü-
lönböző országokban más és más idő-
pontra esett: Magyarországon például 
december 25-én kezdődött az újesztendő, 
s ezen a napon volt szokás ajándékokat 
adni a családtagoknak és a barátoknak. 
A közhiedelemmel ellentétben nem 
XIII. Gergely pápa 1582. évi naptár-
reformjától kezdődően vált általánossá, 
hogy január elsejét tartják az újév kez-
detének. Volt ahol hamarabb, a Német-
Római Birodalomban 1544-től, Spa-
nyolországban és Portugáliában 1566-
tól, Poroszországban és Svédországban 
1559-től, Franciaországban 1564-től; 

és volt, ahol később, például Skóciában 
1600-tól ünneplik ezt a napot az év 
első napjaként. Az ortodox egyházban 
a mai napig a Kr. e. 45-ben Julius Cae-
sar által bevezetett Julián-naptár hasz-
nálatos, mely a Gergely-naptárhoz 
képest tizenhárom napos „késésben” 
van. Ezért pl. az Úr Születésének ün-
nepe – a Karácsony – náluk január 7-én 
van. Bár mára már a pravoszlávok is 
„szilvesztereznek”, de az egyházi év 
hivatalosan szeptember 1-én kezdődik, 
és augusztus 31-én zárul.

Ahogy a Szilveszter és az Újév ün-
nepének időpontja, úgy szokásrendsze-
re, rítusai, babonái is évszázadok alatt, 
pogány és keresztény hagyományok, 
néha helyi események, később a divat 
és nem egyszer üzleti reklámok hatá-
sára alakultak ki. Oldalakat tenne ki 
mindannak részletes, indoklásokkal 
kísért felsorolása, hogy mit nem szabad 
szilveszterkor és újévkor megtenni vagy 
megenni, s melyek az ugyanekkor „kö-
telező” tevékenységek és étkek. Min-
denki maga döntse el a bőséges szak-
irodalomból, hogy mit tart meg ezek-
ből családi tradíciók miatt, megszokás-
ból, vagy éppen babonaságból. 
Mindennek lehet pozitív hatása, és 
nem is a földöntúli erők miatt, hanem 
mert amiben erősen hiszünk, az valóra 
is válik! Kívánjuk tehát, hogy a szilvesz-

teri zajongás és a tűzijáték űzze el az 
ártó erőket, az ólom- vagy viaszöntés 
árulja el a jövő titkait, az újévi lencse és 
mákos patkó hozzon sok pénzt a ház-
hoz, a sült malac túrja ki a szerencsét, 
ne vigyék ki a szemetet és ne teregesse-
nek (inkább pihenjenek a szilveszteri 
buli után)! Éjfélkor feltétlenül bontsa-
nak ki egy jóféle pezsgőt, hiszen Dom 
Pérignon bencés szerzetes 1670-ben 
véletlenül felfedezett, a csillagokat idé-
ző habzóborából inni a hatalmas tar-
tályokban történő érlelés óta már nem 
a gazdagok kiváltsága, s még az a kicsi 
durranás is elűzhet néhány gonosz szel-
lemet!

K.Sz.É.
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Az óév lezárása és az új esztendő 
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Új óvoda lesz Szigetmonostoron
A régen várt gyermekintézmény kétszázötven mil-

liós beruházással készülhet el a jövő esztendőre, tudtuk 
meg Molnár Zsolttól. A polgármester elmondta, 
noha a településen működik egy négy csoportos óvo-
da, ám a gyereklétszám növekedése szükségessé teszi 
a bővítést. Ezt az is indokolja, hogy a törvényi előírá-
soknak megfelelően, ahol már három csoport műkö-
dik, kötelező egy tornaszoba létesítése is. Ahhoz azon-
ban, hogy valamennyi kicsi óvodába járhasson, a je-
lenlegi intézmény, mind a négy helyisége csoportszo-
baként működik, több mint száz gyerekkel.

A megoldást a tavasszal elnyert pályázati támoga-
tás jelentheti, amelynek segítségével új intézmény épül 
majd a jelenlegi bölcsődével szemben. A tervek szerint 
a régi óvodában három csoport marad, s meglesz az 
előírt tornaszoba is.

Az új központban ugyancsak három csoportszoba, 
melegítőkonyha és tornaszoba épül, így Szigetmonos-

tor már hat csoportban várhatja az ovisokat 2019 
szeptemberétől. A település vezetése pályázatot nyúj-
tott be a bölcsőde bővítése érdekében is. Amennyi-
ben sikerül támogatást nyerni, az intézmény egy 
csoportszobával bővül, ahol újabb tizennégy kicsi 
kaphat helyet.

Az épület egészére napelemeket szerelnének, így 
csökkentve a fenntartási költségeket. A szemben 
épülő óvoda egy kéthektáros zöldterület szomszéd-
ságában működik, amit sportra, játékra a tervek 
szerint az óvodások és a bölcsődések is használhat-
nának majd.

Az új óvodában két dajka és négy óvónő szá-
mára lenne állás, a jelentkezőket még várják!

Az intézmények könnyebb megközelítése érde-
kében az önkormányzat kerékpárút- és járdaépítésre 
is pályázik.

p/dp-cd

Utcát neveznek el róla
Kerek évfordulót, 150. születésnapját ünnepli eb-

ben az évben a Fővárosi Vízművek. A jubileum kap-
csán az az érdekes tény is napvilágot látott, hogy a 
cég első igazgatója, Wein János dolgozta ki azt a 
koncepciót, amely szerint a vízművek jelenleg is mű-
ködik. Vezetése idején kezdték meg működésüket az 
új kútrendszerek, s neki köszönhető, hogy a Szent-
endrei – szigetet, mint hatalmas víznyerő bázist kezd-
ték hasznosítani. Éppen ezért, a társasággal régóta 
együttműködő Szigetmonostor vezetése úgy határo-
zott, utcát neveznek el településükön Wein Jánosról. 
A főutcát a Szabadság térrel összekötő szakasz kapja 
majd a kiemelkedő munkát végző igazgató nevét, aki 
rendkívül hosszú távon határozta meg a település 
életét és jövőjét. Az utca avatása december 12-én 
13:00-kor lesz.

Továbbra is közösen
A nyolcvanas években napi egymillió köbméter 

vizet nyertek ki a sziget alatti bázisból, ma ez 300 ezer 

köbméter. A csökkenés főként az ipartelepek kitele-
pülésének és a víztakarékos háztartásigépek elterje-
désének köszönhető. Szigetmonostor vezetése 2009 
óta működik együtt a fővárosi társasággal, így lassan 
letelik a tíz évre kötött egyezség. Az önkormányzat 
ennek hosszabbítását szeretné indítványozni. Annak 
idején, bár a Szentendrei-sziget települései kezdemé-
nyezték az együttműködést, melynek eredménye 
pozitívan érintette a vízbázisokon fekvő többi tele-
pülést is, így a megállapodás továbbélése ugyancsak 
sokak érdeke.

A vízbázisvédelem szempontjai a területhaszná-
latot is erősen befolyásolják, ami olykor szigorú kor-
látokat is jelent a szigeti települések számára. Ezt 
kompenzálja az az egy százalékos visszatérítés, ame-
lyet a vízműtől valamennyi érintett község megkap. 
Az évi összesen körülbelül többszázmilliós juttatást 
az adott helyekről abban az évben kinyert vízmeny-
nyiség értékesítése alapján számolják ki, s osztják el 
arányosan a víznyerő helyek között.

Téli teszt Tahitótfaluban a hó és jég ellen
Sokak örömére az évszakhoz képest viszonylag 

enyhe volt eddig térségünkben az idő. Decemberben 
azonban csakugyan beköszöntött a hideg minden-
ütt. Tahitótfaluban a tél viszontagságai ellen védő 
bázis kialakítását kezdte meg az önkormányzat. 
Megvásárolta a Kék Duna szövetkezet egyik ingat-
lanát, amelyen egy 500 négyzetméteres csarnok is 
áll. Ez a telep biztosítja a helyet többek között a hó 
eltakarításra és síkosságmentesítésre használt anya-
goknak, illetve eszközöknek is. Itt helyezték el azt a 
mintegy 100 köbméter szóróanyagot, amelyet a 
dunabogdányi kőbányából vásároltak.

– Csörgő Mihály alpolgármestert arról kérdez-
tük, így minden készen áll-e már a tél fogadására?

A mi településünkön igen sajátosak a terepviszo-
nyok. A Tahi hegyoldalban a helyenként rendkívül 
keskeny, illetve meredek szakaszok okoznak nehéz-
séget, és az itteni úthálózat jelentős része ilyen. Tót-
faluban is vannak szűk 
utcák, főleg az Ófaluban, 
de mivel ez a településrész 
a szigeten fekszik, ott 
nincs jelentős szintkü-
lönbség. Nem meglepő 
hogy e sajátosságok miatt 
a védekezés a hegyen okoz 
nagyobb kihívást.

Idén szeretnénk egy új 
lehetőséget is kipróbálni, 
egy máshol, már jól bevált 
védekezési gyakorlatot, az úgynevezett kalcium klo-
ridos olvasztást. Így két módszert is alkalmazni fo-
gunk, mondhatjuk, hogy ez egy teszt-év lesz. Ennek 
a folyékony anyagnak a használata környezetkímé-
lőbb, mint a sokhelyütt használt hagyományos só-
zásos módszer. Permetezése sem bonyolult, valójá-
ban egy teherautó szükséges hozzá, amelyről szóró-
fej önti majd a megfelelő helyre a folyadékot.

A meredek Tahi hegyoldalon továbbra is szükség 
lehet más síkosság-mentesítésre is, ezért ott a szórá-
sos technikát is alkalmazni kell az új módszer mel-
lett.

Minden esetben igyekszünk a körülményeknek 
megfelelő védekezési módot választani. Nagy hang-
súlyt fektetünk környezetünk védelmére (és nem 
csupán az itt található vízbázis miatt), korábban is 
csak akkor használtunk sót, amikor már nem volt 
más lehetőség.

A keszthelyi önkormányzat – náluk ugyanis 
már régóta alkalmazzák a kalcium-kloridos meg-
oldást – segített a módszer megismerésében, a 
tapasztalatok átadásával, amit ezúton is szeret-
nénk megköszönni! – Szerintük a permetezés nem 
kerül többe, mint a hagyományos szórás. Viszont 
az új módszer mellett szól az is, hogy amíg a sózás 
mínusz 7-8 fokig hatásos, addig az új, a tömény-
séget növelve, ennél hidegebb időben is eredmé-
nyes.

– Tahitótfalu alpolgármestere úgy véli, érdemes 
az új lehetőséggel megpróbálkozni, de mindkét gya-
korlat lényege, hogy biztonságosan tudjanak közle-
kedni a település lakói!

A településvezetés a síkosság-mentesítési felada-
tok elvégzésére a korábbi évek gyakorlatának meg-
felelően, vállalkozót alkalmaz, de szükség esetén 
saját erőket és eszközöket is mozgósít.

Erre a feladatra vásárolt egy Unimog típusú 
teherautót, amely a hó 
eltakarításában és a sí-
kos ság men te sí tés ben is 
be tud segíteni. Ezen 
kívül a meglévő, 
MTZ320 traktor is ren-
delkezik hóekével, illet-
ve szóróberendezéssel.

A sikerhez azonban 
elengedhetetlen a hely-
ben élők együttműkö-
dése! – A saját porták 

előtt a járdát a tulajdonosoknak kell takarítaniuk, 
s nagyon fontos az is, hogy havazáskor senki ne 
hagyja gépkocsiját az út szélén! Az ott parkoló ko-
csik mellett ugyanis nem tudnak végigmenni a 
hókotró autók.

Az önkormányzat ezen a télen is a lakosság tü-
relmét kéri, hiszen idén is az időjárásnak és az 
útviszonyoknak megfelelő „körjáratban” közleked-
nek az úttisztító gépek. Ennek megfelelően lesz, 
ahová hamarabb elér a jármű, s lesz, ahol kicsit 
várni kell majd a hó eltakarítására.

Csörgő Mihály alpolgármester végül arról is 
szólt, hogy terveznek táblákat kihelyeztetni, ame-
lyek az utak mentén a hólánc használatára � gyel-
meztetik az autósokat. Lehet ugyanis olyan idő-
szak, amikor csakis ezzel a felszereléssel fognak 
tudni felmenni a hegyre.

(pilis-dunapress)

Felszíni csapadékvíz-elvezetési rendszer épül Pócsmegyeren
Pócsmegyer Surány településrészen 4 utcát érintően 

(Nárcisz u., Tulipán u., Harmat u., Gödszigeti u.,) felszíni 
vízelvezetési rendszer és szikkasztó árkok épülnek.

Pócsmegyer Község Önkormányzata a PM_
CSAPVIZGAZD_2017/28 kódszámú, „Települések fel-
színi csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a 
települési vízgazdálkodás 
korszerűsítésének támogatá-
sa Pest megye területén” cí-
mű pályázat keretében,

161,69 millió forint visz-
sza nem térítendő támoga-
tást nyert a Nemzetgazdasá-
gi Minisztériumtól.

A támogatás forrása a 
Pest megye Területfejleszté-
si Koncepciója 2014-2030 és 
Pest megye Területfejleszté-
si Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott 
pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések 
előirányzata.

A támogatott tevékenység elszámolható összköltsége 
170,21 millió forint, melynek 95%-a vissza nem térítendő 
támogatás.

A kivitelezési munkák költsége bruttó 155,99 millió 
forint, melyből a támogatás összege1 46,24 millió forint. 
A szükséges önrészt 9,75 millió forintot Pócsmegyer Köz-
ség Önkormányzata a 2018. évi és a 2019. évi költségveté-
séből kívánja fedezni.

A projekthez szükséges közbeszerzési eljárások lezajlot-
tak. A nyertes kivitelező a G-Híd Építőipari és Szolgáltató 
Kft. Az építési munkák 2018. szeptember hónapban kez-
dődtek, és a tervek szerint 2019. év nyarán fejeződnek be.

A beruházás szükségességét bizonyítja, hogy Pócsme-
gyer község Surány településrésze kb. 30 km belterületi 
úthálózattal rendelkezik, melyből jelenleg csak 1,3 km 
aszfalt burkolatú. A további, nem szilárd burkolattal ren-
delkező, de a településrész közlekedését meghatározó fő 

útvonalak mellett a csapadékvíz szikkasztása jelenleg nem 
megoldott. A helyi domborzati viszonyokból adódóan a le-
zúduló csapadékvíz jelentős károkat okoz az utakban és a 
csatlakozó ingatlanokban. A tervezett vízelvezetési rendszer, 
és a megépíteni kívánt szikkasztó árkok megvalósítása jelen-
tősen csökkenti majd az utak kapcsolódó karbantartási 

munkák költségeit.
A fejlesztéssel érintett te-

rület hidrogeológiai „B” jelű 
védőterületen található. A 
219/2004. (VII. 21.) Korm. 
rendelet értelmében a felszín-
alatti vizek védelme szem-
pontjából fokozottan érzé-
keny területen helyezkedik el. 
A terület lefolyástalan, az utak 
menti csapadékvíz elvezetés 
nem megoldott, felszíni víz-

folyás nem található. A Nárcisz, Tulipán, Harmat és 
Gödszigeti utcák egyes szakaszain nagyobb mennyiségű 
csapadékok esetén vízmegállások alakulnak ki a lokális 
mélypontokban. A védett ivóvízbázis területén megvalósu-
ló projekt a továbbiakban kapcsolódik a vízgazdálkodás 
javítása érdekében valamennyi olyan egyedi, de különösen 
települési/térségi szintű komplex projekthez, amely a me-
gyében található vízkészletek, vízbázisok, felszíni vízfolyá-
sok, illetve az ivóvízellátást biztosító infrastruktúra védel-
mét, fejlesztését, a felszíni vizek esetében azok revitalizációját 
célozza meg.

További információ kérhető – beruházó: Pócsmegyer Község 
Önkormányzata; Tel: 26/814-850, e-mail: onkormanyzat@
pocsmegyer.hu; projektmenedzser: Pro Pócsmegyer Kft., Tel: 
30/844-4439, e-mail: promegyer@pocsmegyer.hu

Monostoron nem kell többé csónak a
Bajcsy-Zsilinszky és Táncsics utcákba

Szigetmonostor Község Önkormányzata 62,26 mil-
lió Ft vissza nem térítendő állami támogatást nyert a 
Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett, Pest 
megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest 
megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvaló-
sításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támoga-
tás a Pest megyei fejlesztések előirányzatának forrásból 
támogatott PM_CSAPVIZGAZD_2017/47 pályázat 
keretében, amelyből most a Bajcsy-Zsilinszky és Táncsics 
utcák csapadékvíz-elvezetését kívánja megoldani.

A beruházás során a két említett utca csapadékvíz- 
elvezetése épül ki, mely elősegíti a lakosok kényelmesebb 
közlekedését a csapadékos időszakokban is, és megakadá-
lyozza az épületek és az utcák elöntését. A projekt ered-
ményeként nem csak a Bajcsy-Zsilinszky és Táncsics utca 
vízelvezetése oldódik meg, hanem a környező utcáké is, 
melyek csapadékvizét e két utca vezeti el.

Szigetmonostoron az egész településen sok problémát 
jelent a csapadékos időszakokban a rengeteg lehullott víz 
és hó. A pályázat keretében most lehetőségünk nyílt a két 
legveszélyeztetettebb útszakasz vízelvezetésének megol-
dására. Habár a teljes vízgyűjtő területről származó csa-
padékvíz a Bajcsy-Zsilinszky utca végén, az önkormány-
zat tulajdonában lévő Madárbarát park mély fekvésű 
területére jut és többnyire elszikkad, az elfolyó vizek 
szabályozatlanul, veszélyeztetve a környező házak pincé-
jét és az utcai közlekedést, intenzív csapadék esetén a 

hordalékot is magával sodorva jut a befogadóba. A Táncsics 
utca fogadja a József Attila utca egy-egy részének csapadék-
vizét is, a plusz vízmennyiség veszélyezteti a házak pincéjét, 
továbbá az utca középső, lefolyástalan részén tavat képez. 
A beruházással biztosítani tudjuk a csapadékvíz hordalék-
mentes lejutását, valamint megakadályozzuk a házak és az 
utcák elöntését, így a lakosoknak már nem kell aggódniuk 
a nagy esőzések okozta kellemetlen problémáktól.

A Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett 
pályázat a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-
2030 és a Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-
2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költség-
vetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatának 
keretéből valósul meg. A projekt támogatásának mértéke 
95%.

A beruházás idén ősszel kezdődik és jövő tavasszal 
valósul meg, a kivitelezést a Rivusz Építőipari Kft. végzi 
2018. november 13-tól, és várhatóan 2019. március 22-én 
fejeződik be. A kivitelezés ideje alatt forgalomkorlátozásra 
lehet számítani, de biztosítjuk az ott lakók zavartalan ha-
zajutását.

Szigetmonostor Község Önkormányzata

Befejeződött az Orvosi Rendelő felújítása
Szigetmonostorn ezentúl nem csupán a község 

történelmi múltjára, a sziget talajának különleges víz-
szűrő képességére, az egykori Szent Szalvator monostor-
ra lehetnek büszkék, hanem az átadott Mártirok utcai 
orvosi rendelőre is, amely a Nemzetgazdasági Minisz-
térium által meghirdetett, Pest megye Területfejlesztési 
Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési 
Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott cél-
zott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei 
fejlesztések előirányzatának forrásából támogatott 
PM_EUALAPELLATAS_2017/53 pályázat keretében 
újult meg.

Véget ért a nehéz átmeneti időszak, amikor más hely-
színen, illetve építkezés zajában kellett felkeresniük a 
rendeléseket, mert most már a megújult rendelőben XXI. 
századi körülmények és egészségügyi ellátás várja a lakos-
ságot.

Egyik fő törekvésünk az épület környezettudatos 
megújítása volt. Ennek keretében új fűtési rendszert épí-
tettünk ki, napelemeket helyeztünk el a tetőzeten az 
energiaellátás korszerűsítése érdekében. Az épület meg-
közelítése mozgáskorlátozottak részére akadálymentesen 

biztosított, akiknek külön parkoló és mellékhelyiség áll a 
rendelkezésükre, hogy ezzel is segítsük a bejutásukat az 
épületbe.

Másik célunk az egészségügyi eszközpark fejlesztése 
volt. Tovább bővítettük a diagnosztizálás eszközeit, amelyek 
leginkább a betegségek korai időszakban történő felisme-
résében segítenek. Hatására növekedhet a jövőben az itt 
élők átlagéletkora.

Úgy érezzük, hogy példamutató összefogással sikerült 
az egészségügyi alapellátást javítanunk Szigetmonostoron, 
amelyről majd – természetesen – az érintettek mondanak 
véleményt. Reméljük, kedvező lesz a fogadtatása, hiszen 
ezáltal is élhetőbb lett Szigetmonostor.

Köszönjük a Pest megyei-, a helyi Önkormányzat, és a 
tervezésben, szervezésben, kivitelezésben résztvevő cégek 
munkatársainak eredményes munkáját, a lakosok türelmét!

Szigetmonostor Község Önkormányzata
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Cserepeslemezek, trapézlemezek

Pomáz, Mártírok útja 21. • Nyitva: H–P: 8–16, Sz: 8–12

Cserepeslemez

1399 Ft + áfa/
m2-től

Tel.: 06-20/282-2144
www.stajer.hu

cserepeslemez@stajer.hu
Trapézlemez

899 Ft + áfa/
m2-től

Tetőfelújítás 
AKCIÓSAN!

Akár teljes
kivitelezéssel!

December 7–8–9., 14–15–16 és 21–22–23.
A Dunakanyar-Pilis Helyi Termék Szövetkezet és vendégeinek 

ADVENTI VÁSÁRA
Szentendrei Városi Vendégház (Fő tér 12.)
ADVENTI VÁSÁRAADVENTI VÁSÁRAADVENTI VÁSÁRAADVENTI VÁSÁRAADVENTI VÁSÁRAADVENTI VÁSÁRAADVENTI VÁSÁRAADVENTI VÁSÁRAADVENTI VÁSÁRAADVENTI VÁSÁRAADVENTI VÁSÁRAADVENTI VÁSÁRAADVENTI VÁSÁRAADVENTI VÁSÁRAADVENTI VÁSÁRA

Vásárunkon bemutatjuk szentendrei és dunakanyari 
tagjaink és vendégeink, iparművészeti, képzőművészeti 

és kézműves alkotásait, és a helyi termelőink által 
előállított tradicionális élelmiszereket. Vendégeink 

a nemzetiségek karácsonyi ínyencségeit kóstoltatják.

A Dunakanyar-Pilis Helyi Termék Szövetkezet és vendégeinek

Pályabérlés cégrendezvényekhez

Visegrád-Nagyvillám,
a 11 főútról

20/924-5961,
26/397-397

BOBPÁLYÁKBOBPÁLYÁKBOBPÁLYÁKBOBPÁLYÁKBOBPÁLYÁKBOBPÁLYÁKBOBPÁLYÁKBOBPÁLYÁKBOBPÁLYÁKBOBPÁLYÁKBOBPÁLYÁKBOBPÁLYÁKBOBPÁLYÁKBOBPÁLYÁKBOBPÁLYÁKBOBPÁLYÁKBOBPÁLYÁKBOBPÁLYÁKBOBPÁLYÁKBOBPÁLYÁKBOBPÁLYÁKBOBPÁLYÁKBOBPÁLYÁKBOBPÁLYÁKBOBPÁLYÁKBOBPÁLYÁKBOBPÁLYÁKBOBPÁLYÁKBOBPÁLYÁKBOBPÁLYÁKBOBPÁLYÁKBOBPÁLYÁKBOBPÁLYÁK

Nyitva az év
minden napján

BOBPÁLYÁKBOBPÁLYÁKBOBPÁLYÁKBOBPÁLYÁKBOBPÁLYÁKBOBPÁLYÁK
www.bobozas.hu

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

alu- és műanyag redőnyök, szalagfüggönyök, reluxák, 
vászonrolók, szúnyoghálók, napellenzők

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és Békés Boldog Újévet Kívánunk!

Energiamegtakarítás redőnyökkel!
Akár 15% hőmegtakarítás! Ezt most Ön is elérheti,

melyhez 10% kedvezményt biztosítunk!
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Szakrális témák és helyszínek
Szentendre 

szakrális emlé-
kekben gazdag 
kisváros. A je-

lenleg működő tizenhárom templom, 
imaház és kápolna hat vallási feleke-
zetet szolgál (baptista, evangélikus, 
református, római katolikus, szerb 
ortodox, zsidó).

A szerb ortodox egyházhoz négy, 
a XVIII. században épült templom tar-
tozik: a főtéri Blagovestenszka-templom, 
a Pozsarevacska-templom a Bükkös-pa-
tak mellett, a Szerb Püspöki Székesegy-
ház, a Saborna és a Preobrazsenszka-
templom a Bogdányi utcában. A római 
katolikus egyház három temploma 
közül a legrégibb, a középkori alapokon 
álló Keresztelő Szent János-plébánia-
templom az óváros szívében, a Temp-
lomdombon található. A Péter Pál-plé-
bániatemplom és az izbégi Szent András-
templom az ortodox hívek megfogyat-
kozása miatt a XX. század első felében 
került a katolikus egyház tulajdonába. 
A templomok mellett a római katoli-
kus hitéletet szolgálja még az 1987-ben 
a Ferences Gimnázium területén létesí-
tett iskolakápolna. A református temp-
lom, eredeti nevén az Opovacska szintén 
a szerbektől került vétel útján az egyház 
tulajdonába 1913-ban. A Szentendrei 
Református Gimnázium 2010-ben 
átadott saját iskolakápolnájával a refor-
mátus hitélet gyakorlása két színterűvé 

bővült. A Kossuth utcát a Dumtsa Jenő 
utcával összekötő patakhíd mellett emel-
ték 2004-ben a modern evangélikus 
kőtemplomot. Egy-egy imaház szolgál-
ja a városban élő baptista (1988-tól) és 
zsidó (1998-tól) lakosságot. Utóbbiak-
nak 1861-től az 1940-es évek végéig 
saját iskolája és zsinagógája volt a mai 
Pető�  Sándor utcában.

A néprajzi szakirodalom szakrális 
kisemléknek nevezi azokat a vallásos 
tartalmú objektumokat, tárgyakat, ki-
sebb építményeket, amelyek mindig a 
templomokon kívül, a település közte-
rületein helyezkednek el. Számos válfa-
juk közül Szentendrén egy kálvária, 
több kis kápolna, temetőkeresztek, út 
menti keresztek és fülkeszobrok találha-
tók.

A népi vallásosság gyakorlásában az 
egyházi ünnepek és körmenetek alkal-
mával kiemelt szerep jutott az út menti 
kereszteknek, melyek a mindennapi 
életben a településen belül a tájékozó-
dást, helymeghatározást segítették. 
Emléküket dűlőnevek, egyházi iratok, 
birtokperek, régi térképek, történetek 
őrizték meg. Szentendrén és Izbégen je-
lenleg harminc kőből, vasból és fából 
készült szerb ortodox és római kato-
likus kereszt áll az utak mentén, a 
temetőkben és a templomkertekben. 
Keletkezési idejük a XVIII. század kö-
zepétől a 2010-es évek közötti kétszáz-
ötven évre esik.

A legrégebbiek, a szerb keresztek a 
XVIII. század második feléből származ-
nak, abból az időből, amikor a helyi 
szerb lakosság anyagilag megerősödött 
már annyira, hogy sorra épültek a főté-
ri emeletes kereskedőházak, és a kezdet-
ben emelt fatemplomaikat felválthatták 
a ma is álló barokk kőtemplomok.

A szerb keresztek közül néhány ne-
vében is őrzi annak emlékét, hogy a 
városban működő céhek állították őket 
(Szabók keresztje, Szőlősgazdák kereszt-
je, Tabakosok keresztje, Kalmár-ke-
reszt).

A római katolikus egyházhoz köthe-
tő kereszt-állításról az eddig ismert leg-
korábbi feljegyzés 1761-ből származik, 
egy a Szent György hegyen (mai Kálvá-
riadomb), kettő temetőkben, a negyedik 
a plébániatemplom előtt állt.

A két világháború között Szentend-
rén dolgozó festők életművében szép 
számmal találhatók vallásos, illetve 
bibliai ihletésű művek. Külön � gyel-
met érdemel a festők és a város között a 
szakralitás terén szövődött kapcsolat. 
Szentendre szakrális emlékei olyan mű-
vek megalkotására (is) inspirálták a 
művészeket, amelyeken a jól ismert 
templomok és köztéri keresztek állnak 
fókuszban. Kitüntetett � gyelmet kaptak 
pl. Ámos Imre, Anna Margit, Vajda 
Lajos, Korniss Dezső, Szántó Piroska 
részéről a népi vallásosság változatosan 
egyedi emlékei, az utak mentén álló fake-

resztek és a pléhkrisztus ábrázolások. 
Deim Pál 1967-ben festette meg az 
Utolsó bádogkrisztus című művét. De 
arra is van példa, hogy kortárs művész 
által festett korpusz került a keresztre: a 
Püspökmajor lakótelepi Vörös kereszt 
korpusza Kárpáti Tamás alkotása, a 
Szentendre és Pilisszentlászló határában 
álló kereszté Aknay Jánosé.

Szentendre három római katolikus 
templomából kettőt, az izbégi Szent 
András-templomot és a Keresztelő Szent 
János-templomot freskók díszítik. Ez 
utóbbi színes falképeit 1932 és 1938 kö-
zött a Régi Művésztelep alapító tagjai 
közül Pándy Lajos, Heintz Henrik, 
Bánáti Sverák József, Onódi Béla és 
Jeges Ernő készítette. Az izbégi templom 
szentély freskóit egyedül Jeges Ernő fes-
tette az 1950-es évek elején. Mindkét 
templom falképeinek külön értéke, hogy 
a festők egyes bibliai jeleneteket jól ismert 
szentendrei környezetben ábrázoltak.

Legszebb példa erre Pándy Lajos 
Lakoma Simon farizeus házában című 
alkotása.

Török Katalin
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Ferenczy Múzeumi Centrum
2018. december 7. 17:00 Czóbel Múzeum, Szentendre, Templom tér 1. Czóbel 

képek és édeni ízek – Tárlatvezetés és csokoládékóstolás Barki Gergely kurátorral 
és Pelle Csillával, a szentendrei Édeni Édességek bolt tulajdonosával az Újragondolt 
Czóbel 3.0 tárlatban. A korlátozott létszám miatt a részvétel regisztrációhoz kötött: 
regisztracio@muzeumicentrum.hu December 8. 18:00 Kmetty Múzeum, Szentendre, 
Fő tér 21. A felújított épület ünnepélyes átadása és a Kmetty János – Az örök kere-
ső című tárlat megnyitója.

December 9. 10:00–13:00 Ferenczy Múzeum, Szentendre, Kossuth Lajos utca 5. 
Családi nap és workshop a Világok között – Vajda Lajos élete és művészete kiállí-
táson; 11 órától Galambos Ádám evangélikus teológus tárlatvezetése. Regisztrációhoz 
kötött. December 13. 17:00 MűvészetMalom, Szentendre, Bogdányi utca 32. Kurátori 
tárlatvezetés Muladi Brigittával a 21 gramm – Rényi Katalin kiállításon. December 
14. 17:00 Kmetty Múzeum, Szentendre, Fő tér 21. Egy kiállítás alfája és omegája – 
Bodonyi Emőke mesél a Kmetty János – Az örök kereső kiállítás létrejöttéről a kuta-
tómunkától a megnyitóig. Belépős. December 16. 16:00 Czóbel Múzeum, Szentendre, 
Templom tér 1. Művészek dedikálnak – Farkas Ádám Kossuth-díjas szobrászművész-
szel Bodonyi Emőke művészettörténész beszélget. Alkalom nyílik katalógus vásárlá-
sára és dedikáltatásra is. A belépés díjtalan. December 19. 11:00 Ferenczy Múzeum – 
Szenior Szerda – Kurátori tárlatvezetés teával és karácsonyi aprósüteménnyel a Vi-
lágok között – Vajda Lajos élete és művészete és a „Mégis legyen kiállítás…” – Vaj-
da Júlia élete és művészete kiállításokon. Belépős. A részvétel regisztrációhoz kötött. 
December 28. 18:00 Ferenczy Múzeum – 33 év/33 pillanat – Juhász Anna estje a 
Világok között – Vajda Lajos élete és művészete tárlathoz kapcsolódóan Szabó No-
émi kurátorral. Közreműködnek Trokán Nóra és Nagy Zsolt színművészek. Belépős, 
regisztrációval.

Adventi Hét Tahitótfaluban
December 8-16. Advent Tahitótfalun rendezvénysorozat a Tegyünk Együtt Tahi-

tótfaluért Alapítvány és Tahitótfalu Önkormányzata szervezésében. 16.00 Megnyitó, 
köszöntőt mond Kubanek István képviselő és Erdős Attila plébániai kormányzó; Fonal-
varázs címmel, a kézimunkakör kiállításának megnyitója – katolikus hitoktató terem. 
16.45 Adventi gyertyagyújtás a betlehemi jászolnál – katolikus templomkert. 17:00 
Nagy Katalin énekművész koncertje a katolikus templomban. 17:00 Családi Táncház 
Népház, Bajcsy Zsilinszky u.2. December 9. 11:15 „Napfény az égen”- Fábián János 
amatőr festő kiállításának megnyitója a református gyülekezeti teremben. December 14. 
17:00 Könyvbemutató a Jancsó Alapítvány szervezésében a Faluházban.”Jancsó Be-
nedek írásai a Budapesti Hírlapban” és Vastag Andrea „Megérdemelve vagy ártatlanul 
– Szendrey Júlia összes költeményei – elemző tanulmányokkal” című kötetek bemu-
tatója. A szerzőkkel Ra� ay Ernő történész beszélget a Faluházban (Szabadság út 1/a.) 
18:00 Adventi hangszeravató koncert, a Pollach Mihály Általános Iskola szervezésében 
– Népház. December 15. 9:00-15:00 Adventi vásár a Termelői Piac területén. 
„Cipősdoboz” adománygyűjtés a baptista gyülekezet szervezésében. December 15. 18:00 
ADVENTI GÁLA – „Taníts meg minket, Jézus!” Sasvári Sándor műsora a Népházban. 
December 16. 15:00 Adventi Hét záró rendezvény – Sziget Hangja Ökumenikus 
Kórus szolgálata. Köszöntőt mond nt. Árvavölgyi Béla lelkipásztor és Dr. Sajtos Sándor 
polgármester – református templom gyülekezeti terem. December 17. 17:00 Pest Megyei 
Értéktár Vándorkiállításának megnyitója – Pollack Emlékszoba, Béke út 14. December 
27. 08:00 Dagober Kupa – kispályás öreg� úk – labdarúgó torna.

QUEEN: NIGHT IN BOHEMIA 
LIVE IN LONDON (1975) koncert-
� lm December 11-én 20.20; VAN 
GOGH-BÚZAMEZŐK ÉS BORÚS 
ÉGBOLT – A MŰVÉSZET TEMPLO-

MAI SOROZAT December 
9-én-17.15., December 12-
én 16.00; IMAGINE 
(1972) John Lennon és 
Yoko Ono � lmje December 
8-án 18.30., December 14-
én 17.00., December 16-án 
16.00; PAVAROTTI ÉS 
BARÁTAI DUETTEK 
– Elton John,Céline Dion, Mariah 
Carey, Eric Clap ton,Sting December 15-
én 17.00., December 28-án 17.00; 
KLIMT ÉS SCHIELE – 100 ÉVES A 
SZECESSZIÓ – A MŰVÉSZET 

TEMPLOMAI SOROZAT 
December 16-án 17.30., 
December 19-én 16.00., 
2019. január 2-án 17.00; 
VENI DOMINE- Adven-
ti koncert a Sixtus kápol-
nában December 22-én 
16.00., December 23-án 
16.00; DIÓTÖRŐ – A 

LONDONI ROYAL OPERA HOUSE 
előadása December 26-án 16.00., De-
cember 27-én 16.00; A HÁROM TE-
NOR KARÁCSONYI KONCERTJE 
José Carraras, Placido Domingo és L. 

Pavarotti December 23-án 17.05., 2019. 
január 3-án 17.00; BADEN-BADENI 
OPERAGÁLA Anna Nyetrebko, Elina 

Garanca,Ramon Vargas,Ludovic Tézier 
2019. január 4-én 16.00.

P’ART Mozi



XIV. évfolyam, december 5

Mi a karácsony titka?
Akitől választ remélhetünk erre a kérdésre, nem más, mint Ko-

máromi Mária pedagógus, a ferences világi rend országos képzési 
felelőse, akit előadásai révén országszerte sokan ismernek, a 
dunabogdányiak már kétszer is találkozhattak vele a Ferences Esték 

Bogdányban című előadássorozaton, melynek következő találkozója Ünnep a családban 
– mi a rendezvény és mi az ünnep? címmel december 13-án, 18 órakor várja a résztvevőket.

A valódi ünnep
– A rendezvény földi dolog. Legyen az bár egy szép állami vagy iskolai ünnepség, vala-

mi mégis hiányzik belőle, valami, ami nem kézzelfogható, ami a valóságon túl van. A való-
di ünnepen – mint karácsonykor is – ég és föld összeér. S ezt a többletet még azok is érzik, 
akiknek esetleg például a szenteste vallási tartalmához kevés közük van. A karácsony igazán 
családi ünneppé vált, a legtöbben fontosnak tartják, hogy együtt legyenek a „szeretet ünne-
pén”. Aki menekül a karácsony elől, szinte biztosan fájdalmakat, sebeket hordoz. Sokszor a 
legjobb szándékkal, de mi magunk is torzítjuk az ünnepet. Villogóra takarított lakás, dús 
trakta, drága ajándékok… aztán a családanya tényleg csak bezuhan a fa alá. Többet ér, még 
ha kicsit rendezetlenebbek is azok a szobák, ha szerényebb a vacsora és az ajándék is, de együtt 
vagyunk, szeretetben. Mi sokszor hideg vacsorát ettünk. Voltak � nomságok, megőriztük azt 
a régi szokást, hogy olyasmi kerüljön ünnepen az asztalra, amire év közben vágyunk. Nálunk 
mindig igazi volt a fenyő és a gyertyaláng, s a gyerekek nem csak azt tudták, hogy az ajándék 
tőlünk érkezik, de azt is, hogy az életerőt Istentől kaptuk, hogy dolgozhassunk, s hogy 
megvehessük mindezt.

– Az ünnepi együttlét olykor nem csak a jót, de az indulatot, a haragot is felszínre hozza…
– Így igaz. Annak, aki békétlen folyamat részese, csak azt mondhatom, legyen bátorsá-

ga kilépni a boszorkánykörből. Mindig törekednünk kell a jóra, nem szabad kívülről várnunk 
egy adott helyzet megoldását. Meg kell tennünk, amit tudunk, ha még oly kevés is az. 
Olykor elég egyetlen családtag, aki egy elmérgesedett viszonyban nem üt, vagyis nem szól 
vissza. Csodákat ne várjunk, azonnal semmiképp, de ha van türelmünk, ha igazán akarjuk, 
érhetünk el változást, s egy kapcsolat elindulhat a gyógyulás útján. Minden lépés után he-
lyezzük picivel magasabbra a lécet, és igyekezzünk sosem belesüppedni az önsajnálatba.

Nem pusztán karácsonykor, születésnapon, nem csak ünnepen éreztethetjük a számunk-
ra fontos emberekkel, mekkora öröm, hogy velünk vannak. Jelezzük akár hétköznapon is 
bármilyen aprósággal: szeretlek mert vagy, örülök neked, akarom, hogy legyél! Ezt kellene 
éreznünk karácsonykor is. Örüljünk annak, hogy vagyunk. Hogy együtt vagyunk. S kíván-
juk, legyen ez így még sokáig. Talán csak ez a Titok.

D.N.K.
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Egy „vasárnapi vízfestő” az Aba Novák Galériában

A derűs világszeretet lenyomatai
Az Aba-No-

vák Galériában az 
esztendő utolsó 

megnyitóján közismert szentendrei pol-
gár, Benkovits György szerepel munká-
ival. Sokan ismerik őt, mint a város múlt-
jának tudóját, anekdotikus történetek 
végeláthatatlan mondóját, � nom dalmát 
sütemények készítőjét. Azt már jóval ke-
vesebben tudják, hogy nem csak a szó 
ömlik belőle, hanem zamatos, szerethető 
akvarellekben festi is Szentendrét, szere-
tett városát. Benkovits saját önmeghatá-
rozása szerint „nyugdíjas vasárnapi vízfes-
tő”. Nem hivatásos művész érkezik hát az 
Aba-Novák Galériába. Benkovits szemé-
lyében olyan kiállító bemutatkozására 

hívják a közönséget, aki igazi amatőr, 
akinek témái számunkra különösen ked-
vesek. Elsősorban szentendrei vonatko-
zású képeket festett, amelyben a 
város, a jellegzetes házak, az ismert 
épületek, lépcsők voltak a főszerep-
lők.

Benkovits György régi dalmát 
eredetű családból származik, gaz-
dag élete során sokszor tett látoga-
tást turistaként, városi kul túr dip lo-
ma ta ként és festőként Horvátor-
szágban, ahová ecsetjét és vízfesté-
keit is rendre magával vitte. Így 
születtek a szentendrei képek mel-
lett a horvát szigetek világának képi lenyo-
matai.

Ez a két nagy téma az Aba-Novák 
Galéria felkérésére kiegészült Leányfa-
luról szóló képekkel. Benkovits György 

ezt a kiállítási felkérést és benne a leány-
falui témát nem könnyen vállalta. Nem 
tekinti magát ugyanis művésznek, ennek 
minden alkalommal hangot is ad. 
Ugyanakkor boldog, szinte gyermeki 
örömmel beszélget mindenkivel, min-
denről, kiemelten persze Szentendréről, 
e bájos városról, lakóiról, régiekről és 
újakról…

Vízfestményei a képi beszélgetés esz-
közei, az ecset gazdájának vallomásos 
meséi a mikrovilágról, derűs világszeretet 
lenyomatai. Mivel a kiállító személyisége, 
indíttatása nagyon más, mint a korábbi 
és jövőbeni kiállító művészeké, ráadásul 
beszélgetései mindig nagyon érdekfeszí-
tőek, Benkovits Gyuri kérésére nem lesz a 
megnyitó sem szokványos. Beszélgetés és 
Gyuri remekbe szabott, régi receptek alap-
ján készülő süteményeivel zajlik majd a 
megnyitó, amely szinte záró keretként 
átalakul a Faluház gyertyagyújtási rendez-

vényévé, amit évek óta tartanak Leányfa-
lun.

A négy alkalom egyike mindig az 
Aba-Novák Galériáé. Idén is, mint 
eddig, a klasszikus képzőművészet 
és a barokk zene ihletésében szüle-
tő rövid video vetítésével zárul 
december 8-án 17 órától.

Karácsonyi blues
Az Aba-Novák Galériában 

minden hónap második hétfőjén 
működik a Galéria Bluesklub 
Leányfalu-Ház. Már jó ideje élőze-
nés esteken gyűlnek össze a blues 

kedvelői. Legközelebb december 10-én 
18 órakor Ra ko vits István Rakovits Live 
Blues című estjére. Néhány név és irány-
zat a programból: Jimi Hendrix, Santana, 
tradicionális blues. A közelgő karácsony 
jegyében várjuk törzsközönségünket és 
számítunk új érdeklődőkre is. Bluesra föl!

Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár
Budakalász, Szentendrei út 9.

2018. december 1. Adventi gyertyagyújtás – Budakalász Város Önkormány-
zata szeretettel vár mindenkit közös adventi gyertyagyújtásra az adventi hétvégéken, 
szombatonként 16 órától, a Kárpátok őre szobor előtti téren. December 8. 8.00-
12.00 Adventi Láda� a – garázsvásár. December 8. 17.00 Jegesmaci és barátai 
bábelőadás. December 9. Arci Regnum Nap. December 9. 15.00 Idősek Kará-
csonya – Budakalászi Sportcsarnok. December 11. 18.00-20.00 Filmklub – Du-
ettek című koncert� lm (Pavarotti és barátai). December 12. 18.00 Örömzene: 
Four Fathers és a Kalász Singers közös koncertje. December 15. 19.00 CAFÉ 
MOTEL koncert. Vendég: Kiss László. December 19. 19.30-20.30 Hangfürdő 
– egy óra nyugalom. December 31. Szilveszteri Bál. 2019. január 4. 18.00 Öröm-
zene – Lanner Kvartett.

Faluház és Ravasz László Könyvtár
Leányfalu, Móricz Zsigmond út 124.

December 7. 19.00 Hámori Angelika zongoraművész és Csőke Flóra 
csellóművész adventi jótékonysági koncertje. December 8. 17.00 Családi népi 
játszó- és táncház – Abonyi Zsó� a, Szabóné Tegzes Orsolya és Urbán Márton 
közreműködésével. 18.00 II. Adventi gyertyagyújtás – vendéglátó az Aba-
Novák Galéria. Benkovits György vasárnapi vízfestő kiállításának megnyitó-
ja. December 10. 18.00 Galéria Bluesklub: Rakovits Live Blues vendégjátéka. 
December 14. 20.00  Ajúrvéda – a stresszkezelés művészete. Az ajúrvéda az a 
tudomány, melynek segítségével az egyén és a környezete között harmóniát te-
remtünk. December 15. 15.30 Ünnepélyes karácsonyi ajándékátadás a szociá-
lis támogatásban részesülő és a leányfalui Karitasz által támogatott családoknak 
színházi előadással, közrműködik az Árvácska Gyermek Színjátszókör. 18.00 
III. Adventi gyertyagyújtás – vendéglátó Szent Anna Karitasz. December 22. 
17.00 Sidoo Zsombor gitárművész adventi koncertje. 18.00 IV. Adventi gyer-
tyagyújtás – vendéglátó 1004. Szent Anna Cserkészcsapat.

Nem csak nyertesek és vesztesek vannak, hanem Játékosok

A játék összehoz!

Ismét megrendezte a leányfalui Ping-
vin Játékbolt a ‘Játék napot’, melynek a 
Faluház negyedjére adott otthont. A közel 
250 látogató közül sokan nem először 
jöttek a programra, már várták, készültek 
rá, hogy megismerjék az idei új játékkí-
nálatot. Elégedett lehetett a főszervező, 
bolttulajdonos, Török Krisztina, hiszen 
tizenhárom cég több mint nyolcvan játé-
kának bemutatására szép számmal érkez-
tek érdeklődők Leányfalu mellett Duna-
bogdányból, Horányból, Tahitótfaluból, 
Szentendréről és még Budakalászról is. 

Akár az élmény miatt, vagy a karácsony 
előtti ‘piackutatás’ szándékával jöttek, 
mindenkiben közös volt a szándék: ját-
szani!

A szerencse helyett az ész az ász!
Egy tahitótfalui, már rendszeres részt-

vevőnek számító játékos, Sz.J. szerint, a 
játékban az a jó, hogy egymás szá-
mára ismeretlen emberek is közös-
séggé formálódnak az elérendő cé-
lért, észrevétlenül játékos-társakká 
kovácsolódnak. Ugyanakkor a 
győzelemre törekvés attraktívvá 
tesz, és fejleszti a problémamegoldó 
képességet is. Ahogyan fogalma-
zott, a ‘dobok és lépek’ módszerű 
játékok helyét sokkal összetettebbek 
vették át, s egyre gyakoribb, hogy a 

szerencse helyett az ész az ász! Arról nem is 
beszélve, hogy az ilyen játékok kapcsolato-
kat teremtenek, nem gépen vagy mobilon 
pötyögnek a � atalok, újra teret nyer az em-
beri szó!

É.L. Horányból már nem az első alka-
lommal játszik a Leányfaluházban � aival. 
Nosztalgiával emlékszik vissza a régi társas 

együttlétekre, az amőbára, később a 
„bakosozásra” (Bakos Ferenc, az Idegen 
szavak és kifejezések szótárának szerkesztő-
je aligha gondolta, hogy egyszer „belőle” 
lesz új kifejezés…) A kedvelt időtöltések 
helyét mostanra a srácok társasai vették át, 
olyanok mint a ‘Te vagy a király’ történelmi 
játék, új felfedezésként a ‘Tiltott fellegek’, 
vagy az ‘Expenzi”.

Leányfaluról a B. család eddig minden 
alkalommal eljött, hogy a nap során a já-
tékmesterek segítségével több társast kipró-
bálva válasszák ki a legszimpatikusabbat, 
amit megvásárolnak. – Korábban a memó-
riajátékokat kedveltük, majd a logikai-stra-
tégiai, pörgősebbek lettek a nyerők. Meg 
kell érni ezekhez a játékokhoz – mondta 
édesanyja a nyolcéves, legi� abb családtagra 
utalva – de rengeteget segítenek a fantáziát, 
jó memóriát igénylő észforgató játékok, 
mint például ez az ‘Álmodj velem’, amit épp 
tanulunk.

A játékok ötletéhez intuíció kell, egyszer 
például Grúziában vonuló birkák ihlették 
bennem az egyiket -mesél a kulisszatitkok-
ról Lenhard Balázs játékfejlesztő. Kisgye-
rekként, kamaszként, felnőttként is sokat 
játszottam, nem a komputer érdekelt, az volt 
a jó, ha az asztal felett egymás szemébe néz-
hettünk, jókat játszhattunk a családdal. Ez 
a cél most is! Én abban hiszek, ha alkotha-
tunk valamit, amivel az embereknek örömet 
szerezhetünk, az a legnagyobb dolog!

Erdőt növeszthetnek, káprázatos csem-

pefalat is rakhatnak a Fotoszintézis és az 
Azul segítségével a játékosok. Marácz At-
tila játékmester és munkatársai ezen a 
programon a kicsit nagyobbakat célozták 
meg izgalmas stratégiai játékaikkal. – Az 
úgynevezett bevezető és családi játékok 
mindig nagyon népszerűek, mert kortól 
függetlenül sokan, sok ember, sokfélekép-

pen játszhat jókat velük.
Makkant mókus, Űrkaland, 

Majomkirály, Pászti Péter játék-
mester, ezeket a társasokat is a leg-
népszerűbbek közé sorolja. A prog-
ramra 3-8 éves korúaknak szánt, 26 
féle készségfejlesztő, logikai játékot 
hoztak munkatársaival. – Ahány 
ember, annyi játék! Én szeretek ját-
szani, szívesen vagyok emberek 
között, gyerekekkel is szívesen fog-
lalkozom, a játék pedig összehoz 

mindenkit. Nem csak nyertesek és vesztesek 
vannak, hanem játékosok! Márpedig amíg 
tudunk játszani, addig olyan rossz nem le-
het ez a világ!

A Játéknap sikerén is túltehet a leány-
falui Pingvin Játékbolt vezetőjének új terve. 
Amely ha megvalósul, egy állandó klub 
tagjaiként akár havonta is összeülhetnek 
majd békés versengésekre a faluházban a 
játékos kedvűek.

(PD-press)

Advent Monostoron 2018
December 8. 16.00 Adventi teaház – Különleges teák, zenék, gondolatok a 

Református Gyülekezeti házban. Belépő: egy vers, idézet vagy zene pendrive-on 
vagy a mobilodon.

December 9. 10.00-17.00 Karácsonyi vásár a Rosinantéban, ajándékkészítő 
műhely, Lacikonyha. December 9. II. Adventi gyertyagyújtás (Horány 17 óra, falu 
18 óra) December 9. 19.00 Oravecz György és barátai koncert – Adománygyűjtés 
a katolikus templomi orgona felújítására. December 11. 10.00 Sünkarácsony – Kis-
kalász zenekar koncertje. December 16. III.Adventi gyertyagyújtás (Horány 17 
óra, falu 18 óra) Fénytánc – Szenior örömtánc csoport. December 16. 19.00 Dalabai 
zenekar koncertje a Református templomban. December 22. 08.00-13.00 Adven-
ti vásár a Szabadság téren (SZIKKE) December 22. 14.00-17.00 Családi kézmű-
ves játszóház – kemencés mézeskalács készítés. December 23. IV. Adventi gyertya-
gyújtás (Horány 17 óra, falu 18 óra). 18.00 Betlehemes – Zöldsziget táncegyüttes. 
December 24. 16.00 Családi karácsony – Gyermekeknek szóló előadás a Reformá-
tus templomban. December 24. 22.00 Éjjeli mise a Római katolikus templomban. 
Advent hétköznapjain, hétfőn, csütörtökön és szombaton 7.00 órakor Roráte, utána 
Agapé a katolikus templomban.

 

Kövesd az eseményt a Facebook oldalunkon:
www.facebook.com/pingvinjatekwebaruhaz/

 

 

Kövesd az eseményt a Facebook oldalunkon:
www.facebook.com/pingvinjatekwebaruhaz/
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Mit segíthet a reiki?
Ugyan, mit segíthet nekem a reiki? – 

kérdezte a � atal mezőgazdasági vállalkozó, 
amikor ismerősei azt ajánlották, menjen 
el egy tanfolyamra. Ki� zetetlen adósság-
hegyei voltak, az a veszély fenyegette, hogy 
lefoglalják a gépeit, akár a házat is elvihe-
tik a feje felől. Felesége felelőtlen, élhetet-

len alaknak nevezte, és válni akart. Aztán, kétkedése ellenére – 
világéletében materialista volt, semmilyen szellemi dologban 
nem hitt – elment egy tanfolyamra, és lesz, ami lesz alapon 
gyakorolni kezdte az ott tanultakat. Egy-másfél év alatt vállal-
kozása új pro� llal újraindult, jövedelmezni kezdett, sőt a felesé-
ge is visszafogadta.

– Mi történhetett? – kérdeztük Kövesi Péter tradicionális 
reikimestert, aki több mint negyedszázada oktatja ezt a Japánból 
származó módszert.

– A reikit a legtöbben egyfajta energetikai gyógymódként 
ismerik, ami feltölti, harmonizálja testi-lelki működéseinket, 
erősíti az immunrendszert, és valóban sokat segít a gyógyulásban, 
nem egy esetben gyógyíthatatlannak tartott betegségek is meg-
szűntek a használatával. De ennél több, más is történhet – mond-
ja. – Sajnos manapság sokan kerülnek a szóban forgó fér� éhoz 
hasonló helyzetbe. Lelki alkatunk, neveltetésünk, tanult visel-
kedési mintáink, eddigi tapasztalataink szabják meg, mit teszünk 
ilyenkor. Van, aki megrázza magát, feláll, és újrakezdi, a legne-
hezebb helyzetben is. Sajnos nem mindenki ilyen szerencsés 
alkat, és magunk körül is sok negatív példát láthatunk. Ilyenkor 
az ember úgy érezheti, nem csak az anyagi, de a lelki erői, tarta-
lékai is kifogytak. Elengedi, megadja magát a magváltoztatha-
tatlannak hitt sorscsapásoknak, depresszióba zuhan, vagy 
bepánikol, kapkodni kezd, és átgondolatlan, rossz döntések sorát 
hozhatja meg, amelyek esetleg még nehezebb helyzetbe hozzák. 
Egyik eset sem jobb a másiknál. A jó szándékkal adott „Szedd 
össze magad!” tanács is inkább ront, mint segít.

– Hogy tud segíteni ilyenkor a reiki?
Pénzt nyilván nem fog adni, adósságainkat sem � zeti ki, és 

munkahelyet sem tud teremteni. Más szinten működik. Lelki-
szellemi erőforrásainkat nyitja fel. Meggyőződésem, hogy ilyen 
tartalékai mindenkinek vannak, csak a reménytelenség, elkese-
redés, pánik zárja el előlünk őket. A reiki (vagy más spirituális, 
önfejlesztő módszer) segítségével nyugodtabbak és stressz-tűrőb-
bek leszünk, túlléphetünk a csüggedésen vagy kapkodáson. A 
saját problémáinkra is nagyobb rálátást kapunk, időt, hogy sora-
inkat rendezzük, és lelkierőt, kitartást, energiát a továbblépéshez. 
A fenti példában szereplő vállalkozó maga is elsajátította a reikit.

– Vajon mindenki képes erre?
A reiki használata rendkívül egyszerű, mindenki megtanul-

hatja, aki elmegy egy kétnapos kezdő tanfolyamra – aztán idővel 
tovább is léphet, magasabb szintekre. A napi sajtóban időnként 
azt látom, támadják is a reikit és a hasonló módszereket, hol 
materialista, hol vallási alapon. Mindez tévedés, félreértés vagy 
ismerethiány. A reikinek semmilyen valláshoz nincs köze. Egy-
szerűen a természet és az ember olyan erőire épít, amelyek attól 
függetlenül vannak jelen, hogy hiszünk-e bennük vagy sem. A ta-
nítványaim között volt már pap, lelkész, de megrögzött szkep-
tikus materialista is. A reiki mindegyiküknél működött. A leg-
többször olyan emberek jönnek, akik maguk, vagy ismerőseik, 
családjuk testi-lelki problémáin, élethelyzetükön szeretnének 
segíteni. És nagyon örülök, amikor pozitív visszajelzéseket kapok 
tőlük.

(dunapress/kp)

Hallásfelmérés után az Ön egyedi igényeit 
fi gyelembe véve adunk javaslatot,
hogy a hallás valódi élmény legyen.

A tökéletes hallás nagykövete

Dr. Gaál Andrea fül-orr-gégész audiológus szakorvos
és Takács Mónika audiológus szakasszisztens

2000 Szentendre, Kanonok u. 1.
+36/30/552-88-77 • +36/30/308-52-27

Dr. Gaál Andrea fül-orr-gégész audiológus szakorvos
és Gazdag Gábor audiológus szakasszisztens

1035 Budapest, Szentendrei út 32.
+36/30/552-88-78

A Dunakanyar Magániskolában jelen-
leg 130 gyerek tanul Szentendrén. Ideális 
szám ez, véli az igazgató, hiszen mint Rab 
András mondja, így meg tudják tartani a 
15 fős osztálylétszámot, ami nagyon sokat 
jelent az intézményükre jellemző di� eren-
ciált pedagógia alkalmazásakor.

– A tavalyi tanévtől bevezettük a ko-
operatív és projekt alapú oktatást, amellyel 
szinte teljesen átalakult a tanórák rendsze-
re. A változások eredménye, hogy a gyere-
kek motivációja megfelelő marad, nem vész 
el felső tagozatra sem. A cél érdekében a 
kémiát, � zikát, biológiát és földrajzot egy-
fajta tudománytárggyá vontuk össze, 
amely már ötödiktől segíti a gyerekeket, 
hogy ismerkedjenek mindazzal, ami ezek-
ben az anyagokban, ebben az életkorban 
izgatja őket. Ezzel a módszerrel sikerülhet 
az érdeklődésüket később is fenntartani, 
enélkül, mondjuk hetedikben vagy nyol-
cadikban, örökké szerelmes serdülőként 
csak próbáljon valaki kémia órát tartani 
nekik!

Ahogyan az igazgató nevezi, a „termé-

szettudományos turbó” bevezetése rendkí-
vül hatásos, a DAM-os diákok kiváló 
eredményeket érnek el a tehetséggondozó 
projekteken. Órarendi keretben tanulják 
a sakkot, de a művészetek terén sem akad-
nak el, lévén, hogy megalakult a GOMB, 
azaz a Globál Művészeti Brancs. A szak-
kör keretében sikerült összevonni a kép-
zőművészetet és a drámapedagógiát, így 
a gyerekek az önkifejezést egyszerre talál-
hatják meg színpadi körülmények között, 
festésben és rajzban is. Nagyon nehéz 
kimondani, hogy tehetséggondozó iskola 
vagyunk, hiszen aki ezt állítja, túl nagy 
gallérral áll hozzá a világhoz. Inkább úgy 
fogalmazok, mi helyet, teret és lehetőséget 
adunk a tehetséges gyerekeknek. Első 
osztálytól keressük, miben vannak igazán 
otthon a diákok, s az „erősség kereső prog-
ram” azt jelenti, a gyerekek mindent ki-
próbálhatnak. Választhatnak három 
hangszer, ugyancsak ennyiféle táncokta-
tás közül, gyakorolhatnak négy-öt képző-
művészeti stílust, itt van a sakk is. Har-
madik osztályban, tízéves korukra a 

gyerekek már igazán meg tudják mutatni 
magukat.

A kreativitás fejlesztése azt célozza, hogy 
a gyerek higgyen magában, önértékelése, 
önbizalma rendben legyen. S mikor hisz 
magában egy gyerek? Akkor, ha a kortársai 
felől pozitív visszajelzés jön. Ezért minden 
héten fórumokat rendezünk, amelyek esélyt 
és lehetőséget adnak, hogy a gyerekek kép-
zőművészeti alkotásai és egyéb kreatív be-
mutatói nyilvánosságot kapjanak.

A tehetséggondozás és erősségkeresés 
programja nyomán a magániskolánknak 
rendkívül felkészült nyelvtanári csapata 
van. A diákok heti nyolc-tíz órában tanul-
hatnak angolt, olaszt, oroszt vagy németet.

A színvonalas oktatást, az iskola sze-
retné elérhetővé tenni a nem hozzájuk 
járóknak is a térségben. A DAM több-
nyelvű Nyelviskolája a jövő év február-
jában délutánonként, az általános isko-
lás korosztály számára indul be. A rend-
kívül kedvező tarifával elérhető nyelv-
órákra a Dunakanyar bármely települé-
séről jelentkezhetnek a gyerekek!

– A mai nyelvoktatásban talán az a 
legnagyobb gond, hogy az iskolában pusz-
tán néhány órát kapnak a diákok, ami ha 
kevésnek bizonyul, a szülőknek nagyon 
sokat kell � zetniük, hogy a gyerek – kü-
lön, nyelvtanároktól – a hiányzó tudást 
megszerezzék. A DAM-ban maximum 
hat fős csoportokban, négy nyelven 
indulnak a be széd cent ri kus, szinte csak 
a kommunikációra épülő foglalkozá-
sok. A gyerekek elsőtől nyolcadikig jelent-
kezhetnek a kéthetes kurzusokra, amelyek 
már délután háromtól is kezdődhetnek. 
Kéthavonta záróvizsga méri fel a nebulók 
tudásszintjét, akik kezdő, haladó és nyelv-
vizsga előkészítő szintű oktatást is választ-
hatnak.

– Az oktatás alapvető pillérei a szülő, 
diák, tanár egyetértő hármasa. Jól csak 
akkor tudunk működni, ha mindannyian 
egy irányba húzunk, ha szülők és tanárok 
is közösen „arra gyúrnak”, hogy a gyerek 
sikeres és boldog legyen. Elengedhetetlen, 
hogy egyetértsünk a nevelési stratégiában, 
s abban, hogy a legfontosabb a tolerancia 
és a szeretet! S ha ez így van, akkor leszünk 
továbbra is az az iskola, amelyre a gyerekek 
azt mondják: Ide hétfőn is jó bejönni!”

(-pdh-)

Hamarosan itt a karácsony, amely-
ben talán az a legszebb, hogy végre 
együtt lehet a család. Sajnos előfordul-
hat, hogy bár együtt vagyunk, mégsem 
értjük meg a másikat. Nem halljuk, 
esetleg félrehalljuk szeretteinket? Ha 
csivitelnek az unokák, összekuszálód-
nak a szavak? Ki és mit is mondott? 
Nehéz megérteni, hogy mit mondott 

valaki, ha mások is beszélnek közben? Elhangzik olykor, hogy mama, papa, hal-
kítsd már le a TV-t, túl hangos!? Amikor e� éle negatív élmények érnek minket, 
bizony elzárkózunk, visszavonulunk. Vajon hányszor fordult elő velünk, hogy 
mondtak valamit és mást értettünk, hogy szóltak hozzánk és nem hallottuk? Ám 
mindez elkerülhető, a hallásprobléma orvosolható! Térjen be hozzánk egy ingye-
nes vizsgálatra, hogy teljesebb legyen a családi együttlét. Törjük meg együtt a 

csendet! Hallásunk drága kincs, ezért szánjunk időt a kivizsgálásra, hiszen nem 
tart sokáig, de életre szóló hatása is lehet. A hallókészülékkel visszakaphatjuk a hó 
ropogását, a jégcsap csepegését, az unokák, gyermekek kedves hangját, a teljes 
hallás szabadságát és élményét. A készülék újra hallhatóvá teszi a világban elhang-
zott szavakat, de a környezet számára láthatatlan.

Ajándékozza meg magát és szeretteit is a hallás élményével! Jelentkezzen 
be egy ingyenes hallásvizsgálatra hozzánk. https://audiovary.hu/uzleteink

Szeretettel várjuk Önöket Budapesten és vidéken hét szaküzletünk egyikébe.
Gazdag Gábor

Törjük meg együtt a csendet!

Új hangszerek a szentendrei Vujicsics és a 
tahitótfalui Pollach Zeneiskolának

A központi költségvetésből � nanszírozott 
Kodály-programnak köszönhetően 2017-ben 
135 pianínót kaptak alap- és középfokú mű-
vészeti iskolák szerte az országban. A projekt 
2018-ban hangszercserével folytatódott, így 
2,5 milliárd forint jutott a zenei képzés mi-
nőségét befolyásoló és javító hangszerek be-
szerzésére az iskoláknak. A támogatást a ta-
nulólétszám után kapták meg a tankerületi 
központok, s ennek alapján intéz-
ték a beszerzéseket is.

A szentendrei Vujicsics Tiha-
mér Zeneiskola több mint 14 
millió forint értékben igényelhe-
tett hangszereket. Az összeg segít-
ségével két pianínó, három 
fagottino, egy vadászkürt, négy 
cselló, két gitár, kilenc fuvola, 
négy hegedű, egy tenorkürt és egy 
bariton szaxofon, két gyereksza-
xofon, három trombita, egy kla-
rinét, emellett ütőhangszerek, 
furulyák, tamburák, citerák ke-
rülnek a zeneiskola tulajdonába. 
A támogatásból vásárolt hangsze-
reket december 7-én 16 órakor 
a zeneiskola Oltai termében Fe-
kete Péter államtitkár adja majd 
át, az ünnepi alkalmat növendék-
hangverseny kíséri.

Lapzártánk után kaptuk a hírt, hogy 
a Tahitótfalui Pollack Mihály Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola – ugyancsak a Kodály-program 
keretében 400 ezer forintos támogatást 
kapott. A hangszerátadó ünnepség – 
szintén Fekete Péter államtitkár részvé-
telével – december 14-én, pénteken 18 
órakor lesz.

Szükség is szülhet remek megoldást!

Iskolahajó szállítaná a diákokat
Új fogalom – az iskolahajóé – fűződhet 

Tahitótfalu és polgármestere nevéhez a jö-
vőben. Történhet ez azért, mert ahogyan 
sokan tapasztalhatták, innen Szentendrére 
jutni a 11-es úton több mint nehéz. Pontosan 
tudja ezt a település első embere, Sajtos Sán-
dor is, akit ez ügyben számos alkalommal 
keresték meg már szülők, szülői munkakö-
zösségek és iskolák képviselői. Mindenki 
ugyanazt kérte, az önkormányzat vizsgálja 
meg, mit lehetne tenni, hogy a Tahitótfalu-
ról szentendrei iskolákba járó gyerekek ne 
töltsenek órákat a csúcsforgalomban araszo-
ló buszokban, autókban. A testület régóta 
próbál megoldást találni a nehéz problémá-
ra. A Volántól ugyan már lett volna lehetőség 
külön iskolabusz rendelésére, ám az is csak 
egy újabb járművel növelte volna az amúgy 
is kaotikus forgalmat.

A polgármester ezért most új, egy isko-
lahajó indításának ötletével állt elő, s a gon-
dolatot már meg is vitatta Spányik Gábor-
ral, a MAHART PassNave Személyhajózási 
Kft. ügyvezetőjével és az érintett települések 
polgármestereivel. A javaslat szerint első kör-
ben Tahitótfalu és Leányfalu kötne megálla-
podást a hajózási céggel egy próbajárat indí-
tására Szentendrére. Úgy tűnik, önköltséges 
alapon működhetne a terv, s a gyerekeket 
nem pusztán szállítaná a – télen fűtött – 

sulihajó, de akár reggelit is kaphatnának a 
nebulók. Sajtos Sándor elmondta, felmérik a 
lehetőségeket, megvizsgálják hányan vennék 
igénybe a hajót, amely az újonnan felújított 
kikötőből indulna, és oda érkezne.

Első lépésként, a Polgármester Úr 11 
szentendrei iskola igazgatójához fordult azzal 
a kéréssel, szolgáltassanak adatot arra vonat-
kozóan, hány fő jár az érintett településekről 
(Dunabogdány, Tahitótfalu, Leányfalu, Szi-
getmonostor, Kisoroszi, Pócsmegyer) iskolá-
jukba. A kapott információk alapján, 607 
diákot érint a szentendrei iskolába járás.

A jövőre nézve akár pályázati lehetőséget 
is lehetne találni a szolgáltatás működtetésé-
hez, annál is inkább, mert a nagyhajók kikö-
tésére alkalmas többi települést is be lehetne 
vonni az „iskolahajó” járatba.

Budapesti vízmérce szerinti 120 cm víz-
állás felett tud fennakadásmentesen közle-
kedni a hajójárat.

Forrás: Danubia Televízió

Nyelviskolát indít – térségieknek is a DAM

Ahová hétfőn is jó bemenni!

Fellépnek a zeneiskola növendékei,
kamaracsoportjai és tanárai. A koncert szünetében 

a szülők szervezésében adventi vásárt tartunk 
a Népház melletti Sportcsarnokban.

Az esemény fővédnöke: dr. Sajtos Sándor polgármester
Díszvendég: Jolanda Willemse, a KEMCSE elnöke
Vendégművész: Hauser Adrienne zongoraművész
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200 000 Ft helyett most

119 500 Ft

ÉVES
USZODABÉRLET

CSAK
DECEMBER
31IG!

363 000 Ft helyett most

180 000 Ft

ÉVES USZODA-
WELLNESS BÉRLET

Most olcsóbban
megús hatja!

Karácsonyi Akció!
2018. december 13-tól

december 31-ig

Kedves Vendégeink!
Idén újra kedvezményes bérletekkel szeretnénk 

kedveskedni Önöknek
Az éves bérletek megvásárlásakor

15% kedvezményt adunk, s akinek még érvényes a bérlete,
az aktiválást eltolhatja 2019. március 1-ig

A 20 alkalmas bérletet 15% kedvezménnyel
vásárolhatják meg, és a váltás napjától 4 hónapig érvényes

Családi ajándék bérlet megvásárlása 30 000 Ft,
mely 2019. május 1-ig használható akár több személy 
együttes belépésére is, összesen 20 belépésre jogosít!

Családi ajándék bérletCsaládi ajándék bérletCsaládi ajándék bérletCsaládi ajándék bérletCsaládi ajándék bérletCsaládi ajándék bérletCsaládi ajándék bérletCsaládi ajándék bérletCsaládi ajándék bérlet megvásárlása 30 000 Ft,Családi ajándék bérletCsaládi ajándék bérletCsaládi ajándék bérletCsaládi ajándék bérlet

20 alkalmas bérletet20 alkalmas bérletet20 alkalmas bérletet20 alkalmas bérletet20 alkalmas bérletet20 alkalmas bérletet20 alkalmas bérletet20 alkalmas bérletet20 alkalmas bérletet 15% kedvezménnyel20 alkalmas bérletet20 alkalmas bérletet20 alkalmas bérletet20 alkalmas bérletet20 alkalmas bérletet20 alkalmas bérletet20 alkalmas bérletet20 alkalmas bérletet20 alkalmas bérletet20 alkalmas bérletet20 alkalmas bérletet

éves bérletekéves bérletek megvásárlásakoréves bérletekéves bérletekéves bérletekéves bérletekéves bérletek

Kedves Vendégeink!Kedves Vendégeink!Kedves Vendégeink!Kedves Vendégeink!Kedves Vendégeink!Kedves Vendégeink!Kedves Vendégeink!

Karácsonyi Akció!Karácsonyi Akció!Karácsonyi Akció!Karácsonyi Akció!Karácsonyi Akció!Karácsonyi Akció!Karácsonyi Akció!Karácsonyi Akció!Karácsonyi Akció!Karácsonyi Akció!Karácsonyi Akció!Karácsonyi Akció!Karácsonyi Akció!Karácsonyi Akció!Karácsonyi Akció!Karácsonyi Akció!

Újdonságok és kedvezmények mindenkinek!

Változik a V8
Tízéves lesz jövőre a szentendrei Vizes Nyolcas Uszoda és 

Szabadidő Központ, amelynek hat hónappal ezelőtt a város 
vezetése Wildner Márton közgazdászt bízta meg ügyvezetői 
feladatával. A � atal igazgató személyében az önkormányzat 
tulajdonában működő intézmény élére olyan szakember ke-
rült, akinek célja nem pusztán a V8 gazdaságos működtetése, 
de az is, hogy az épület valamennyi lehetőségét kihasználva, 
számos újdonság bevezetésével újabb látogatókat vonzzon a 
központba.

 – Tudtam milyen óriási és összetett feladatra vállalkozom, 
amikor elfogadtam ezt a felkérést. Ez az intézmény nem egysze-
rűen sportlétesítmény, szabadidőközpont is, s én azon leszek, hogy 
minden minőségében kihozzam belőle a maximumot a szentend-
reiek számára.

Fontosnak tartjuk, hogy a szentendrei lakosok, felnőttek és 
gyermekek minél inkább a magukénak érezzék az uszodát, és 
minél nagyobb számban élvezzék az előnyeit.

A lehetőségek már most � gyelemre méltóak! Az uszodában 
15 sportágból lehet válogatni, a szinkronúszástól a vízilabdáig 
számos mozgásforma várja a vendégeket. A nagymedence mellett 
tanuszodánk és egy rendkívül népszerű wellness részlegünk is 
van. A központ rendkívül jó kapcsolatokat 
ápol a város iskoláival és a sportegyesületek-
kel. A diákok reggel 8-tól 14 óráig testneve-
lés órák keretében járnak hozzánk, a spor-
tolók nap mint nap itt tartják edzéseiket. Az 
uszoda azonban a város teljes lakosságáé! A 
nagymedencében nyolc sáv van, de ha mé-
rete duplájára nőne, akkor sem maradna 
kihasználatlanul egy pillanatra sem. 
Egyképként komoly munka összehangolni 
valamennyi igényt.

 A látogatók nyitástól zárásig használ-
hatják a medencét, hétköznapokon délután 3-5-ig azonban az 
egyesületi edzéseké a főszerep. Szeptembertől meg hosszabí tot-
tuk a nyitvatartást 22 óráig, hogy ilyen módon is kedvezzünk 
a látogatóknak.

A hosszabb nyitva tartás mellett bevezettük a kedvezményes 
„wellness zá ró jegy”-et, amellyel este 8 és 10 óra között mind-
össze 1200 forintért pihenhetnek a vendégek. Fontos megem-
líteni, hogy a nyugdíjas vendégekre is gondolunk, az idősebbek 
hétköznaponként reggel 8-tól 14 óráig 1000 forintos kedvezmé-
nyes jeggyel látogathatják az uszodát és a wellnesst.

 A wellnessrészleg szolgáltatásainak egyébként bővítését is 
tervezik, ahogyan azt is, hogy az úszásoktatáson résztvevő cseme-
ték várakozó szülei is kedvezményesen tölthessék el itt az időt. A 

már korábban népszerűvé vált szauna programok továbbra is 
várják a vendégeket, de ezek most már – a legtöbb gyerek távozá-
sa után – 19 órakor kezdődnek a korábbi 16 helyett!

 Csomagok-nem csak karácsonyra!
Wildner Márton gyakran hangsúlyozza, hogy a V8 nem pusz-

tán uszoda, szabadidőközpont is, sőt közösségi tér kíván lenni. 
Ennek érdekében szeptemberben átalakították az aulát, a koráb-
ban kihasználatlanul pangó térbe a lelátó elkészült, mely azóta a 
várakozó gyermekek kedvenc helyévé vált. A korszerű közösségi 
térben új büfé is nyílt. A központ, vállalkozó bérlők segítségével 
konditermet, gyerekmegőrzőt, szoláriumot-kozmetikát is üzemel-
tet, s az épülethez hatalmas mélygarázs is tartozik. A két, 70 il-
letve 150 embert befogadó konferenciatermet naponta veszik 
igénybe különféle közösségek, egyesületek, a táncóráktól a kon-
ferenciáig, a képzőművészeti tárlattól a bálokig széles a spektrum. 
Az új igazgató célja, hogy jóval több céges rendezvény, csapatépí-
tő tréning leljen itt otthonra. Ennek minden technikai feltétele és 
kiegészítő lehetőség adott a V8-ban, itt lehet bowlingozni, biliár-
dozni, végül akár egy nagy úszással, szaunázással kipihenni egy 
szakmai munka fáradalmait.

A korábban is színes programkínálatot 
további lehetőségekkel fogjuk bővíteni – 
mondta Wildner Márton. Az új vezetés 
első rendezvénye novemberben a V8 Kupa 
volt, egészséges és fogyatékkal élő gyerekek 
sporttalálkozója. A seregszemle a közösségi 
portálok képei és a szülői, egyesületi vissza-
jelzések alapján hangos sikerrel zajlott, a 
tervek szerint tavasszal megrendezik a V8 
10 éves születésnapi ünnepségét. A központ 
azonban szívesen vesz részt nagyobb jelen-
léttel a városi programokban. Újdonság, 

hogy a V8 400 négyzetméteres tetőtere is új funkciót kaphat. Az 
óriási terület akár jégpályának is alkalmas lehetne, de a döntést 
elsősorban a környékbeliek igényei, elvárásai, zavartalan nyugal-
mának megtartása befolyásolja majd. Az adventi időszakra ünne-
pi díszbe öltözik a V8 is, karácsonyfa fényei hívogatják a vendé-
geket, akiket az új büfében a téli ünnephez illő ételekkel, italokkal 
is vár a szabadidőközpont.

Decemberben karácsonyi ajándékutalványokat 
„dob piacra” a központ, amelyek a wellness részleg-
be és az uszodába szólnak, de ezekre a helyekre a 
2019-es jubileumi évre érvényes, rendkívül kedvező 
árú bérletek is vásárolhatók december 31-ig.

A termálfürdő terveiben is őrzi Leányfalu 
békebeli hangulatát

Ebben az esztendőben járt le a leányfalui Termálfürdő 170 
millió forintos hitele, melynek évi 13 milliós részleteit 2006 óta 
törlesztették. Az önkormányzat 32.710 00 forintos  tőkeemelésé-
vel tovább emelkedett a fürdő értéke, majd az összeget közel 
duplájára növelve, a Termál és strandfürdő vezetése új fejleszté-
sekbe kezdett. Közöttük is elsőséget élvez az úszómedence fúvó-
káinak cseréje, a gyermekmedence vízforgató rendszerének kor-
szerűsítése és a savtározó felújítása. Az 50 méteres medence befú-
vó rendszerét már átépítették. A fúvókák a medencefenék szinten 
működnek, így csökkent a vízfogyasztás, javult a vízminőség, 
megszűnt az úszómedence al gá so-
dása is.

Az, hogy további helyi támo-
gatásra számíthat-e a jövő évben a 
fürdő, a 2019-es önkormányzati 
költségvetés függvénye lesz.

A KÓPÉ Egyesülettel megkö-
tött ismételt egyezség révén TAO 
támogatással cserélték ki a nagy-
medence fölé húzott téli sátrat, 
mely mostantól dupla fallal,  lénye-
gesen jobb körülményeket biztosít 
minden úszómedencét használónak. Jó hír, hogy ugyanitt 100 
forintos pénzérmével működő tizenöt öltözőszekrényt is felsze-
reltek a látogatók számára. „Ez azonban csak részben elégíti ki az 
igényeket, ezért jelenleg is várunk egy öltöző bővítési pályázatunk 
eredményére, melynek sikere megoldaná a gondokat” – tájékoz-
tatta lapunkat Loszmann János.  A polgármester azt is elmond-
ta, a Leányfalui Termálfürdő központi turisztikai támogatására 
kiírt 250 millió forint lehívásának előkészítésére terv, és egy vide-
ón látható prezentáció készült a fürdő fejlesztéséről.

Hagyomány és újdonságok a fejlesztés célkeresztjében
A Termálfürdő igazgatóját, Cser Erzsébetet is megkérdeztük 

a változásokról, az idei strandfejlesztés eredményeiről és terveikről: 
Nem voltunk könnyű helyzetben az elmúlt időszakban, hiszen a 
strandfürdőben 2014 óta nem volt áremelés. Az pedig, hogy fej-
leszteni tudjunk, de közben árat se emeljünk, teljesíthetetlennek 
tűnt. Végül júniusban mégis lett egy 15-20%-os emelés, és ha 
� gyelembe vesszük a környezetünkben történt drágulást, mi még 
mindig versenyképesek maradtunk.

Nyilván nem vagyunk egy wellness központ, de nem is törek-
szünk erre, sőt tapasztalataink szerint a látogatók is inkább igé-
nyelnek egy ligetes, árnyas, kellemesen családias, nyugodt fürdőt.

Az új koncepcióhoz szükséges fejlesztéseket három csoportba 

sorolhatjuk. Vannak olyanok, amelyeket a jogszabályi követelmé-
nyek miatt kell meglépni, a mai kor igényei miatt. Vannak aztán 
olyan fejlesztések, amelyek abból adódnak, hogy az elavult rend-
szerek miatt pazarlóan kényszerültünk gazdálkodni az árammal, 
vízzel. Foglalkozunk ezért a szél és napenergia adta lehetőségekkel, 
de a hulladék szállításának módszereivel is.

A harmadik csoportba azok a tervek tartoznak, amelyek új 
attrakciókat hoznának létre a nagyobb élményekért. Ilyen lenne 
a magasra épített jakuzzi, vagy a gyerekcsúszda az 50 méteres 
medence mögött. De gondolunk színpadépítésére, zenés progra-

mokra, a téli üzemeltetés érdeké-
ben korcsolyapályára is. A tervein-
ket tükröző videoprezentáció már 
a nagyközönség elé került, várjuk 
a visszajelzéseket, véleményeket 
jelenleg is.

Ami pedig a szükséges anyagi 
fedezetet illeti, a Nemzeti Turiz-
musfejlesztési Stratégia 2030-ig 
szóló tervében Leányfürdőre 250 
milliós összeget tűztek ki a duna-
kanyari termálfürdő fejlesztések 

között. Így vissza nem térítendő állami segítséggel, de akár hitel-
ből is jöhet még támogatás. Van olyan alternatívánk is, hogy a 
fürdő területén egy régebbi épületszárnyat hosszú távra bérbe 
adunk. A jelentkezők nem pusztán 1-3, de akár 10-15 évre is 
megkaphatnák a helyiségeket, cserébe ők végeznének el felújítá-
sokat. Erről az önkormányzattal történő konszenzus dönt majd.

Amiről eddig beszéltem, egy 3-5 éves terv. Ide sorolható az 50 
méteres medence felújítása is. Az önkormányzattól kapott közel 
33 millió forintot megdupláztuk, s így a medence felújítása mellett, 
többek között nőtt a napozófelület, parkosítottunk, játszósarkot 
alakítottunk ki. Ezekkel a fejlesztésekkel a látogatók száma és a 
bevétel is növekedett, függetlenül az áremeléstől.

Úgy vélem az is egy kedves lokálpatrióta gesztus, hogy a hely-
beliek kedvezménnyel, féláron vehetnek belépőt vagy, hogy az 
óvodások és diákok ingyenes úszásoktatását részben az oktatási 
intézmény fenntartója, részben pedig mi biztosítjuk. Az elképze-
lések kidolgozásakor gondoltunk az idelátogatókra, többek között 
az egyre erősödő kerékpáros turizmus fejlesztésére is. A két keré-
ken érkezők számára szeretnénk egy nagyobb, jól őrzött kerék-
pártárolót is kialakítani.

Mindezek megvalósulása függ természetesen a jövő évi büdzsé 
alakulásától, melyről többet várhatóan 2019 elején fogunk tudni.

pilis-dunapress-info

Wildner Márton a V8 Kupa díjátadásán

Télen is élmény a fürdőzés
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GLOBAL MŰVÉSZ BRANCS

A DAM 
NYELVISKOLÁT 

INDÍT 
GYERMEKEKNEK

 angol, német, orosz, olasz
 legfeljebb 5 fős csoportokba, 

naponta 15 órától 19 óráig
 kezdő - haladó, nyelvvizsgára 

felkészítő diff erenciált képzést!
Jelentkezés folyamatos:

Dunakanyar Általános Iskola
Telefon: +36/30 /499 9381

www.damiskola.com

Óriási választék üzletünkben és

webáruházunkban

Nem érdemes bemenni a városba,
rendeljen és itt Leányfalun minden átvehető!

Regisztrálj webáruházunkba, hogy élvezhesd az azonnali 
kedvezményt és hűségprogramunk további előnyeit!

üzletünkben és

Óriási választék

Látogass el a Pingvin Játék boltjába a Móricz 
Zsigmond út 167-be (CBA mellett) vagy 
regisztrálj megújult webáruházunkba!

www.pingvinjatek.hu

Örömteli, játékos ünnepet kíván Önöknek a

www.pingvinjatek.hu

Örömteli, játékos ünnepet kíván Önöknek a

 

Kövesd az eseményt a Facebook oldalunkon:
www.facebook.com/pingvinjatekwebaruhaz/

 


