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Ingyenes újság!

Kovács Margit és Szentendre

Fonalgerillák karácsonyfája

A szecesszió nem elsősorban korstílus, sokkal inkább világkép,
jellemzője a szépség kultusza, egyik fő célja az emberi környezet minden apró részletére kiterjedő esztétikum és stílusegység segítségével a
harmónia megteremtése. Ha végigjárjuk a néhány éve tematikusan
újrarendezett múzeumot, ezzel a szemlélettel és a lehető legváltozatosabb emberi érzelmekkel találkozhatunk.

Különleges „fenyőfa” áll a 11-es út mentén Szentendrén, a Castrum
Center előtt. A november közepén szerveződött Szentendrei Fonalgerillák hölgykoszorúja álmodta meg és készítette el a város első közösségi fáját. Az ötletgazda a Vasárnapi Merőkanál önkéntese, Varga
Kati. Felhívására pillanatok alatt közel félszázan jelentkeztek, hogy
egy-egy úgynevezett „nagyikocka” meghorgolásával hozzájáruljanak
a projekthez. Nem csoda, sokan szerelmesei a fonalnak, a horgolás és
kötés szenvedélye pedig könnyen összehozza az embereket. A fémvázat egy cég ajánlotta fel, erre került rá mintegy háromszáz, akrilfonalból, kézimunkával készült 15*15 cm-es négyzet. A szeretettel és lelkesedéssel készült karácsonyfa egészen január 6-ig lesz látható.

Szíves mézes

FMC GYŰJTEMÉNYE

„A mézeskalácsosság a legszellemesebb mesterség. Nem a Mercur
patronátussága alatt áll, hanem az Ámoré alatt. Csupa merő szerelem,
csupa incselkedés. Nem is mesterember a mézeskalácsos, hanem poéta. Hangulatot ébreszt, mosolyt fakaszt az ajkakon, elpirulásra kényszeríti az arcokat a süteményeivel.” A mézes-bábos mesterség és a leányfalui workshop rejtelmeibe a 4. oldalon nyerhetnek bepillantást.

Éppen úgy, ahogy azt a kiállítás legelső katalógusában Kovács
Margit megfogalmazta: „… milyen csodálatos: a fazekas már rég nincs
sehol, de jókedve, humora, pajzánsága, öröme, gyásza ott duruzsol továbbra is cserepeiben és mesél az utána jövőknek..” A keramikusművészre az 5. oldalon emlékezünk.
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A térség legfontosabb beruházásairól három település polgármestere
tárgyalt a szaktárca vezetőjével

Szobor is őrzi majd Deim Pál
emlékét
A művész születésének 90. évfordulója alkalmából a Ferenczy
Múzeumi Centrum – Szentendre önkormányzata és a Deim Pál Archívum közreműködésével – köztéri szobor felállítását tervezi a Deim
Pál téren, a magyar neoavantgárd képzőművészet egyik kiemelkedő
alakja, Szentendre szülötte előtt tisztelegve. Ehhez kapcsolódóan
2022. december 9-én 18 órakor
a Ferenczy Múzeum Szentendretermében Prosek Zoltán múzeumigazgató és Fülöp Zsolt polgármester tart tájékoztatót. A
közösségi eseményre minden érdeklődőt szeretettel várnak.
A készülő 3x3 méteres szobor
Deim Pál Tájékozódási plasztika (1976) című műve alapján
valósul meg, amely a művész
egyetlen zománc alkotásaként,
köztéri szobortervként született a
kecskeméti Nemzetközi ZománcA felállítandó köztéri alkotás látvány- művészeti Alkotótelepen. A szoterve
bor összköltsége mintegy 8 millió
Ft, melyet alkotóelemeinek (56
1x1 méteres egységes kivitelű zománctábla) gyártása mellett többek
közt az alapozó munkálatokra, a fémszerkezet létrehozására, a táblák
rögzítésére, a világítás biztosítására, illetve az állagmegóvás költségeire
szükséges fordítani. A költségek előteremtését közösségi finanszírozással tervezik, amely lehetőséget teremt bárki számára, hogy adományával hozzájáruljon a szobor 2023 tavaszára tervezett felállításához és
fenntartásához. Lehetőség van a Deim-szobor Támogatói Köréhez való
csatlakozásra is: bárki az 56 zománctábla egyikének jelképes tulajdonosává válhat minimum 56 000 Ft-os hozzájárulás esetén (az összeg
egy tábla előállítási költségét fedezi), így építve fel együttesen a köztéri szobrot. Az adományozó nevét – az adományozó hozzájárulásával
– a szobor mellett felállított bronztáblán teszik közzé.
A hozzájárulás az alábbi bankszámlaszámra utalható 2023.
február 28-ig: Ferenczy Múzeumi Centrum – Gyűjtés alszámla
11784009-15440196-10140004.
Az eseményhez kapcsolódva a múzeum a gyűjteményében lévő
Deim Pál: Építészet III. (1974, vászon, akril; 74,5x240 cm) című
műről a Szentendrei Grafikai Műhelyben 115 példányban szitanyomatot készít, melyek 2022. december 9. és 2023. február 28. között
megvásárolhatók a Ferenczy Múzeumban br. 90 000 Ft-os áron. A
szitanyomatok vásárlásából befolyt összeget szintén a szobor felállítására fordítják. Az adománygyűjtés és a Deim-szobor Támogatói
Kör további fontos információiról, illetve a szitanyomat elérhetőségeiről az FMC weblapján:
www.muzeumicentrum.hu tájékozódhatnak az érdeklődők.
A Pilis-Dunakanyari
régió 13 településének független
lapja.  Alapítva
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Budakalász számára a közúti
Budakalász, Szentendre és Pomáz első emberei, valamint Vi- közlekedési szempontok lesznek az
fejlesztések közül az északi „fél-elke- tályos Eszter képviselő november végén egyeztethetett az Építési elsődlegesek a beruházás esetében. A
rülő” megépítése, az M0-ás folytatá- és Közlekedési Minisztérium irányítójával, Lázár Jánossal. A belvárosi csapadékvíz és szennyvíz
sa a 10-es útig, illetve a Patakpart résztvevők úgy vélik, egyértelmű volt, hogy a térségben a súlyos szétválasztásával, kapcsolatos beruÁltalános Iskola körüli úthálózat közlekedési és egyéb infrastrukturális problémák kezelésére je- házásokat, valamint a DMRV ivófejlesztése a prioritás. Az északi lentős központi beruházások szükségesek, hazai költségvetési, víz-, illetve csatorna fejlesztéseit szin„fél-elkerülő” út esetében, aminek illetve EU-s források bevonásával.
tén nagyon fontosnak tartja a mimegépítésére 2016-ban szerződésniszter, és azok megvalósítását támoben vállalt kötelezettséget a kor- keretében megújulnak az állomások kárát, miniszterhelyettest, ország- gatja. Vagyis folytatódnak majd az
mány, a kivitelezői tenderen a nyá- és környezetük, valamint lecserélik a gyűlési képviselőt. Fülöp Zsolt ki- ezzel kapcsolatos beruházások.
ron lehetett volna eredményt hir- muzeális korú járműparkot. A tár- emelte, a tárca vezetője ígéretet tett,
A HÉV-állomást és környékét
detni. A kormány azonban a gaz- gyaláson szó volt még a víz- és csa- hogy a 11-es felújításával kapcsola- érintő beruházásokat szintén támodasági helyzetre hivatkozva a beru- tornahálózat kapcsán az elmúlt tos, esetlegesen lejáró engedélyek gatja a miniszter, és együttműködést
házás elhalasztásáról döntött. A évtizedek elmaradt, napjainkra meghosszabbítására biztosan sor ígért az önkormányzati fennhatóság
Patakpart Általános Iskola kö- kritikussá vált fejlesztésekalá tartozó fejlesztésekben is.
rüli úthálózat-fejlesztést Budaka- ről. Ezeket fontosnak és
Fülöp Zsolt kérdésére elmondta, miután a Spar
lász önkormányzata a kormánnyal támogatandónak tartja a
együttműködve teljes mértékben miniszter, a következő
újjáépítése nem jelent új
előkészítette, a kivitelezői közbe- években remélhetőleg elkereskedelmi egységet, haszerzés is eredményesen lezajlott. készülnek a konkrét fejnem a leégett épület pótláAz aláírt szerződés alapján azonnal lesztési tervek, amire
sát, támogatni fogja, hogy
kezdődhetnének a munkálatok, majd forrást is talál a kora plázastop korlátozás alól
azonban a kormány egyelőre erre a mány.
mentességet kapjon a beberuházásra sem biztosított forrást.
A tanácskozáson elruházás. Szentendre önAz M0-ás autóút továbbépítése a hangzott, hogy Lázár Jákormányzata évekkel ez10-es útig nem csak Budakalász, nos partner a szentendrei
előtt több belvárosi fejleszde az egész térség számára kulcsfon- HÉV állomás környékének Az EU-s helyreállítási alap jóváhagyott forrásaiból 2023- tésre 8,2 milliárd forint
tosságú. Ez a projekt a kiviteli ter- összehangolt fejlesztésében! ban elindulhat a HÉV-fejlesztés
kormányzati támogatást
vek elkészítésére kiírt tendernél A 11-es út felújításának
nyert el, de annak sorsáról
megakadt, egyelőre nem látszik ügyében nem hozott jó hírt az kerül majd, illetve hogy több más, nem tudni semmit. Ebben a csomagnagyobb előrelépés.
egyeztetés, de más fejlesztési kérdé- a város számára kifejezetten fontos ban a legfontosabb két fejlesztés a
A fentiekkel kapcsolatban Láz- sekben együttműködést ígért a mi- fejlesztés ügyében sikerült együtt- kereskedőház felújítása, valamint a
ár János elmondta: közúti fejlesz- niszter. A 11-es út felújítására legko- működésről megegyezni. A találko- templomdombi támfal építése volt.
tésekre hazai forrást várhatóan csak rábban 2024 második felében kerül- zón a miniszter megerősítette: a Fülöp Zsolt segítséget kért, hogy
2024 második felétől tud
HÉV fejlesztése prioritás, mielőbb hozzájuthasson a város e két
biztosítani a kormány, így
azaz a szentendrei vonal halaszthatatlan beruházáshoz szükezekre a beruházásokra
korszerűsítésével kapcso- séges összeghez. A miniszter megmég várni kell. A miniszlatos munkálatok nem vizsgálja, hol akadt el a támogatás
ter ugyanakkor ígéretet
álltak le, és már jövőre kifizetése.A polgármester azt is kérte,
tett arra, hogy a projektekonkrét lépésekre kerül- hogy az állami tulajdonba került, és
ket egyedileg is megvizshet sor. Lázár János – a a belügyminisztérium által elkészíterületért korábban felelős tett kármentesítési tervekkel rendelgálják.
Konkrétabb ígéretek a
Vitézy Dáviddal szemben kező egykori szovjet laktanya terüleközösségi közlekedés fej– ígéretet tett arra is, hogy tének hasznosításában működjön
lesztése ügyében hanga tervezési szakaszba be- együtt a kormány és az önkormányzottak el. A H5-ös HÉVvonják az érintett önkor- zat, közösen határozzák meg a fejfejlesztését a miniszter az A miniszter partner a szentendrei HÉV állomás környéké- mányzatokat, illetve tá- lesztési célokat. Ugyancsak együttország kötött pályás köz- nek összehangolt fejlesztésében
mogatja Fülöp felvetését, működést kért a volt Közép- és Keletlekedési fejlesztései között
amely szerint érdemes Európai Regionális Környezetvédelprioritásként kezeli, az előkészített het sor – idézte Lázár építési és be- lenne a szabadtéri néprajzi múzeum mi Központ területe előtt található
tervek alapján a beruházás 2023- ruházási miniszter szavait Fülöp felé új szárnyvonalat kialakítani, az önkormányzati termálkút közös
ban megkezdődhet. A projekt finan- Zsolt. Szentendre polgármestere ezzel kapcsolatos tervezés is hama- hasznosításában. Ezen beruházások
szírozása az EU-s helyreállítási alap- hangsúlyozta: köszönet illeti a talál- rosan megkezdődhet. Lázár ennek megvalósításában is partnerséget
ból történik, a beruházást 2026-ra kozó megszervezéséért Vitályos kapcsán kifejtette, nem rövidtávú ígért Lázár János.
szeretnék befejezni. Az önkor- Esztert, a Kulturális és Innovációs gazdaságossági számítások alapján (Forrás: Szentendrei Hírlevél;
mányzatokkal egyeztetett fejlesztés Minisztérium parlamenti államtit- döntenek, hanem a turisztikai és a
budakalasz.hu)

A megújuló energia közösségi felhasználása a valódi rezsicsökkentés
Napelempark, energetikai korszerűsítés, energiaközösségek
Az eseményen a három település
közös projektjét vezető Óbuda-Bé- létrehozása. Ezek voltak a legfontosabb elemei annak a tavaly
kásmegyer polgármestere, Kiss ősszel indított közös fejlesztési programnak, amelynek eredméLászló a pályázat most lezárult nyeként a Graphisoft Parkban aláírták a Városokkal a városokért
szakaszáról elmondta, hatvanezer (European City Facility – EUCF) energetikai pályázat együtteuró értékben készítettek elő olyan működési megállapodását a főváros harmadik és negyedik kerüenergetikai beruházásokat, ame- letének vezetői, valamint Szentendre polgármestere.
lyek segítségével fenntartható pályára kerülhetnek az érintett tele- emelten fontosnak nevezte, hogy a így az energiafelhasználás. A tervepülések. Kiemelte, Óbuda-Békás- pályázati elképzelések nemcsak zett beruházások nemcsak a megmegyeren 58 lakóépület, 14 köz- önkormányzati és más középületek lévő gázkazánokról és a távfűtésről
épület és más épületek energetikai energetikai korszerűsítését céloz- való leválást segítik elő, de jelentős
korszerűsítése valósulhat meg zák, hanem abban helyet kap a la- mennyiségű napenergia felhasznáuniós támogatással, amennyiben kóépületek modernizálása is. Hoz- lást is lehetővé tesznek.
Fülöp Zsolt, Szentmegnyílnak a pályázati
források. A tervezett beendre polgármestere az
ruházások megvalósulása
együttműködésről elesetén jelentősen csökken
mondta, élő a kapcsolat a
majd a fosszilis energiakét budapesti kerület és
hordozók felhasználása,
Szentendre között, hiszen
a szentendreiek sok hivavalamint a károsanyagkibocsátás, illetve hatékotalos ügyet a két kerületnyabb lesz az energia felben tudnak elintézni, sok
óbudai és újpesti pedig
használása. HangsúlyozSzentendrén talál színvota, a mostani együttműködés eredményeként
nalas programot, érdekes
akár közösen, akár egyé- A három polgármester megállapodása
látnivalót. Ezen túlmenőnileg is pályázhatnak
en a hasonló gondolkomajd az önkormányzatok a fenti zátette, miután a kerületben dás, a közös felelősségvállalás is
célok megvalósítására.
negyvenezren élnek régi panellaká- összeköti a három települést. Erre
Déri Tibor, Újpest polgármes- sokban, igencsak időszerű azok épül az a szentendrei elképzelés,
tere olyan projektnek nevezte az energetikai korszerűsítése. Annál is amelynek egyik fontos eleme az a
EUCF pályázatot, amely a 21. szá- inkább fontos lenne ezen épületek rekultivált hulladéklerakó területézadba vezeti át az együttműködés- energetikai átalakítása, mert akár re tervezett napelempark, amely a
ben résztvevő településeket. Ki- 40-60 százalékkal csökkenthető jövőben létrehozandó energiakö-

zösség alapja lehet. Ezt egészíti
majd ki a fűtőmű korszerűsítése, és
ezzel alakul ki az az energiaközösség, amely több alternatívát biztosítva valósítja meg a valódi, fenntartható rezsicsökkentést – magyarázta a célokat a polgármester.
Fülöp Zsolt hangsúlyozta, amen�nyiben létrejön a napelemparkra
alapozott energiaközösség, akkor
az általa biztosított – a fosszilis
energiahordozók által termeltnél
olcsóbb – elektromos áramhoz juthatnak azok a szentendreiek is –
akik anyagi okokból, vagy a belvárosban érvényes korlátozások miatt
– nem tudnak napelemet elhelyezni házuk tetején. A polgármester
szerint másik előnye lehet ennek a
megoldásnak, hogy akár a családi
házaknál is el lehet helyezni tárolókapacitást, és így a napelempark
által nappal termelt olcsó energiát
este tudják felhasználni a háztartások. Fülöp Zsolt arról is beszélt,
hogy a jelenlegi szabályozási környezet még nem teszi lehetővé energiaközösségek működését. Fontosnak nevezte olyan érdekeltségi
rendszer kialakítását, amelyben az
energiatermelők, az energiaközvetítők, az energiaelosztók és az
energiafelhasználók mindannyian
megtalálják számításukat.
Forrás: Szentendrei Hírlevél
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Segítség az energiaválságban
Szentendre önkormányzata több lépést is tett
a rezsinövekedés negatív társadalmi hatásainak
enyhítésére. A rászorulók segítséget kapnak az áramés gázszámla kifizetéséhez, és a tűzifa támogatás ös�szege is emelkedett. Emellett az önkormányzat és a
Szentendréért Közalapítvány adománygyűjtési akciót hirdetett azok javára, akik a rezsiterhek növekedése miatt kerülnek nehéz helyzetbe.
Azoknak a rászorulóvá váló szentendreieknek is
segíteni kíván az önkormányzat az adománygyűjtő akcióval, akik
korábban nem voltak a
szociális segítő hálózat
látóterében, a segélyezésből jövedelmi viszonyaik
alapján kiszorulnak, de
a rezsiterhek növekedése
miatt nehéz helyzetbe
kerültek, nyilatkozott a
témáról Magyar Judit
költségvetésért felelős alpolgármester, a kezdeményezés elindítója, akihez a szociális és az egészségügyi terület is tartozik a városvezetésben.
Az önkormányzat szeptember 1-jén létrehozta
az operatív törzset a rezsiválságból fakadó problémák megoldására, és már e hónapban testületi
ülésen döntöttek a képviselők egy rendkívüli települési támogatás bevezetéséről a nehéz helyzetbe
kerülők részére. Ennek értelmében a rászorulók
az áram- és gázszámla kifizetéséhez kérhetnek
támogatást, valamint megkaphatják a tűzifatá
mogatás emelt összegét. Ennek felső határa havi
7000 forint volt, most ez nőtt 10 ezer forintra.
Mint Magyar Judit kiemelte, a fűtési szezon hat
hónapjában így egy család összesen 60 ezer forintot kaphat az önkormányzattól e célra. Többen
jelezték az önkormányzatnak, hogy jövedelmi
viszonyaik miatt a rendkívüli települési támogatást
nem igényelhetik, de a rezsinövekedés miatt segítségre van szükségük. Ez volt az adománygyűjtés
meghirdetésének alapja, az akció lebonyolítója, az
adományok kezelője pedig a Szentendréért Közalapítvány lett.
A Közalapítvány 1999-ben alakult meg, és a
közelmúltban két jelentős akciót bonyolított le: a
pandémiában rászorulóvá válók támogatását és az

ukrán menekültek megsegítésének koordinálását,
mindkét esetben a város közösségét bevonva, a
polgárokat adományozásra kérve. A fő cél a korábbi példákhoz hasonlóan most is az, hogy az elkerülhetetlennek látszó szociális krízishelyzetben az önkormányzat segíteni tudjon a rászorulóknak, mert
minden bizonnyal olyanok is nagy számban támogatást igényelnek majd, akik korábban nem kényszerültek erre. Az adománygyűjtés meghirdetésével
megvalósítható, hogy
mire a szükséget szenvedők az önkormányzat
látóterébe kerülnek, addigra a támogatásukra
fordítható keret is rendelkezésre álljon. A segíteni vágyók a Szentendréért Közalapítvány
számlaszámára utalt
tetszőleges összeggel
csatlakozhatnak az adománygyűjtéshez. Az adományokat december
18-ig várja a város. A támogatás igénylésére méltányossági kérelmet kell benyújtani a polgármesternek címezve, a kérelemről a Közalapítvány kuratóriuma 2023 januárjában dönt majd. A támogatást pénz formájában kapják a kedvezményezettek.
„Mindenki, aki teheti, pénzadománnyal segítsen, lehetőségei szerinti összeget a Szentendréért
Közalapítvány bankszámlájára utalva. Ilyen helyzetben még nem voltunk, nem tudjuk, hány ember
fog megkeresni minket. Segítsük embertársainkat,
hogy ne a között kelljen választani, hogy valaki
eszik vagy gyógyszert vesz, vagy gázszámlát fizet”
– fogalmazott Magyar Judit.
A Szentendréért Közalapítvány számlaszáma: 11742087-20073857;
IBAN szám: HU50 1174 2087 2007 3857
0000 0000
A kedvezményezett neve:
SZENTENDRÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
A közleménybe, kérjük beírni:
A rezsinövekedés miatt bajbakerültek megsegítésére
(Forrás: Szentendrei Hírlevél)

116 millióból újult meg a dunabogdányi strand és környezete

Már készülnek a nyárra

A téli vacogós napokon jól esik egy kis melegségre
gondolnunk. Miért ne tehetnénk meg, hogy nyári emlékeket idézünk fel?! Erre Dunabodgányban most
apropót adott az is, hogy elkészült a szabadstrand
felújításának két üteme. Noha az átadón mindenki
nagykabátban, a csípős széllel küzdött, mégis megnyugtató arra gondolni, hogy a meleg hónapok beköszöntével milyen kulturált környezet várja majd a
helybélieket, a környék- és az ország bármely pontjáról
ideérkezőket.
Hatvan millió forint pályázati támogatást kapott
a település a projekt két ütemben zajló felújításához,
a fennmaradó összeget pedig Dunabogdány biztosította – mondta el a november végi ünnepi átadón Schuszter Gergely
polgármester. A projekt
megvalósulásához a Magyar Turisztikai Ügynökség és Magyarország Kormánya nyújtott támogatást. „Mi most egy hosszú
telek végén vagyunk,
amit Dunabogdány önkormányzata 2021 januárjában – a covid alatt –
vásárolt 36 millió forintért. Felső részében egy
tájház kialakítása a cél,
amit a nemzetiségi önkormányzattal közösen,
illetve támogatásukkal
kívánunk létrehozni. Az
önerő mellé pályázatot is
nyertünk egy vizesblokkhoz, amit a kert aljában
helyeztünk el, 30 millió forint támogatással. „A
második ütemhez ugyancsak 30 millió forint támogatást nyert a község, és azt ötmillió forinttal
egészítette ki. Tehát ha minden költséget összeszámolok, akkor ez, a telekkel együtt egy 116 milliós
projekt, amiből 60 millió forintot a támogatók, a
többit pedig az önkormányzat adta”- mondta el a
település polgármestere.

A népszerű dunabogdányi szabadstrandon felépült, fával és kővel burkolt mosdók illeszkednek
a környezethez, korszerűek és tiszták. Az épületet,
amelynek falán egy ivókutat is elhelyeztek,
Félegyházi András tervezte. „A második ütemben
nemcsak terepet rendeztünk, hanem méltó tájat
építettünk Torma Sarolta tervei alapján” – hangsúlyozta a polgármester. Az eredmény méltó Dunabogdány strandjához és a Művelődési Ház
kertjéhez. A település vezetői bíznak abban, hogy
a térség növekvő turisztikai vonzerejének köszönhetően még több vendégéjszakát töltenek el a kirándulók Dunabogdányban és környékén. Idén
novemberig 4500 vendég érkezett a településre, s a látogatók mintegy
11 ezer éjszakát töltöttek
el itt. Suhajda Molnár
Anikó, a Magyar Turisztikai Ügynökség képviselője az ünnepélyes átadón összefoglalójában
szólt arról, hogy 13
millió vendég 33 millió
vendégéjszakát töltött el
Magyarország szálláshelyein, s ezzel 555 milliárd forint bevétel realizálódott a szálláshelyeken, a vendéglátóhelyek
bevétele pedig meghaladta az 1200 milliárd
forintot. Az év végéig
becsült 37 millió vendégéjszaka száma pedig
alig marad el a covid
előtti, 2019-es rekordévtől. „A szomszédunkban
zajló háború azonban a hazai turisztikai vállalkozásokat is nehéz helyzetbe hozta, tette hozzá a
Magyar Turisztikai Ügynökség képviselője.
A dunabogdányi a térség legszebb strandja,
emelte ki köszöntőjében Vitályos Eszter. Az országgyűlési képviselő a beruházás résztvevőinek
mondott köszönetet az átadási ünnepségen.
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Budakalász belevág a közvilágítás korszerűsítésébe

Fény a sötétben

Minden településen jól tudják, hogy a közvilágítás a
legnagyobb energiafaló. Van, ahol úgy próbálnak takarékoskodni, hogy csak minden második-harmadik égőt
hagyják égni. Budakalász úgy akarja csökkenteni a
kiadásait, hogy belevág a közvilágítás korszerűsítésébe
– döntött egyhangúlag a település vezetése.
A városi energiaköltségek 70 százaléka az elektromos áram, 30 százaléka a
gáz. A 70 százalékos elektromos áramkiadás legnagyobb részét a közvilágítás
teszi ki. A Képviselő-testület ezért felhatalmazta a
polgármestert, a közvilágítás korszerűsítésére irányuló tervezői és kivitelezői beszerzési eljárás megindítására, lefolytatására.
A városvezetés az elavult közvilágítás korszerűsítését az energiahatékonyság mellett a környezetbarát
megoldásokat szem előtt tartva fogja megvalósítani.
Olyan korszerű, energiatakarékos világító testek felszerelése a cél, amelyek a vonatkozó útügyi szabványoknak megfelelő fényerőt adnak, távolról csoportosan felügyelhetők, fényerejük idősávosan progra-

mozható, valamint a be- és kikapcsolás a tényleges
fényviszonyok szerint is vezérelhető.
Míg a jelenlegi fényforrások LED-re cseréjével 40%os megtakarítás érhető el, az intelligens vezérléssel a
megtakarítás 65-70%. A közvilágítás vezérléshez használt kommunikációs csatorna további lehetőségeket is
tartogat: lehetővé teszi az okos-város infrastruktúra
kialakítását, a lámpatestekhez szenzorokat (például
légszennyezettség, hőmérséklet, forgalomszámlálás,
mozgásérzékelés) lehet illeszteni, illetve minden
lámpatestet valós időben
lehet vezérelni.
Budakalászon csaknem
1300 villanyoszlop van. Az Önkormányzat mielőbb
szeretné megtalálni a módját annak, hogy a közvilágítás
korszerűsítésével jelentősen csökkentse a kiadásokat.
Véleményük szerint az energiaválság, az infláció és a
romló gazdasági környezet miatt, 2024 lesz az igazán
nehéz év, addigra mindenképpen szeretnének megoldást
találni a kiadáscsökkentésre.
Forrás: budakalász.hu

Energetikai alternatívákról egyeztettek a polgármesterek
Holoda Attilával
Folytatódott Szentendrén a regionális energetikai
együttműködés létrehozásával kapcsolatos tárgyalássorozat. A Városházán a Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ), valamint a Magyar Energiaközösségek és
Rugalmassági Szolgáltatók Szövetsége (MERSZ) után
ezúttal Holoda Attila energetikai szakembert, a második
Orbán-kormány Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
(NFM) energetikáért felelős helyettes államtitkárát, illetve Pomáz és Budakalász vezetőit látta vendégül Fülöp
Zsolt polgármester.
A megbeszélésen elhangzott, hogy a Magyar Önkormányzatok Szövetségének kezdeményezésére december 12-én rendezik a Nemzeti Energetikai Kerekasztalt. A találkozóra meghívják a Magyarországon működő bankokat, számos energetikai vállalkozást, nagy valószínűséggel a hálózati szolgáltatókat.
Meghívót kapott a Századvég Intézet, valamint
ott lesz a rendezvényen a
szervezésben segítséget
nyújtó Egyensúly Intézet
is. A másik nagy önkormányzati szövetség, a Települési Önkormányzatok
Országos
Szövetsége
ugyancsak jelezte részvételi szándékát, csakúgy, mint
számos önkormányzat, így például Szentendre.

Csökkenteni az energetikai függőséget
A NEK célja, hogy a jelenlegi, igen súlyos energetikai helyzetben sikerüljön összehangolni az energiát
felhasználó szervezetek, az önkormányzatok, az energetikai és hálózatüzemeltető vállalkozások érdekeit,
és olyan megoldásokat találni, amelyek rövid, közép
és hosszú távon enyhítik az energetikai függést. Így
tárgyalnak majd az energetikai hatékonyság kérdéseiről, az energiaközösségek létrehozásáról, az alternatív,
illetve megújuló energiaforrások alkalmazásának lehetőségéről. Holoda Attila elmondta, a bankoknak
kiemelt szerepük lehet az energetikai beruházások
finanszírozásában, hiszen az ilyen fejlesztések jelentős
összeget emésztenek fel, az önkormányzatok pedig
pénzszűkében vannak. Ismerve az ország jelenlegi
helyzetét, a kormányzattól jelenleg elsősorban nem
anyagi segítséget remélnek, hanem hogy az engedélyezési folyamatok felgyorsításával segítse az újfajta
energetikai megoldások térhódítását, vagy a jogsza-

bályalkotás felpörgetésével támogassa az energiaközösségekre vonatkozó szabályozási környezet véglegesítését,
amely éppen jelenleg zajlik.

Egységes energiaárat
az önkormányzatoknak
A rendezvény szervezőinek reményei szerint kormányzati segítséggel sikerülhet elérni, hogy az önkormányzatok esetében jellemző jelenlegi, árban nagy
szórást mutató energiaszállítási szerződéseket felváltsák
az azonos árképzési elvek alapján készülő szerződések.
Azt is szeretnék elérni, hogy az önkormányzatokat érintő jelenlegi hitelfelvételi korlátozásokon enyhítsen a
kormány a jól megalapozott energetikai fejlesztések
esetében: tegye lehetővé kamattámogatott hitelek felvételét az ilyen beruházások esetén.
Akárcsak a MERSZszel folytatott tárgyalásokon, ezúttal is szóba került
a 60-70 Celsius fokos vizet
adó szentendrei termálkút
vizének hasznosítása, illetve
egy új kút fúrásának lehetősége a V8 uszoda környezetében. Ez utóbbi vizének
felhasználásával az uszoda, valamint a közelben található közintézmények és a lakótelep távhőköltségei csökkenthetőek lennének. Az is elhangzott, hogy a geotermikus energia felhasználásának másik lehetősége, a
földszondás hőszivattyú rendszer az előbbinél jelentősen
kisebb költséget jelentene az önkormányzat számára, de
ugyancsak csökkentené a fűtési költségeket.

A zöldhulladékot is hasznosítani lehet
Holoda Attila arról is beszélt, hogy az EUCF pályázatban tervezett szentendrei naperőmű esetében egy új,
folyadék alapú energiatárolási rendszer alkalmazása
könnyítheti meg az elektromos energia tárolását, és ezzel kikerülhető a megtermelt áram visszajuttatása az
országos hálózatba, amely jelenleg éppen kapacitási
problémáktól szenved. A szakember a biomassza hasznosítás lehetőségére is felhívta a figyelmet. Ezzel ugyanis a hulladékszállítás számára amúgy is terhet jelentő
zöldhulladék – egy erre specializálódott vállalkozás
közbeiktatásával – nagyszerűen hasznosítható energiatermelésre.
Forrás: Szentendre.hu

Közel kétszázmilliós beruházás Tótfaluban
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
pályázatán eredetileg két Tahi településrészen lévő
utca, a Viola és a Mátyás király utcák belterületi felújítására szeretett volna a képviselő-testület pályázni,
a megadott feltételrendszerbe azonban nem fértek
bele ezek a közterületek. A pályázati eljárás során zajló önértékelés alapján azonban magas pontszám jött
ki a Kossuth Lajos utcára, mely meg is kapta a támogatást a Magyar Államkincstártól. Így összesen
192 millió forintot fordíthatnak Tahitótfalu ezen gyűjtőútjának megújulására – tájékoztatta lapunkat Sajtos
Sándor polgármester.
Az elbírálás során szempont volt, hogy hány köz-

intézmény van az utcában: a Községháza, az önkormányzat és a központi iskola épülete mellett a Kossuth Lajos
utcában van a védőnői rendelő és a járási hivatal kirendeltsége is. Nézték, hogy 150 méteres sugarú körben
hány kis-és középvállalkozó dolgozik, illetve, hogy
kerékpáros-barát terület-e? Mivel a Kossuth utca része a
tervezett EuroVelo6 szigeti nyomvonalának, ennek a feltételnek is megfeleltek. Jó hír a településen élőknek,
hogy nem pusztán modern burkolatot kap az utca, de
az iskolánál közlekedésbiztonsági elemeket is beépítenek, így például sárga villogó figyelmeztet majd a gyerekek közlekedésére.
Forrás: Danubia TV
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Közművelődés és minden is…
A mögöttünk hagyott, embert próbáló esztendők alatt
megtanulhattuk mit jelent a részleges és teljes zárás-nyitás, a létszámkorlátozás, a tevékenységi körök betiltása,
engedélyezése. Beletanulhattunk a szociális munka rejtelmeibe, a mentálhigiénés feladatokba, a lelki segélyszolgálat praktikáiba. Minden, közművelődésben tevékenyen
résztvevő szereplő bizonyosságot nyert, hogy a nehéz
helyezetekben hatványozottan szükség van hivatásunkra,
szükség van a nyitott közművelődési intézményekre és színterekre, s arra is
fény derült, hogy számos, szorosan nem a tevékenységi körünkbe tartozó
egyéb feladatot is megnyugtató módon el tudunk látni.
Amikor már azt gondoltuk, hogy itt a vége, újra normál kerékvágásban
építhetjük közösségeinket, megérkezett a háború okozta kaotikus gazdasági
helyzet, a rezsikálvária. A kihívásokra adott válaszok sokfélék, sajnos számos
helyen a kulturális intézmények bezárása mellett döntöttek. Már az előző
években, a járványhelyzet alatt közösségek bomlottak fel, foszlottak semmivé. A mostani zárásmizéria újabb gyomros a közművelődési szakmának. Évek
alatt, kitartó munkával épített közösségek, az intézmény részére megnyert
látogatók néhány hónap alatt tünhetnek el. Az újjáépítés, az építkezés hosszú
esztendők munkája, az erózió pillantok műve. Vannak kitartó intézmények
és ebben partner fenntartók, akik folytatják a közművelődési tevékenységüket,
a közösségeik építését és mentorálását, sőt jelentős munkát végeznek szociális
területen, mint helyszín, mint szervező és segítő egység egészen addig, hogy
akár melegedő helyszínként is funkcionálhatnak a téli zord időkben. „Melegedő hely”, még leírni is szomorú, de sajnos ebben az esetben az igazság
megmutatja rút arcát. A közművelődés, a közművelődési intézmények és azok
munkatársainak feladatai megszaporodnak, az élet viharaira reagálva alkalmazkodnak és változnak, komoly támaszként a helyi önkormányzatok számára. A társadalmi felelősségvállalás esetükben a mindennapok része. Úgy
érezhetjük magunkat, mint a délszláv háborúban az operaház művésze, aki
két éven keresztül minden áldott nap a süvítő golyók és robbanások közepette szmokingban leült a bombakráter mellé s csak zenélt, ezzel éltetve a remény
lángját a lakosságban. Itt tartunk 2022-ben, itt tart a közművelődés és minden is…
Benkó Attila igazgató
Kós Károly Művelődési Ház, Budakalász

Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár
Budakalász, Szentendrei út 9.
December 3., 10., 17. 16:00 Adventi hétvégék a Kárpátok Őre szobornál. December 9.
Adventi műhelyfoglalkozások a Dunakanyar
Népművészeti Egyesülettel: házi-tésztakészítés,
ahogy nagyanyáink csinálták – tradíciók, hagyomány, egészséges ételek. December 16. Gyertyadíszítés, hogy teljes legyen a hangulat! Regisztráció (a programot megelőző szerdáig): renge.eva@gmail.com.
December 2. 19:00 Spischak Dávid Quartet hangversenye. Műsoron: Bartók, Chopin, Lehár, Saint-Saëns, Telemann, Trautsch szerzeményei Jegyek: tixa.hu. December 10. 10:00 Családi Matiné – Bábozd Zöldre. December 10. 17:00 Adventi koncert – Zeneiskola.
December 11. 15:00 Idősek adventje – Patakpart Általános Iskola.
Regisztráció: info@koskarolymh.hu December 15. 15:00–18:00
Kézműves nap: karácsonyi asztaldísz- és díszcsomagolás készítés –
Mentáskert piac. December 17. 18:00 Lenvirág karácsony. December 18. 18:00 ÜLJ LE MELLÉM! – Cuki Presszó koncert.
Mentáskert Őstermelői Piac csütörtökönként 14:00– 8:00
ELŐZETES: 2023. január 13. 20:00 Ferenczi György és az
1-ső Pesti Rackák. Jegyek: tixa.hu 2023. január 15. 18:00 Lanner
Kvartett ingyenes újévi koncert. Vendég: Benedekffy Katalin. 2023.
február 24. 20:00 Pál Utcai Fiúk. Jegyek: tixa.hu

Amikor egy kívánság teljesül…
Tavaly ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját a Pomázi Művelődési
Ház és Könyvtár. Az elmúlt két évben több esztétikai beavatkozás is történt
az épületben, ami nagyon jót tett a belső tereknek. Igazi „ráncfelvarrások”
voltak ezek, hogy vonzóbb legyen az „öreglány”. A kollégákkal a könyvtár
tereit igyekeztünk és igyekszünk otthonossá, szebbé tenni – sokszor otthonról hozott tárgyakkal is –, de amikor az NKA (Nemzeti Kulturális Alap)
meghirdette a pályázatot, amely a könyvtárak belső tereinek felújítását célozta meg, bizony megdobbant a szívünk!
A pályázati anyag
összeállítása igazi csapatmunka volt, fotóztunk, rajzoltunk, mértünk, és főképpen reménykedtünk. Hihetetlen örömet jelentett
mindenkinek, amikor
megérkezett a döntés a
sikeres pályázatról. Közel 4 millió forintot
kaptunk. Bár most csak
egy teret, a szépirodalmi szobát újítottuk meg, óriási a fejlődés, előrelépés.
Negyvenéves bútorokat cseréltünk le, új padlószőnyeg nyeli el a léptek zaját,
s ha már mindent kihordtunk a teremből, ki is festettük. Úgy érzem, az
eredménynek akkor sem örülnénk jobban, ha saját hálószobánk vagy nappalink újul meg.
Ám itt nem állunk meg, megyünk tovább. Hamarosan a számítógépszoba is teljesen megújul, lesz új szőnyegpadló, asztalok, s eltűnik a sok vezeték.
Felfrissült térrel, nagy szeretettel és kb. 30 ezer kötettel várjuk az Olvasókat!
Benkovics Zita, könyvtárvezető,PMHK

A tradicionális mézesbábos mesterség soha és sehol nem szűkült le az
év egyetlen hónapjára, ünnepére. Ezt
támasztják alá a régészeti-történeti
források is: a mézes sütemények készítésére specializálódott mesterek és
termékeik már jóval a kereszténység
előtt – egyes kutatások szerint már a
neolitikumban – megjelentek, s azóta
sem tűntek el a gasztro- és kultúrtörténetből. Az egyiptomi piramisokban

előkerültek gabonából készült, mézzel édesített lepények. Az ókori görögök a halottak szájába mézes süteményt tettek, hogy azzal „kenyerezzék le” az alvilág mogorva őrzőjét, a
pogácsaféléket nagyon kedvelő háromfejű kutyát, Kerberoszt. „Édességművész, Ezer alakú édes tárgyat készít
számodra a keze. S a szorgalmas méh
csak neki dolgozik.” – írta Marcus
Valerius Martialis, a maró gúnnyal
megírt, esetenként trágár epigrammáiról is ismert 1. századi költő, aki
Néró császár, azaz az első keresztényüldözések korában élt. A Dunántúl
Római Birodalomhoz csatolása után,
a 2. században Pannoniában is készítettek formába simított mézes lepényeket. Pacatus mester aquincumi
fazekasműhelyének feltárása során
megtalálták az ezekhez szükséges,
sorozatban gyártott, égetett kerámiaformákat, melyeken istenek vagy az
istenként tisztelt cézárok láthatók.
A minden földrészen jelenlévő
mézeskalácsosságban az évszázadok
során kialakultak a sajátos nemzeti
karakterjegyek, ez a termék országonként változó megnevezésében is
tettenérhető: A latin PANIS MELLITUS, a görög MELIOPITA, a
szerb МЕДЕЊАК jelentése a fő alA Pomázi
Civil Szövetség
2021. januárjában pályázott az
önkormányzati
ingatlanra, melyet nagyon romos állapotban vettünk át. Másfél év
kemény munkájával sikerült eljutnunk oda, hogy a belső rész átalakítása, felújítása megtörtént, így használatba tudjuk venni. Mindezt úgy
értük el, hogy önkéntesek tették bele
többszáz munkaórájukat, mellette
pedig többszázezer forint adományt
gyűjtöttek. Eddig kb. tízmilliót fektettünk a ház felújításába. Jövőre még
várnak feladatok, a külső vakolat

Egy megújult ősi mesterség

Mézeskalács workshop Leányfalun
Manapság a mézeskalács fogalma elválaszthatatlanul összeforrott
az adventi várakozással és a Karácsonnyal. Még az ünnepi készülődéssel rendszeresen megkéső háziasszonyok is szakítanak egy délutánt
arra, hogy a gyerekeikkel megsüssenek legalább egy kosárkányit ebből
a fűszeres, finom, és nem mellesleg jól eltartható süteményből. Valljuk
be: sokunk számára valóban nem is lehet teljes a Karácsony mézeskalács nélkül. De persze mézeskalácsot bármikor lehet sütni! Most mindazok, akik hagyományos, vagy éppen egy kicsit más – egyedi – formákat vagy díszítéseket szeretnének kipróbálni, látogassanak el a leányfalui Faluházba, ahol a Papp Kata (Szíves Mézes) által vezetett
worshopon régi és új technikákat ismerhetnek meg.
kotóelem alapján mézes kenyér. A
magyar is ezt a gondolatot követi, de
mi nem kenyeret, hanem kalácsot
készítünk. Az angol GINGER
BREAD, az olasz PAN DI ZEN
ZERO és a spanyol PAN DE
JENGIBRE jelentése gyömbérkenyér, mert ezekben az országokban a
mézes sütemények legkarakteresebb
fűszere a gyömbér. A holland PE
PERKOEK, a svéd és a norvég:
PEPPARKAKA és a finn PIPAR
KAKKU – nevek „borsos torta”-ként
fordíthatók magyarra, de itt persze
nem a csípős feketeborsra, hanem az
egzotikus ízű szegfűborsra kell gondolnunk! A francia általánosít és ezzel
mintegy szabadságot ad az ízesítésben: ők PAIN D’ÉPICE-t – fűszeres
kenyeret sütnek, a románok pedig
még jobban egyszerűsítve TURTĂ
DULCE-nak, édes tortának nevezik
a süteményt. De bárhol és bármilyen
technikával is készítik és bármely
fűszerszámmal is ízesítik a mézes
kenyeret, tortát vagy kalácsot, ünnepi és bizonyos szakrális jellege mindenhol és mindvégig megmaradt.
Napjaink mézeskalácsosai nem elsősorban a sütemény jól bevált alapreceptjét, sokkal inkább a díszítőmotívumok jellegét újították meg. Bár ma
is népszerűek az írókával készült jellegzetes, bonyolult, kacskaringós
vonaldíszek, de van olyan mester is,
aki a magyar tájegységek hímzéseiből
merít ihletet vagy finom csipkemintákat tesz át a kalácsokra. Gyakori,
hogy a formához igazodó, hagyományosan koncentrikus vagy vízszintesen / függőlegesen tükrözött szerkesztés helyett a motívumokat mo-

dern, aszimetrikus formában helyezik
el. A korábban népszerű mandula és
dió mellett megjelentek a csillogó
(ehető) gyöngyök és egyéb rátétek, s
a színek is változatosabbá váltak: a
hajdani natúr és piros mellett ma már
a szivárvány bármely színe előfordulhat.
A leányfalui Faluház októberben indult workshopját – aminek
ezévi utolsó eseményére, december
13-ra (talán) még lehet jelentkezni –
Papp Kata vezeti, akinek elképesztően kreatív, modern, művészi mézeskalácsai már sok-sok elismerésben
részesültek. De a foglalkozások célja

A maradandó szépség
Szántó Sándor festőművész, tűzzománc
oktató, Tahitótfalu Díszpolgára idén augusztusban hunyt el. Festményei több közgyűjteményben megtalálhatók, tűzzománc alkotásai díszítik a tahitótfalui Községháza dísztermét és a református gyülekezeti házat. Tanítványai évtizedeken át készítették a gyönyörű
és izgalmas tűzzománc képeket, melyekkel
országos versenyekről hoztak haza komoly
elismeréseket. A vezetésével létrehozott Diákalkotók Országos Tűzzománc Biennáléja már kilenc alkalommal vonultatta
fel a legnevesebb iskolai és egyéb tűzzománc műhelyek több száz diákjának
alkotásait, melyeket látogatók ezrei csodálhattak meg.
Idén az „Advent Tahitótfalun” rendezvénysorozat részeként életmű kiállítással tisztelgünk Szántó Sándor emléke előtt. A kiállítás december 4-11-ig
látható a tahitótfalui református gyülekezeti teremben (Dr. Ecsedy Aladár tér)
hétköznap 15-18 óráig, hétvégén 9-12 és 15-18 óráig.

mesterség. Nem a Mercur patronátussága alatt áll, hanem az Ámoré alatt.
Csupa merő szerelem, csupa incselkedés. Nem is mesterember a mézeskalácsos, hanem poéta. Hangulatot ébreszt, mosolyt fakaszt az ajkakon, elpirulásra kényszeríti az arcokat a süteményeivel.
– kszeva –

Faluház, Ravasz László Könyvtár
Móricz Zs. út 124.
December 4. 17.00 Leányfalu büszkeségei sorozat keretében
Póka Éva vendégei Csőke Flóra csellóművész, Rubóczki Márkó
színművész és Rohonyi Barnabás színművész. December 6.
16.30 MIKULÁS koncert – A Dunabogdányi és Leányfalui
Zeneiskola növendékeinek előadása. December 9. 18.00 A Leányfalui Esték – Kövesdi Miklós író, műfordító vendége a Leányfalui Vöröskő Tűzoltó Egyesület hölgy tagjai. December
10. 16.00 A Leányfalui Színitanoda karácsonyi műsora; 17.30
III. Adventi gyertyagyújtás a Ravasz László Emlékház parkjában.
Adventi gondolatok: Kovách Tamás református lelkipásztor.
Házigazda: a Leányfalui Színitanoda. 17.45 Angyali mese – a
Lux Mithras Tűzzsonglőr Produkció. December 10., 13. 10.0014.00 Mézeskalács díszítő workshop: Karácsonyfadíszek készítése. December 16. 18.00 Karácsonyváró éneklés helyi iskolásokkal és szülőkkel – a Múzeum kertjében. December 17. 16.00
Tabulatúra régizene-együttes koncertje. 17.30 IV. Adventi
gyertyagyújtás a Ravasz László Emlékház parkjában. Adventi
gondolatok: Szalay Zoltán atya. Házigazda: az 1004. Szent Anna Cserkészcsapat és a Szent Anna Karitasz Leányfalu. 19.00 A
Ripacsok karácsonyi műsora.

Megnyílt a pomázi Civil Ház
megújítása, terasz kialakítása. Tavasszal pedig a Turisztikai és Információs
Irodát is beüzemeljük, ami
a turistáknak és helyieknek
egyaránt segítséget nyújt,
hogy a Pilis látnivalóit felfedezzék, a környékbeli
programokról tájékozódjanak.
Pályázatunkban nemcsak az épület felújítását vállaltuk, hanem azt is,
hogy közművelődési közfeladatokat
látunk el, de ha szükséges, a város
szociális, társadalmi problémáiban is

nyilvánvalóan nem az, hogy szép
másolatok készüljenek a mézeskalácsmester gyönyörű munkáiról, hanem
hogy a technikai ismeretek elsajátítása
után mindenki megalkothassa a saját,
egyéni, csak rá jellemző mézeskalácsait – a fantázia határa pedig a csillagos ég!
Mert, ahogy Mikszáth Kálmán
írta a Fekete város regényében: „A
mézeskalácsosság a legszellemesebb

segítséget nyújtunk. Elindult az élet,
már most rengeteg program várja az
idelátogatókat, például a Múlt és Jelen képekben című filmvetítés december 9-én, vagy az Adventi kéz
műveskedés december 10-én. Rendszeres programjaink között péntekenként sakk szakkör várja vendégein-

ket. Januártól Önismereti pszicho
dráma csoport is indul, ami másfél
éven át nyújt a csoport
számára lelki segítséget.
Délelőttönként a Tájház
számára biztosítunk helyet,
népi kézműves foglalkozásoknak adunk otthont
december 20-ig. Januártól
a Pomáz Segít programba
is szeretnénk becsatlakozni.
Tervezzük egy kis könyvtár felállítását is, ahol lehet
majd olvasni, zenét hallgatni, internetet böngészni, miközben a forró
teát kortyolják kedves vendégeink.
Mindenki számára helyet kínálunk,
akinek szüksége van testi és lelki felmelegedésre!
Gyarmati Fruzsina, a Pomázi
Civil Szövetség elnöke

Művelődési Ház és Könyvtár, Pomáz
2022. December 9. 19:00 Vadkerti Imre akusztik adventi koncertje. Jegyek kaphatók a Könyvtárban. December 11. 10:00–16:00 Adventi zenés vásár; 16:30
NoComment bemutató; 17:00 LuxMithras karácsonyi ledshow. December 17. 17:00–20:00 PMHK Kézműves Karácsony. Jegyek kaphatók a Könyvtárban. December 18.16:30 Latin táncbemutató Holló Adriennel; 17:00 Borsányi Dániel színművész és Egerházi Kende
gitárművész ünnepi műsora, közreműködik az újpesti Pécsi Sebestyén
Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kamarakórusa. December 20. 9:00–12:00 Vásár. December 21.–2023. január 1. Az intézmény Zárva!
ELŐZETES: 2023. január 8. 15:00 Nosztalgia délután. Január
13. 19:00 Szerb szilveszter. Január 14. 11:00 Cirkuszi előadás – Magyar klasszikus nagycirkusz; 15:00 Cirkuszi előadás.
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Kovács Margit születésének
120. évfordulójára
Az energia áremelkedések következtében az egész országban – így Szentendrén is – számos kulturális intézmény kényszerűen zárva tart. Mindezek ellenére a Ferenczy Múzeumi Centrum kismúzeumai közül szerencsére négyet (a Czóbel Múzeumot, a Vajda Emlékmúzeumban Csontó
Lajos kiállítását, egy új, építészeti tárlattal a Szentendrei Képtárat, és
persze a Kovács Margit Múzeumot) a nehéz körülmények ellenére is
látogathatja a közönség.
anyag annyira különleges, hogy a
külföldiek számára hungaricum.
Sok-sok év telt el a viták óta, s
talán megér néhány szót Kovács

FMC GYŰJTEMÉNYE

ellenére sem mindenki örült annak,
hogy ezt a gyűjteményt itt helyezték
el. Azért is fogadták fenntartással a
személyét, mert Kovács Margit – bár
ő maga soha nem politizált – Aczél
György személyes jóbarátja, Kádár
János és felesége kedvenc művésze
volt. A szentendrei alkotók egy része úgy ítélte, hogy ez a fogyasztható,
„gemütlich” (kedélyes) műegyüttes
– tudatos döntés alapján – elfedi az
akkoriban épp csúcsra járó kortárs
szentendrei művészetet. Ebben lehetett némi igazság, a megnyitáskor
alig egy évvel az új gazdasági mechanizmus szovjet „lefújása” után
voltunk, s a szoc. reál béklyóitól
szabaduló művészeti szabadságot a
kultúrpolitika megkísérelte visszafordítani – szerencsére sikertelenül.
S ez szerepet játszhatott abban is,
hogy az akkoriban
sűrűn idelátogató
nemzetközi magas
protokoll csoportok
programjában kizárólag a Kovács Margit Múzeum szerepelt. A turistáknak
a városban kalauzoló idegenvezetők
ezt úgy indokolták,
hogy nagyon szép
a többi kiállítás is,
de a Kovács Margit
FMC GYŰJTEMÉNYE

Kovács Margit állandó kiállítása 1973. április 29-én nyílt meg a
Vastagh György utcai műemlékházban. Az intézményt akkor nem lehetett múzeumnak nevezni, mivel
életben volt az alkotó, aki még négy
éven át – 1977. június 4-én bekövetkezett haláláig – élvezhette a kiállítás
magyar múzeumi világban addig
soha nem látott sikerét.
A gyűjtemény hihetetlen népszerűségének (1976-ban negyed-,
1977-ben pedig már félmillió néző!) köszönhető, hogy a művészeti
hagyatékot, mintegy 400 kerámiát
Szentendre – és nem az időközben
szülővárosában, Győrben megnyílt
állandó kiállítás – kapta meg. 1979ben készült el a bővített, újrarendezett, immár múzeum, ahol a ’80-as
években előfordult, hogy több látogató volt, mint a Szépművészeti Múzeumban. Kovács Margit neve ekkor
forrott végleg össze Szentendrével. Pedig – számos ma is közszájon forgó
hiedelemmel ellentétben – a művész
soha nem élt vagy alkotott Szentendrén, s főleg nem a gyűjtemény
számára általa kiválasztott, magántulajdonból megvásárolt épületben!
Egyszerűen csak nagyon szerette a
várost, köszönhetően annak, hogy
gyakran látogatta itt élő művészbarátait. Ismerte a város történetét
is: a Hommage à
Szentendre című,
1969-ben készült
munkáján a szerb
ortodox templomokat szimbolizáló
négy figura melletti kis házon az akkor még betiltott,
Agnus Dei – zászlót tartó bárányos
címerünk látható.
A közönség tömeges érdeklődése

A Kenyérszegő a Brüsszeli Világkiállítás aranyérmese, 1957

Margit és Szentendre kapcsolatának
újraértékelése. Számításaim szerint a
megnyitás óta mintegy 13 millió –
sok esetben kifejezetten a múzeum
miatt a városba érkezett – látogató
nézte meg a kiállítást, ami bizonyos
években egymaga több bevételt hozott, mint Pest megye összes közgyűjteménye, s ebből főként a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága szentendrei múzeumai profitáltak! Kül- és
belföldiek, óvodások, iskolások, felnőttek és gyakran már járni is alig
tudó nyugdíjasok látogattak a múze-

umba, ami – ezt tárlatvezető tapasztalataim alapján bátran állíthatom
– a többségnek életre szóló emléket
jelentett, sokakból euforikus boldogságot váltott ki. A legkisebbek itt
tapasztalhatják meg először a múzeum-élményt, s mivel a művész rendkívül szerteágazó érdeklődéssel igencsak művelt volt, az általa kiválasztott
gazdag tartalmak (biblia, mitológia,
népművészet) az emberi kultúrtörténet és az egyetemes művészettörténet
legfontosabb, ikonográfiai pontossággal feldolgozott témáihoz adnak kulcsot, könnyen érthető bevezetést.
Fölösleges volna Kovács Margiton
számon kérni a 20. századi modern
művészeti szemléletet. A ’20-as évek
végén, a ’30-as évek legelején végzett
tanulmányai idején az avantgarde még
keveseket érintett meg, számára előbb
Jaschik Álmos szabadiskolájában a
magyar népművészethez visszanyúló
szecesszió, majd Bécsben, Hertha
Bucher keramikusnál a bécsi szeces�szióból kinövő Wiener Werkstätte jelentette a korszerű, modern művészetet, ő
ezzel jegyezte el magát egy életre.
A szecesszió nem elsősorban korstílus, sokkal inkább világkép, jellemzője a szépség kultusza, egyik fő
célja az emberi környezet minden
apró részletére kiterjedő esztétikum
és stílusegység segítségével a harmónia megteremtése. Ha végigjárjuk a
néhány éve tematikusan újrarendezett múzeumot, ezzel a szemlélettel
és a lehető legváltozatosabb emberi
érzelmekkel találkozhatunk. Éppen
úgy, ahogy azt a kiállítás legelső katalógusában Kovács Margit megfogalmazta: „… milyen csodálatos: a
fazekas már rég nincs sehol, de jókedve,
humora, pajzánsága, öröme, gyásza ott
duruzsol továbbra is cserepeiben és
mesél az utána jövőknek..”
Krizbainé Szabó Éva
ny. múzeumpedagógus

Mintha a kevesebb időnként több lenne.
szen a szamárhegyi koledálás vagy a szerb betLegalább is, ezt mutatja Szentendre elégedettlehemesek járása kedvelt ünnepi eseménye volt
ségi hőmérője az adventi városról. No nem
a 19. századi Szentendrének. Igaz, a szerbek
hétköznap munkaidőben, amikor bizony nabetlehemezése a régi Julianus naptár szerinti
gyon hiányoznak a külföldi turisták és ezért
karácsonyi ünnephez igazodott, ami január
időnként a hatvanas évek szomorú képét nyújt7-én van. Talán azért, mert a mai szentendreija a Fő tér is, amikor hasonlóan a maihoz az
ek többsége az elmúlt tizenöt évben költözött a
egyetlen hétköznap este nyitva-tartó vendéglő
városba, eljöttek kóstolni. Sőt, ami ritka, a
a Korona – akkor Béke – volt, ahova betérhetett
pismányiak is sokan, akikkel a rosszmájúak
az ember. De a hétvégéken más a kép. Mert aki
szerint előbb lehet találkozni a Rathausplatz
Advent kezdete óta gyakran járt Szentendre
előtti vásáron vagy a Wiener Weihnachtstrau
óvárosában, mint például ezen hétvégén is, olyan nyüzsit tapasztalhatott, mon mint a főtéri Rotary faháza előtt.
mint a legsikeresebb békeidőkben. A Rotary borozó faháza előtt sor állt, és a
Mint a város programfüzetében a szervezők írják, „a nehézségeken felüllakótelepi óvodások betlehemezése akkora tömeget vonzott mint a koppen- emelkedve Szentendre megtartja a hagyományos karácsonyi vásárát a
hágai Luca napi felvonulás, a Christmas in Tivoli. Úgy látszik, a civil kurázsi Dumtsa Jenő utcában, és a közkedvelt, jótékonysági Mikulásfutást a Duúgy döntött, majd mi megoldjuk, tudunk mi szórakozni anélkül is, hogy na-korzón. Bár takarékosságból fényfestés nélkül, a város karácsonyfáján
szájbarágósan szórakoztatnának bennünket.
közösen gyújtjuk meg a gyertyákat: a meghitt hagyomány keretében az idén
először román, dalmát, lengyel és szlovák
A városi program szervezői is új közreműködőket verbuváltak. A hétvégi gyertyagyújtások
nemzetiségi karácsonyi dalokat hallhatnak,
történetében idén először a nemzetiségek is helyet
akik eljönnek a Fő térre vasárnaponként.” Szép
számmal vagyunk akik érdeklődve várják vajh
kapnak.
A második gyertyagyújtáson például a
hogyan sikerül „a Barlangban a szilveszteri
szentendrei dalmátok közel hétszáz Bobicát,
utcabál, ahol a résztvevők együtt köszönthetik
Mantalát, Paprenjakot, Strudlice od smokavat,
a 2023-as évet. A szilveszteri fényfestés is elmahét tálcányi Biskupski Kolačot, Smokvenjakot,
rad, de … városismereti sétákkal és egyéb
és Medenjakot szolgáltak fel kóstolónak, ameelőszilveszteri programokkal kárpótolja a szentendreieket az eseménysorozat szervezője, a
lyek lehet, hogy csak idegenül hangzó nevük
miatt, de nagy sikert arattak. Ez most újdonság,
Szentendrei Kulturális Központ.”
de egyben régi karácsonyokat is felidézett, hi- A dalmát sütik nagy sikert arattak
B.Gy.
Szentendre önkormányzata kulmeghatározóan fontosnak a várossal
Diszkurzus a kultúra (kerek)asztalánál
turális kerekasztalt hívott életre, amekapcsolatban a különböző korú és
lyet – az érintett intézmények vezeértékvállalású résztvevők.
Az életrehívók az egyik első tetőivel együtt közel 40 tagú grémium
– a stratégiákat cselekvési programmá formáló közös gondolkodás fórumának matikának a város 2022. november 16-ai testületi ülésén elfogadott brand,
szán. Működésének pontos kereteit és szabályait, a további lépéseket a 2023. és a már korábban jóváhagyott turisztikai stratégiát szánják. A közös nejanuár 21-re (a Magyar Kultúra Napja (szerk.) tervezett workshopon dolgoz- vező Szentendre szeretete, amely összehozta ezt a sokféle, a kultúráért, közák majd ki. A meghívott résztvevők Szentendre különböző kulturális terü- zösségért és a városért gondolkodni és tenni akaró szentendrei polgárt.
leteiről érkeznek, más-más felkészültséggel és tudással felvértezve. Elkötelezett Ahogyan az egyik résztvevő megfogalmazta: „Szentendre egy élő, gyönyönyugdíjastól az akadémikusig, ismert szobrásztól a tapasztalt helytörténészig rű fa. Az a feladatunk, hogy ápoljuk, tápláljuk ezt a fát a régi és új hajtásait
sokféle szakma és hivatás emberei ülnek majd egy asztalhoz, hogy segítsenek gondozzuk!”
A Kulturális Kerekasztal tagjai: B. Szabó Vera, Benkovits György, Beréválaszokat adni és megoldásokat találni napjaink rendkívüli kihívásaira.
Az igazi kihívás persze az lesz, hogy manapság, a politikai megosztottság- nyi Marianna, Bűdyné Vági Eszter, Dömény Krisztián, Ekler Dezső, Erdész
tól gyötrött közéletben lehet-e a különféle városi stratégiai kérdésekről őszin- László, Eredics Gábor, Farkas Zsófia, Ficzere Kyrú, Fülöp András, Galambos
tén úgy szót váltani, nézeteket ütköztetni, hogy az ne süllyedjen a szokásos Péter, Golda János, Görög László, Gulyás József, Istók Bernadett, Jassó Sándor,
Juhász Gergő, Koltai Andrea, Krizbai Gergely, Krizbainé Szabó Éva, Lex Zsupolitikai acsarkodás mocsarába.
Az első, november 23-i alakuló ülésen antrénak a bemutatkozás történt zsanna, Musza Györgyi, Németh Kristóf, Pelle Csilla, Petrovity Sándor, Pistyur
meg. Néhány igazoltan hiányzó is volt, akik majd később kapcsolódnak a Imre, Tardy Anna, Török Gergő, Török Katalin, Vadász Dániel, Varga Tímea,
Kerekasztal munkájába. Már az első találkozáson is jól érzékelhető volt, Verebélyi Diána, Vincze Ottó, Zsigmond Attila.
milyen sokféle identitású ember él Szentendrén, s hogy mely értékeket tartják
-Benko-

Civil összefogás a városért

Kismúzeumok nagyszerű programjai
A magas energiaárak miatt novemberben bezártak a Ferenczy Múzeumi
Centrum kiállítóhelyei, azonban december elejétől, hétvégenként néhány órára
ismét látogatható Szentendre négy kismúzeuma: a Czóbel, a Kovács Margit,
a Vajda Múzeum és a Képtár.
Czóbel Múzeum (Templom tér 1.) December 2-án újrarendezve megnyílt a
Két Paletta. Modok Mária & Czóbel Béla kiállítás a Czóbel Múzeumban.
Nyitvatartás: péntektől vasárnapig 12 órától 18 óráig
Szentendrei Képtár (Fő tér 2-5.) December 3-án nyitott az építészeti kiállítás.
Szentendre önkormányzata és a Ferenczy Múzeumi Centrum felkérésére, az Építész Mester Egylet Mesteriskola felvételi tervpályázatára számos továbbgondolásra
érdemes munka érkezett. Az építésszakos hallgatók a római kori erődítmény, a
Castrum környékének újragondolását kapták feladatul, az erre készült terveik láthatók a Képtárban. Nyitvatartás december 18-ig: szombattól vasárnapig 14 órától
16 óráig
Vajda Múzeum – PhotoLab (Hunyadi u. 1.) December 3-tól ismét látogatható a Vajda Múzeum PhotoLab kiállítóterében Csontó Lajos Egybeesés című kiállítása. Nyitvatartás: szombattól vasárnapig 14 órától 16 óráig
Kovács Margit Kerámiamúzeum (Vastagh György u. 1.) December 3-tól
hétvégenként újra megtekinthető a Kovács Margit Kerámiamúzeumban a Kovács
Margit, a Duna királynője című kiállítás. Nyitvatartás: szombattól vasárnapig 10
órától 12 óráig.
A kiállításokhoz decemberben tárlatvezetések is kapcsolódnak. A tervek szerint
január 20-tól a Kmetty Múzeumban szombat-vasárnaponként szobrászati tárlat
nyílik és újraindul Ott Anna népszerű irodalmi sorozata is.
A szűkített nyitvatartási idő 2023 tavaszáig tart.

Művészeti, helytörténeti, régészeti sétákra várják az érdeklődőket szombatonként Szentendrén, a Ferenczy Múzeumi Centrum szervezésében. A
macskaköves utcákon sétálva fedezhetjük fel a festők városának művészeti,
építészeti hagyományait. Az adventi időszakban hat tematikus program vár
kalandozásra a belvárosban, Barcsay, Vajda, Ilosvai Varga, Modok, Czóbel
és a római kori kincsek nyomában. A séták részvételi díja 1000 forint/fő,
indulás mindig a Ferenczy Múzeum (Szentendre, Kossuth Lajos u. 5.) adventi
fényekkel díszített, hangulatos udvaráról, ahol meglepetéssel várnak mindenkit!
• Vajda Lajos nyomában, Szentendre belvárosában
December 10. (szombat), 14:00 Indulás: Ferenczy Múzeum (Szentendre, Kossuth Lajos u. 5.). Érkezés: Szentendre, Kmetty tér. A sétát vezeti: Szabó Noémi
művészettörténész
• Castrum séta – Szentendre római tábora
December 17. (szombat) 11:00 Indulás-érkezés: Ferenczy Múzeum (Szentendre, Kossuth Lajos u. 5.) A sétát vezeti: Rajna András, az FMC osztályvezető régésze
• Barcsay Jenő nyomában
December 17. (szombat), 14:00 Indulás: Ferenczy Múzeum (Szentendre, Kossuth Lajos u. 5.) Érkezés: Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár (Szentendre, Pátriárka u. 7.) A sétát vezeti: Iberhalt Zsuzsa művészettörténész
Jegyek a helyszínen vagy online a jegymester.hu oldalon válthatók, regisztrálni
pedig a regisztracio@muzeumicentrum.hu címen lehet. Forrás: www.
muzeumicentrum.hu

Advent – nézzen ki Bogdányba!
Nagy a várakozás Dunabogdányban
is. A karácsonyi készülődés izgalma több
közösségi alkalmat is életre hívott a
dunaparti településen, amelyek a kistérségben élők számára is vonzerővel bírhatnak.
December 9-én és 10-én Adventi
vásárra várjuk az érdeklődőket a Művelődési Házba. Színvonalas kézműves ékszerek, díszek, művészeti alkotások, megan�nyi kincs kerül kiállításra. 9-én, péntek
este 17 órakor nyitja kapuit a vásár és 19
órától már a MAKÁM Együttes koncertjével hangolódunk együtt az ünnepváró készülődésben. 10-én meseolvasás,
diafilmvetítés egészíti ki a vásári forgatagot. December 16-án, 19 órától Pénzfolyó címmel Dörner György, valamint a Hungaro Együttes lép fel a Művelődési
Házban. A korunkra reflektáló dalszövegekkel jelentkező zenei műsort összekötő
szövegeivel, gondolataival egészíti ki a Kossuth-díjas színművész. December 17-én,
délután 15 órától a Dunabogdányi Svábzenekar karácsonyváró koncertjét hallgathatják meg, szintén a Művelődési Házban. A fúvószene különleges atmoszférát jelent:
ünnepi korálok, karácsonyi dalok csendülnek fel a hagyományőrző művészeti csoport
hangszereinek korpuszán. December 18-án, 17 órától a dunabogdányi katolikus
templomban kerül sor az ünnepi koncertre, amellyel helyi könnyűzenei előadók akusztikus felállásban ajándékozzák meg a közönséget. Az alkalmon a Cecília Kórus is
közreműködik. A koncert után a templomtéren a FAKULT Egyesület rendezvénye, a
karácsonyi forgatag vár mindenkit, forralt borral, étekkel és műsorral.
A rendezvények ingyenesen látogathatók!
Áldott készülődést, szeretettel várjuk Bogdányban!
Liebhardt András
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Lélek-Melegedő-Pont
Az energiaválság és az elmúlt évek nehézségei mindannyiunkat
érintenek. Azt tapasztaljuk, hogy a figyelem, az egymás felé fordulás,
a közösség segíthet átvészelni a hétköznapok nehézségeit. Ezért is
döntöttünk úgy a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár csapatával,
hogy szívesen csatlakozunk a „POMÁZ SEGÍT” kampányhoz. Várunk mindenkit nagy szeretettel november közepétől a Művelődési
Házban, a PMHK-Lélek-Melegedő-Pont helyszínéül szolgáló termünkbe.
Az érkezők itt szabadon beszélgethetnek egy forró tea mellett egymással, munkatársainkkal. Vendégeink között lesznek majd közművelődési, mentálhigiénés és könyvtáros szakemberek, szociális munkás,
művészetterapeuta. Meghívottjaink bárkinek segítenek, akinek a művelődési ház és könyvtár által felsorolt szolgáltatások szimpatikusak
és szívesen lenne társaságban. A Melegedő Ponton biztonságos, nyugodt környezetben újságok, rejtvénylapok, kártyák, társasjátékok, segítő
beszélgetés, megoldásfókuszú coaching (péntekenként) művészetterápiás
foglalkozás (péntekenként) kézműves programok várják a betérőket
hétköznapokon 10 és 14 óra között. Utána is lehet a művelődési házban
csatlakozni ingyenes programjainkhoz, klubjainkhoz vagy meginni
egy kávét, szörpöt a Pöttyös Bögrében és olvasni a könyvtárban, nyitvatartási időben.
Legyünk együtt, társaságban és melegítsük egymás lelkét, beszélgessünk, figyeljünk egymásra!
Összeállította: Gerencsér Szegezdi Gabriella
A Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár csapatát az érdeklődők a
pmhk@pomaz.hu címen és a +36 26 325 163-as telefonszámon érhetik el.

Tánccal az erőszakmentes életért
A pomázi Teleki-Wattay Művészeti
Iskola nyolc moderntáncos diákja Vincze
Éva tanárnő vezetésével és Knyazoviczki
Zoltán kísérőtanár segítségével – Spanyolország és Törökország után – az Eur’Hop
Erasmus+ Európai Uniós projekten belül Franciaországban,
Crollesban járt. A 2022. október 9. és 15. közötti egyhetes diákcsere alatt a tanulók a gyermekek jogaival foglalkoztak behatóbban.
A témát körüljáró előadások, kurzusok és közös próbák közben jutott
idő egy kis városnézésre Grenoble-ban és egy kalandparkos élményre is az Alpok fenyői között. Az utazást több próba is megelőzte,
hiszen a hetet lezárva pénteken egy záró bemutató keretein belül az
együttműködő 6 ország 1-1 jogi témát mutatott be egy koreográfián
keresztül. A magyar diákok az erőszakmentes élethez való jogot formálták meg a színházi tánc segítségével. Zárásként pedig a résztvevők
(köztük francia, horvát, török, spanyol, román és magyar diákok)
egy, a héten megtanult közös táncot is bemutattak a nézőközönség
előtt. Decemberben az Alpok után irány Románia, márciusban Magyarország, végezetül a tanév végén pedig Horvátország következik
majd.

Tiéd a Steinway!
November 12-én Budapesten a Szent István Gimnáziumban ismét
egy csodás hangversenyen vehettek részt zongoristáink, ahol egy
fantasztikus Steinway koncertzongorán játszhattak. A hangverseny
házigazdája Kőrösiné Belák Erzsébet volt, a Szent István Konzi tanszakvezetője, aki megálmodta ezt a lehetőséget a zeneiskolákban zongoratanulmányokat folytató gyerekek számára. A Steinway kizárólagos magyarországi forgalmazója az Opera Zongoraterem, melynek
képviseletében Cseke Márton is részt vett a koncerten. Az idei produkciók annyira sikeresek voltak, hogy a felkészítő tanárok egy-egy
növendéke felkérést kapott a tavaszi STEINWAY GÁLÁN való
részvételre. Nagy örömünkre Hernády Borbála Ida (felkészítő tanára: Szkubán Judit) és Pávó Anna Zsófia (tanára: Gilice Teréz) is
meghívást kaptak a gálára. Szeretettel gratulálunk nekik és tanáraiknak!

A Szerencsejáték Zrt. programjának köszönhetően Pomázon nyitotta
meg kapuit a legújabb olyan játszótér,
ahol a gyerekek a fogyatékosság minden típusa szempontjából akadálymentes környezetben játszhatnak. A
nemzeti lottótársaság országos programjában már a 21. befogadó játszótér
várja a gyerekeket. A Szerencsejáték
Zrt. célja, hogy az akadálymentes és
befogadó játszóterekkel már gyermekkorban, a közös játékon keresztül
valósítsa meg a szemléletformálást.
„Magyarországon minden tizennegyedik kiskorú él a fogyatékosság valamely
típusával. A tavaly elindított „Tarts
velünk egy akadálymentes jövőért!”
szemléletformáló kampányunkkal, valamint az év végéig átadott, összesen 22
befogadó játszótérrel az érintett gyermekek beilleszkedését szeretnénk megkön�nyíteni.” – hangsúlyozta Mager Andrea. A Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatója hozzátette: „A célunk az,
hogy játszótérépítési programunkkal
lehetőséget teremtsünk az ép és fogyatékossággal élő gyerekek találkozására és
közös játékára. Hiszünk abban, hogy a
közös élmények, a közös játék örömének
nyomán befogadóbbak és nyitottabbak
lesznek a gyerekek, és felnőttként már
ezt a szemléletet adhatják tovább, akár
majd a saját gyerekeiknek is.”

A játék összeköt!
Várvédő kapitányok, hős lovagok és hercegnők bőrébe bújhatnak a gyerekek azon a pomázi akadálymentes játszótéren, amit a
nemzeti lottótársaság „A játék összeköt!” játszótérépítési programjának részeként valósított meg.
A Szerencsejáték Zrt. 2017-ben jószolgálati nagykövet is áll. Drávucz
elindított játszótérépítési programjá- Rita világ- és Európa-bajnok, olimpinak célja, hogy a szemléletformálás kon vízilabdázó érintett szülőként
már gyermekkorban megkezdődhes- segíti a fogyatékossággal élők szélesen, és ezeken a közösségi tereken sebb körű integrációját.
keresztül is támogassa a
fogyatékossággal élő gyermekek beilleszkedését, sikeres, boldog felnőtté válását.
A Kulturális és Innovációs Minisztérium miniszterhelyettese, parlamenti államtitkára, Vitályos Eszter hangsúlyozta: „Nem
attól leszünk különlegesek,
amilyenek vagyunk, hanem
attól, ahogyan mással bá- A pomázi a 21. befogadó játszótér
nunk. Ezen a játszótéren ép
és fogyatékossággal élők is közösen játszAz egyes játszóterek meséket idéhatnak, tanulhatnak, és ezzel közösen ző világot jelenítenek meg. A pomáalapozhatják meg a jövő sikerességét.” zi játszótér játékelemei a Kastély teA nemzeti lottótársaság játszótér matikára épültek, és ezek a fogyatéépítési programja idén újabb szintet kossággal élő gyermekek számára is
lépett, hiszen a kezdeményezés élén biztosítják a játék örömét, az aka-

dálymentes játékokon keresztül a
gyermekek közösen fedezhetik fel
környezetüket. „Egy színes, jókedvű,
befogadó játszótér nyitotta meg kapuit.
A játszótér megvalósításával több száz
gyermek számára biztosítják a játék
örömét Pomázon” – emlékeztetett
Leidinger István, Pomáz polgármestere.
A Szerencsejáték Zrt. 2017-ben
indította el játszótérépítési programját, amelyet az időszakos, limitált darabszámú Nagykarácsony sorsjegy
értékesítésével, játékosaival közösen finanszíroz.
Befogadó játszóterekkel a
következő helyeken lehet
találkozni: Budapest III.,
IV., VIII., XVI., XVIII.,
XXI., XXII. kerülete, Veszprém, Miskolc,
Pécs, Sopron, Kaposvár,
Debrecen, Tiszaföldvár-Homok, Esztergom,
Nyíregyháza, Eger, Győr,
Szekszárd, Pécel és most
már Pomázon is. Minden,
„A játék összeköt!” programhoz
kapcsolódó további információról
a https://rolunk.szerencsejatek.hu/
hu/a-jatek-osszekot weboldalon tájékozódhatnak.
Forrás: Szerencsejáték Zrt.

Mindannyian a jelzőrendszer részei vagyunk
„Szentendre legérzékenyebb szervezetei és személyei vannak jelen ezen a
fórumon – hangsúlyozta a polgármester, aki elmondta: a cél, hogy felmérjék, hogyan gazdálkodhatnak jobban
a rendelkezésre álló erőforrásokkal,
hogyan tudnak többet kihozni a lehetőségekből. – Ami előttünk áll, nem
lesz könnyebb, látszik, hogy az állam
bizonyos feladatokhoz eddig sem és ezután sem biztosít forrást, de a rászorulók itt vannak, nem tárhatjuk szét a
karunkat. Ugyanakkor egyre többen
mozdulnak meg a rászorulók érdekében. Ezért ne a kilátástalanság határozza meg a perspektívát, hanem a
céljaink, a segíteni akarás! Az adventi
lángból ha mindenki hazavisz, az nem
lesz kevesebb, abból csak több lesz –
mondta a polgármester. – Az összetartás az, ami megsokszorozza az erőnket,
mindazt, amivel tudunk gazdálkodni,
szolgálni.”
A fórumon részt vettek a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti
Intézmény, az Evangélikus Egyházközség, a Gondozási Központ, az Idősek, demensek klubja, a Kossuth
Nyugdíjas Klub, a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat, az Offline Center,
a Református Egyházközség, a Rotary
Club, a Szent Erzsébet Katolikus Karitász, a Szentendre Gyökerei Egye-

Közös jelzőrendszer működtetésével együtt tesznek a veszélyeztetett rászorulókért – ez a legfontosabb hozadéka a rászorulók
hatékony segítése érdekében megtartott szentendrei kerekasztalbeszélgetésnek. A fórumot ezentúl negyedévente összehívják. A
város szociális intézményeinek és szervezeteinek képviselőit Fülöp
Zsolt polgármester és Magyar Judit szociális területért is felelős
alpolgármester köszöntötte november 30-án a Városházán.
sület, a Szentendrei Baptista Gyüle- a szervezetnek adhatnak jelzést, amekezet, a Vasárnapi Merőkanál és a lyik érdemben segíthet a rászorulón.
Vöröskereszt képviselői, valamint az
Ez a jelzőrendszer részben már műönkormányzat szociális területért fe- ködik is, a feladat a szabályok kidolgolelős munkatársai.
zása és a működés kiterjesztése a szerA bemutatkozások után a közös vezetek között. A találkozón jellegzetes
pontokat és az együttműködés lehetőségeit térképezték fel. Kiderült: a segítő szervezetek is gyakran
szorulnak segítségre, helyiség, tárolókapacitás hiánya,
forráshiány korlátozza
munkájukat. Megállapították, hogy miután tevékenységüket a törvények Szociális fórum a Városházán
határozzák meg, egyben be
is határolják azt, ezért gyakori, hogy a helyzetek, megrendítő történetek is
rászorulókon a jövedelemhatárok vagy szóba kerültek. Egyebek mellett arról,
más szabályozók miatt nem tudnak hogy a szülők súlyos alkoholproblémái
segíteni. Ezért van nagy szükség egy miatt bizony jól szituált családban is
egyeztetett szabályokkal működő, kerülhet veszélyeztetett helyzetbe
közös jelzőrendszerre, aminek segít- gyermek, és arra is van példa, hogy
ségével a látóterükbe került veszélyez- nagyon idős ember jelzi a nála idősebb
tetett gyermekről, idős emberről annak rászoruló problémáját.

A szándékkal egyetértenek, de tényekre várnak a háziorvosok!

A fórum tanulsága, hogy nincs
két egyforma eset, az érdemi segítségnyújtás rugalmasságot és kreativitást igényel! Az aktuális gazdasági helyzet miatt várható, hogy
egyre többen szorulnak segítségre,
olyanok is, akiknek nincs gyakorlatuk a segítségkérésben. Ezért is
fontos, hogy a segítő szervezetek
kapcsolatban legyenek egymással,
egyeztessék, ki, mikor, miben, hogyan, kinek segít. Ennek érdekében
a résztvevők levelezőlistát hoztak
létre és megegyeztek abban, hogy
negyedévente összeül a
kerekasztal. Magyar Judit
szociális területért is felelős alpolgármester az önkormányzat támogatásáról biztosította a szervezeteket. Elmondta: bár az
anyagi források szűkösek,
a város eddig is és ezután
is együttműködik a civil
segítő szervezetekkel, a
saját eszköztárát pedig idén a rendkívüli rezsitámogatás bevezetésével és a tüzifatámogatás összegének megnövelésével bővítette. A
szervezetekkel való szorosabb kapcsolattartásban a koordinátori szerepet vállalja a város.
(Forrás: Szentendre.hu)

– A téma kapcsán a szakma annyit tud
hét önkormányzat fogja megoldani nagyobb
csak, hogy változás készül, de semmilyen
támogatással. Ez a terv továbbra is?
tényről nincs tudomásunk. A kamara ugyan
Az ügyelet esetében a finanszírozás kettős.
egyeztetett erről az államtitkársággal, de
Van egy OEP-es támogatás normatív alapon,
amennyire tudom, ezen a tárgyaláson sem
épp csak ez semmire nem elég. Ehhez tesz hozszülettek konkrét döntések. A sajtóban megFelröppent a hír, hogy elvihetik a Szentendrei Járás hét településének (Leányfalu, Tahitótfalu, Szigetmonostor, zá az önkormányzat, minthogy a testületnek
jelenő hírek szerint a kormány valóban sze- Pócsmegyer, Kisoroszi, Dunabogdány és Visegrád) orvosi ügyeletét. Tahiban, a 11-es főút mellett lévő rendelő ügye- kötelessége és joga is fenntartani az orvosi alapretné a központi ügyeleteket összevonni letvezető orvosától, dr. Magyar Zsombortól érdeklődtünk a hír valóságtartalmáról.
ellátást. A jogi vonatkozást azért említem, mert
vagy megszüntetni, s a háziorvosok – minha egy önkormányzat azt mondja, hogy akar
den nap más – lenne beosztva ügyeletre. Este tíz után pedig állítólag utána mi lesz? Sajnos módfelett idegesítő, hogy mi is csak a sajtóból ügyeletet, senki nem mondhat nemet. Nálunk annyiban más a helyzet,
az Országos Mentőszolgálat látná el ezt a feladatot. Nem vagyok a értesülünk bizonyos dolgokról!
hogy hét testület fogott össze az ügy érdekében és ők adnak egy szintén
Amennyire tudom, a tervezett változtatás célja, hogy olcsóbb és keve- normatív támogatást, hogy működőképes maradjon az ügyeleti rendszer.
változás ellen, sőt azt gondolom, nagyon is időszerű volna, mert a
– A hírek szerint az átalakítás után kizárólag Szentendrén lenne
mostani rendszerben számos probléma van, amin javíthatna a kor- sebb emberrel kivitelezhető legyen ez a szolgáltatás, azonban félek attól,
mány.
hogy ez ebben a formában nehezen fog megvalósulni. Az Országos Men- ügyelet a térségben.
– Milyen problémákra gondol?
tőszolgálat jelenlegi erőforrásaival is nehezen tudja ellátni a munkáját, sem
Természetesen a semminél ez is jobb, de alig hiszem, hogy a város elAz egyik legnagyobb baj, hogy a rendszer súlyosan alulfinanszírozott, elég pénz, jármű, de főként emberi erőforrás nem áll rendelkezésre egy bírná a térség minden településéről odaáramló betegforgalmat. Az is elgonde az is sok gondot okoz, hogy az ügyeleteket, mondjuk az országban újabb nagy feladathoz.
dolkodtató, hogy bár az nagyszerű lenne, ha az OMSZK este 10 után vaháromszázból kétszázat két-három, a közbeszerzést elnyerő mammutcég
– Azt mondta, az, hogy önöknél a térségi összefogás keretében lóban minden ellátást biztosítani tudna, de mi van akkor, ha mindössze az
üzemelteti. Számos esetről hallunk, amikor ezeken a helyeken napokig létezik központi ügyelet, az valóságos hungarikum…
ügyeleti számot hívhatja a részoruló éjjel s a telefon túlsó végén döntenek
nincs ott az orvos, nincs ápoló, nem látják el jól a betegeket.
Másutt tényleg nem úgy működik, hogy aki hétvégén lázas, az bemegy majd arról, mennyire sürgős a baj, kimennek-e időben a beteghez? A mos– A másik gond, hogy a háziorvosok átlagéletkora – akiknek a a háziorvosi ügyeletre és ott ellátják, sokkal gyakoribb, hogy, a 60 km-re tani rendszer sem tökéletes persze, jó volna a mentőszolgálattal egy kitervállára akarják rakni ezt az ügyeletet – 66 év, sőt az érintettek kéthar- lévő kórházba kell bejutnia, ahol várhat legalább fél napot.
jedtebb együttműködés. Érdemes ugyanis abba is belegondolni, hogy egész
mada hetven év felett van.
Nagyon frusztráló, hogy maguk az üzemeltetők, az önkormányzatok Kelet-Magyarországon nincs annyi esetkocsi, mint a fővárosban, a mi
– Hozzánk is eljutottak a hírek, hogy az átalakulás 2023 júli- sem tudják mire számítsanak három-négy hónap múlva. Mondom újra, térségünkre meg egyetlen egy jut! S ha a szentendrei esetkocsi reggel bevisz
usától vagy 2024 januárjától történne.
a szándékkal nincs gond, de azzal igen, hogy nem lehet tervezni, mert egy beteget Pestre, az autó onnan nem jön ki aznap. A továbbiakban ott
Az orvosi alapkezelővel, féléves felmondási idő van, tehát ha idén nincs semmi konkrétum.
működteti a mentésirányítás, így ha valakinek szüksége lenne rá a szolgádecember 31-én azt mondják nekünk, hogy vége, akkor június
– Korábbi beszélgetésünkben már utalt rá, hogy az orvosi ellátás lati helyén, akkor ez az egyetlen jármű sem elérhető.
31-edikével fel kell hagynunk az eddigi tevékenységünkkel. – Ám hogy biztonságáért meg kell emelni az ügyeleti díjakat, s ezt a fenntartó
Pilis-dunapress/C.D.

Hungarikum lett az ügyelet
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Kori Sziget
Örömmel tesszük közhírré, hogy Leányfalun a Termálfürdő strandjának területén december 10-én megnyílik a jégpálya, amely 30x15
méteren várja a korcsolyázni vágyó, illetve korizni tanuló kicsiket és
nagyokat. Nincs jobb ráhangolódás az ünnepekre a korcsolyázásnál,
de ha valaki a kori után egy kis lazító meleg vízre vágyna, átugorhat a
termálfürdő egyik medencéjébe is.
A belépő14 éves kor alatt 1000 Ft, 14 éves kor felett 1500 Ft, iskolásoknak/óvodásoknak csoportban 700 Ft/fő.
A korcsolyabérlés 14 éves kor alatt 1000 Ft, 14 éves kor felett 1500
Ft iskolásoknak) óvodásoknak csoportban 700 Ft/pár. Az oktatással
kapcsolatban a 06 20-447 6122-es vagy a 06 20-268 3555-ös számon
lehet érdeklődni.
A pálya száma: 06 70-941 3745. További aktuális információk a
Leányfalui Jégpálya Facebook oldalán találhatók. Szeretettel várunk!

Ünnepváró a leányfalui Termálban
A fürdőzők nálunk már találkozhattak a Télapóval, minthogy
a felnőtteknek december 3-án az
éjszakai fürdőzés mellett Brunda
Éva és csapata jóvoltából Mikulás
Zumba Show műsorral is kedveskedtünk. Karácsonykor ünnepi
nyitva tartással várjuk vendégeinket, ez azt jelenti, hogy továbbra is minden nap nyitva leszünk, de 6 óra helyett, 8 órakor
nyitunk december 25-én és 26án. Az év végét december 30-án
előszilveszteri, december 31-én
szilveszteri zenés fürdőzéssel
ünnepeljük meg. Jegyeket elővételben már a Termálfürdő weboldalán lehet vásárolni.
December 1-től elindult köz-

kedvelt év végi bérletakciónk,
mely jó karácsonyi ajándék is lehet. Az akció 2023. január 15-ig
él. Mindenki örömére, decemberben átadjuk az új öltözőcsarnokot, ahol 21 kabin, 504
szekrény, tágas férfi, női mosdó
és WC blokk áll majd a vendégek
rendelkezésére. További, részletes
információkat olvashatnak weboldalunkon, Facebook oldalunkon és a hírlevelünkben.
Mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket és nagyon
boldog 2023-as esztendőt kívánunk! Töltsük együtt az ünnepnapokat, pihenjenek, lazítsanak Nálunk!
Balogh Zoltán, ügyvezető

Nagy az öröm a Szentendrei
Árvácska Állatmenhelyen, mivel sikerült további területeket
igényelni a szentendrei önkormányzattól, amit jóvá is hagytak.
A menhely alapterülete 3.600
m2-rel nő, ami igazán jól jön,

mert már eléggé szűkösen vagyunk. Az új területen egy ambiciózus projektet szeretnénk
megvalósítani jövőre, és ez még
nem minden! Ezért a méretes
plusz telekrészért havi 1.000
(igen, ezer) forintot kell majd fizetnünk. Mondanunk sem kell,

Terjeszkedik a menhely

hogy ez mekkora segítség nekünk. Köszönjük az önkormányzatnak ezt a nagyvonalú gesztust!
Ez egy jóleső elismerése részükről
a munkánk fontosságának, és
hogy partnerként tekintenek
ránk. Bizakodva vágunk neki a
2023-as évnek, mert ha összefogás van, minden menni fog!
Karácsonyi kívánság levél
„Angyalainknak”
„Kedves támogató és segítő szándékú Angyalok! Mi, az Árvácskában
élő Vahúr nemzetségéből származó
négylábúak szólunk most hozzátok!
Tisztában vagyunk azzal, mennyire
nehéz a 2022-es év, mind a menhelyek, városok, cégek vagy akár a Ti

számotokra is! Saját bőrünkön tapasztaljuk, hogy gondozóink erőn
felül próbálnak teljesíteni, figyelnek
ránk, gondunkat viselik, új barátokat, társakat menekítenek ki olyan
helyekről, amelyek a pokol legmélyebb bugyraival vetekednek… Szeretnénk megkönnyíteni a velünk
való munkát, ebben kérjük most a
segítségeteket! Kettő 40 lábas hajózási konténerre lenne szükségünk.
Az egyikben melegedőt alakíthatnának ki fázós társainknak, legyenek
idősebb vagy fiatalabb kutyusok, így
nem kellene a zord időjárás viszontagságaitól félniük. A másik orvosi
szobaként működne, elkülönítővel,
ahol a beteg, frissen műtött lakók
lábadozhatnának, míg lecsöpög a
felépülésükhöz nélkülözhetetlen in-

Természetvédelmi elismerés
A Bükkös tanösvény természeti értékeinek megőrzéséért, a
cél érdekében végzett fejlesztésekért és a jövőbeni tervek kidolgozásáért nyerte el Szentendre
önkormányzata a Magyar Turisztikai Ügynökség elismerését
idén, a Virágos Magyarország

AJÁNDÉKOZZON FÜRDŐBÉRLETET

ÉLMÉNYT ADNI KARÁCSONYRA MINDIG JÓ VÁLASZTÁS

„Angyalaiknak” írtak levelet a Vahúrok

környezetszépítő versenyen. A
megmérettetésre 349 település
összesen 452 pályázattal nevezett.
A Hazai Attila főkertész készítette szentendrei pályázati
anyag a Bükkös-patak völgyének
2020. óta tartó ökológiai rehabi-

fúzió. Jelen állás szerint ez összesen
3 000 000 forintba kerülne. Az ár
tartalmazza a közepes állapotú konténereket, azok helyszínre szállítását,
daruzását és az alapok költségeit. Az
álmunk a szentendrei önkormányzat által igényelt területen épülhet
meg. Kérünk mindenkit, akinek
lehetősége van, járuljon hozzá az
ajándékunkhoz! Annyi mindenben
kaptunk már segítséget, ami elsőre
nehéznek és lehetetlennek tűnt, aztán együttes erővel megvalósult!
Semmi másra nem vágyunk
jobban, mint arra, hogy a velünk
foglalkozók arcára boldogság és
büszkeség üljön ki!
Pacsi: Árvácskás Vahúrok”
Számlaszámunk:
64700076 – 10006234 Takarékbank Zrt. Takarékszövetkezet, a Közlemény rovatba
kérünk írjátok bele „Karácsonyi kívánság”.

Neked zöldül!

litációjából indult ki, tükrözve azt
az új megközelítést, amely a klímaváltozásra s az egyre gyakoribb
aszályos időszakokra is reagál. A
főkertész tervei alapján és felügyelete mellett zajlott a megvalósítás
is. Korábban a területen kivágott
fák és bokrok helyét parkoló autók foglalták el. 2020-tól parkolóhelyek felszámolásával, talajcserével, fák és cserjék ültetésével,
füvesítéssel történik a terület rehabilitációja. A Magonc program
keretében évente tavasszal és ős�szel az önkormányzat és a Bükkös
egyesület közös szervezésében
közösségi ültetést hirdet, melyben
kiemelt szerepe van a környezeti
nevelésnek. A patak völgyének
rehabilitálását 2022-ben is folytatta a város, így a Bükkös tanösvény megújulása folyamatos.
Forrás:Szentendre.hu

Közösségi ültetésekkel, hetven
fával lett gazdagabb Szentendre.
November 19-én az utolsó fák
elültetésével zárult az akció,
amelyben a MOL-Új Európa Alapítvány pályázatán nyert facsemeték kerültek végleges helyükre a
városban, önkéntesek munkájával. Szentendre idén tavasszal sikeresen pályázott a programban
meghirdetett, településenként
legfeljebb hetven elnyerhető facsemetére.
A közösségi ültetés Hazai Attila főkertész irányításával október végén kezdődött, az önkormányzati képviselők mellett diákok és önkéntesek részvételével.
November 18-án a Barcsay iskola előtti területen Fülöp Zsolt
polgármester ültetett el a fiatalokkal és a helyben élő segítőkkel
nyolc kőris-, platán- és hárscse-

metét. Ezek a nagy növésű fafajták felnőve kis ligeterdős területté válnak majd, ami séta közbeni,
sportolás utáni hűsölésre nyújt
lehetőséget a sportpálya mellett
25-30 négyzetméteren. Ezt a célt
szolgálja a hamarosan idetelepítendő pad is. November 19-én, az
izbégi futópálya melletti edzőparknál ültettek fákat. A munkálatok szakmai felügyeletét a
Pilisi Parkerdő Zrt. adta, a fák
locsolása a Városi Szolgáltató feladata lesz.
(Forrás: Szentendre.hu)

A Pest-Megyei Rendőrfőkapitányság segítő tanácsai

Téli veszélyek

Együtt sikerült!
Elkészült a Szentistvántelepi
Általános Iskola új játszótere. Régóta várt erre Budakalász, mert
a régi, korhadt elemekből álló
létesítményt, amely már nem volt
biztonságos, évekkel ezelőtt le

kellett bontani. A közoktatás finanszírozása közel tíz éve kikerült
az önkormányzatok fenntartása
alól és állami kötelezettség lett.
Ennek ellenére a város önkormányzata lehetőségeihez mérten
továbbra is igyekszik javítani a
régi kalászi iskolák helyzetén. Így
volt ez a Telepi Általános Iskola

esetében is, ahol a tavalyi tanévre
már semmilyen kültéri játszóeszköze nem maradt a gyerekeknek.
A testület ezért felajánlotta a
Telepi sulinak a megújuló
OMSZK parki játszótér mászó
eszközét. A régi játékok elszállítása, a
dinós mászóka felújítása és beüzemelése
azonban továbbra is
fejtörést okozott. A
szülők összefogtak és
Reményi Barbara, az
egyik diák édesanyja
szervezésével sikerült
olyan kedvező árajánlatot kínáló kivitelezőt találni (Pilis-2003 Kft.),
akiknek ajánlattételét elfogadta a
Tankerületi Központ, látva a projekt mögött álló közösségi összefogást.
A mászóka alá, az ütéscsillapításra szolgáló fakéregőrleményt a
Városi Szolgáltató Nonprofit Kft.
ajándékozta az iskolának.

Az otthon biztonsága. Hagyományos tüzelőberendezés használata esetén különös figyelmet kell
fordítani a tűzmegelőzésre, füstelvezetésre.
– Azokat a PB-gázzal üzemelő
fűtőkészülékeket, amelyek nincsenek a kéménybe kötve, vagy az
égéstermék szabadba való kivezetése más módon nem megoldott,
soha ne üzemeltesse folyamatosan
zárt térben!
– A helyiség nagyságától és a
fűtési fokozattól függően legalább
egy-másfél óránként szellőztetni
kell a helyiséget, ellenkező esetben
a felgyülemlő égéstermékek mérgezést okozhatnak.
– A gázszolgáltatás ideiglenes
kimaradása esetén ne hagyja nyitva a fűtőkészülék elzárócsapját!
Legyenek otthon alapvető
gyógyszerek, kötszerek, ha csecsemő van a családban, számára tápszerek!
Utazás télen. Szélsőséges időjárási körülmények között nem
biztonságos az utazás, különösen,
ha nagyobb távolságra kell eljutni.
Ha feltétlenül szükséges útnak indulni, mindig kísérővel tegye, és
csak abban az esetben, ha meggyőződött róla, hogy úti célját biztonsággal eléri, és a visszautazás feltételei biztosítottak.
– Ha nagyobb távolságot kell
gyalogosan megtennie, öltözzön
rétegesen, felsőruházata lehetőleg
legyen vízhatlan, vigyen magával
meleg kávét vagy teát.
– Autóval csak akkor induljon
el, ha feltétlenül szükséges, ha jár-

műve megfelelő műszaki állapotban van, és rendelkezik a biztonságos téli üzemeléshez szükséges
felszereléssel (téli gumiabroncsok,
hólánc, tartalék üzemanyag, elakadás esetére lapát vagy ásó, homok, stb.).
– Indulás előtt autójában helyezzen el meleg takarót, legalább
egy napi étkezésre elegendő élelmiszert.
– Legyen felkészülve, hogy
autója bármikor elakadhat és
esetleg csak napok múlva fogják
kiszabadítani! Öltözetét úgy állítsa össze, hogy szükség esetén

gyalog is képes legyen folytatni
útját.
Gondoljunk a magányosan és
az utcán élőkre
A hideg idő beálltával veszélyben vannak a hajléktalanok és a
fűtetlen lakásban élők, figyeljünk
oda rájuk!
A jóidő elmúltával a hirtelen
beköszöntő hideg, a 0 Celsius fok
alatti hőmérséklet kemény próba
elé állítja az utcán, a tüzelő nélkül,
elhagyatott tanyákon, külterületen, lakásukban egyedül élő idős
embereket. Védelmük érdekében a
rendőrség a jelzőrendszer részeként

Egy is sok!
A vasúti balesetek megelőzése érdekében hirdet videó-,
fotó- és rajzpályázatot Szentendre Baleset-megelőzési Bizottsága a középiskolás diákok számára.
A pályázatra a vasút biztonságával kapcsolatos munkákat
várjuk, főként a gyalogos, kerékpáros közlekedés szemszögéből
közelítve. A 14-18 év közötti fiatalok művei akár grafit, szén,
színes ceruza, zsírkréta, lino, tus, tempera, olajfesték segítségével is készülhetnek. Az alkotásokat eredetiben, videó, fotó
esetében letölthető formában kérjük a Szentendre, Dózsa
György út 6. szám, illetve a budabo@pest.police.hu címre.
Beadási határidő: 2022. december 15.
Az eredményhirdetésről – amely a Szentendrei Rendőrkapitányságon lesz – és a díjak átadásának időpontjáról a későbbiekben adunk tájékoztatást. A nyertes alkotások Szentendre
Balesetmegelőzési Bizottságának Facebook oldalán lesznek
megtekinthetők.
Pályázóinkat kérjük, fordítsanak nagy figyelmet az adatkezelési szabályok betartására, s a felhíváshoz mellékelt hozzájárulási nyilatkozatot a pályamunkákkal egyidejűleg küldjék
meg! Amennyiben ugyanis ezt nem kapjuk meg, sajnos a pályamunkákat nem áll módunkban értékelni.
Gulyás Anita r.alezredes

a társszervekkel – mentőszolgálatok,
katasztrófavédelem, a megyei és települési önkormányzatok, jegyzők és
polgármesterek – közösen felhasznál
minden rendelkezésére álló eszközt,
és együttműködik a közszolgáltatást
végző szervekkel és a civil szervezetekkel.
Az állami intézményeken, a
civil, karitatív, egyházi szervezeteken túl az egyes állampolgároknak
is nagy szerepük lehet abban, hogy
az időjárás okozta tragédiák megelőzhetők legyenek. Kérjük, hogy
a hideg idő beköszöntével figyeljenek a környezetükben élőkre,
a magányos idős emberekre és
az utcára szorult hajléktalanokra!
– Alkoholt soha ne fogyasszon
a hideg elleni védekezés miatt!
Kezdeti élénkítő hatása után csökkenti a fizikai teljesítőképességet,
fáradtságot, bágyadtságot okoz,
illetve csökkenti a helyzetfelismerő- és ítélőképességet, amely ilyen
helyzetben életveszélyes lehet.
Amennyiben tud olyan emberről, aki veszélyhelyzetbe került, akit a kihűlés fenyegethet,
kérjük, tegyen bejelentést az
ingyenesen hívható 107-es, vagy
a 112-es telefonszámokon, vagy
jelezze a lakóhely szerint illetékes önkormányzatnak!
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság,
Bűnmegelőzési Osztály
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GARANCIA
150 000 KM-ig

Csak magánszemélyeknek,
további feltételek**

AKÁR AZONNALI KÉSZLETRŐL!

MEGBÍZHATÓ ÚTITÁRS
HOSSZÚ TÁVRA

PEUGEOT 208 MODELLEK
KÉSZLETRŐL*
AKÁR 7 ÉV GARANCIÁVAL**

Az új Peugeot 208 modell WLTP szabvány szerinti vegyes átlagfogyasztása 4,1–5,5 liter/100km, CO2-kibocsátása 107–124 g/km.
*A kedvező 7 év garancia a központi készleten levő Peugeot 208 modellekhez jár. A központi készeleten levő autókról bővebben a https://www.peugeot.hu/modellek/
szemelyautok/uj-peugeot-208.html oldalon tájékozódhat. **A https://www.peugeot.hu/modellek/szemelyautok/uj-peugeot-208.html oldalon feltüntetett, magánügyfél
számára új autóként értékesített egyes új Peugeot 208 személygépkocsik vásárlása esetén a 3 év szerződéses gyári jótállás mellé + 4 év kiterjesztett Optiway Optimum
szerződéses jótállás jár. Az Optiway Optimum szerződés keretében nyújtott jótállás a 3 éves szerződéses gyári jótálláson túl érvényes, a gyári szerződéses jótállással
megegyező szolgáltatásokat tartalmaz, és az autó első tulajdonosának történő átadásától számított 7 évig vagy 150 000 km-ig (amelyiket előbb eléri az autó) érvényes.
A gyári szerződéses jótállás és az Optiway Optimum szerződés keretében nyújtott jótállás szolgáltatásai kizárólag abban az esetben vehetők igénybe, ha az adásvételi
szerződésben, a Szervizfüzetben és a Szolgáltatási Szerződésben foglalt feltételek és körülmények egyidejűleg teljesülnek. Az ajánlat a készletoldalon jelölt egyes modellek
konkrét felszereltségű verziójának megvásárlása esetén elérhető. Az ajánlat 2022. szeptember 15.-től 2022. december 31.-ig a készlet erejéig, illetve visszavonásig érvényes.
A jelen tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek, részletekért keresse a Peugeot márkakereskedéseket, illetve a https://www.peugeot.hu/modellek/
szemelyautok/uj-peugeot-208.html oldalt. A kép illusztráció.

A lágy hibrid és hibrid rendszerrel szerelt Suzuki Vitara felszereltségtől és a lítiumion-akkumulátor töltöttségi szintjétől függő üzemanyag-fogyasztása (l/100 km)
és CO2-kibocsátása (g/km) vegyes használat, és a hibrid esetében az elektromotor és a benzinmotor kombinált használata mellett, WLTP mérési ciklus alapján:
Lágy hibrid: 4,6-6,8 l/100 km, 105-152 g/km, Hibrid: 4,684-7,083 l/100 km, 105,98-160,45 g/km. I *A Vitara, S-CROSS és Swift Sport modellekhez a motort, a
turbófeltöltőt, a váltószerkezetet és a hibrid rendszert illetően összesen 3+7 év garanciát vállal a Suzuki: az autó többi részére vonatkozó általános 3 év jótállás
felett tehát további 7 év extra garancia jár ezekre a kulcsfontosságú elemekre. Az általános garancia fogyasztók** részére 3 évig érvényes, a kiegészítő Hybrid
Pro (motor, turbófeltöltő, váltószerkezet, hibrid rendszer) garanciaajánlat +7 évig (vagy 200 000 km-ig) érvényes. A Vitara, Swace és Across modellekhez a
motort, az elektromotort, a hibrid rendszer elemeit, hibrid akkumulátor zárlat miatti meghibásodását, a váltószerkezetet, továbbá az Across esetében a külső
töltőegységet illetően összesen 3+7 év garanciát vállal a Suzuki: az autó többi részére vonatkozó általános 3 év jótállás felett tehát további 7 év extra garancia jár
ezekre a kulcsfontosságú elemekre. Az általános garancia fogyasztók** részére 3 évig érvényes, a kiegészítő Hybrid Pro+ (motor, elektromotor, a hibrid rendszer
elemei, hibrid akkumulátor zárlat miatti meghibásodása, váltószerkezet, külső töltőegység [Across]) garanciaajánlat +7 évig (vagy 200 000 km-ig) érvényes. I A
kép illusztráció, a tájékoztatás nem teljes körű, a változtatás jogát fenntartjuk. További részletek a Suzuki márkakereskedésünkben vagy a dunaauto.hu/suzuki
oldalon. **jogszabályban meghatározva

DUNA AUTÓ ZRT.
1037 Budapest, Zay u. 24.
dunaauto.hu/suzuki
+36 1 801 4242
info@dunaauto.hu

DUNA AUTÓ ZRT.
1037 Budapest, Szőlőkert u. 8.
+36 1 801 4007, dunaauto.hu/peugeot
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