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Újévi koncert – 2008
nos esõvel, csúszós, havas utakkal köszöntött
ránk január hatodika, vízkereszt napja. Aki csak
tehette, ki sem tette a lábát otthonról. Ezen a
napon került sor azonban a hagyományos városházi
koncertre, amelyen Szentendre polgármestere köszönti a városlakókat az új év alkalmából.
A jeges utak, az ijesztõ baleseti statisztikák sokak kedvét vette el ettôl az estétõl. Akik viszont eljutottak a
Városházára, azoknak rendkívüli élményben volt részük.
A hagyományokhoz híven a polgármester újévi köszöntõjével kezdõdött a rendezvény, amelynek háziasszonya Ivancsics Ilona színmûvésznõ volt.
Dr. Dietz Ferenc 2007-et a városfejlesztési stratégia
fejlesztése évének nevezte, amelynek során nemcsak
fontos programok, mint például a Dumtsa-program,
hanem számos jelentõs, kézzel fogható eredmény is
született. Ezek a lakosság támogatása nélkül nem jöhet-
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Surányi István

tek volna létre. 2008 már a „Hogyan tovább?” éve lesz.
A tervek megvalósításához az önkormányzati támogatás csökkentése miatt sikeres pályázatok és a szentendreiek segítsége egyaránt szükségeltetik.
Minden esélyünk megvan arra – hangsúlyozta –, hogy
együttesen olyan várost alakítsunk ki, ahol jó élni,
dolgozni és családot alapítani.
Az ünnepi est további részében a polgármester díszokleveleket adott át azoknak a szentendrei polgároknak,
akik kiemelkedõen sokat tettek a városért: Vasziljevszkij
Macej és Mészáros János vállalkozóknak, Surányi István
cukrászmesternek és Pap Lajos kõfaragó mesternek.

Barcsay Jenõ

A hagyományos újévi koncertet Horváth Béla
hegedûmûvész játéka tette felejthetetlenné
Folytatás az 5. oldalon

Török Emma

A város idei mecénás díjasa Surányi István cukrászmester lett (1-5. oldal). Hétfõn
adják át a Barcsay-díjakat a névadó festõmûvész 108. születésnapján (9. oldal). Török
Emma a Medve Mûvek rajzpályázat díjazottja (11. oldal). Jámborné Benkei Ildikó szentendrei újságírót, a Kossuth Rádió munkatársát a köztársasági elnök fogadta a Sándor
Palotában (3. oldal). A Ferenczy Múzeum Barbizon-kiállítását sokezren látták már, az
ötezredik látogatót, Báthori Jánosnét a múzeumigazgató személyesen köszöntötte.

Jámborné Benkei Ildikó

Báthori Jánosné

arcok

Óriási sószórók az utakon
ZÖLDPONT
Környezetvédelmi
összeállításunk lapunk
6-7. oldalán olvasható

Az ónos esõzések és az idõnként rákezdõ hóesés sok munkát okozott a Városi Szolgáltató (VSZ) Zrt. munkásainak.
A hét elsõ felében több mûszakban végezték a város önkormányzati útjain a síkosságmentesítési munkálatokat, és
a jegesedés miatt folyamatos
éjszakai ügyeletet is tartottak. Emellett a Pest Megyei
Állami Közútkezelõ Kht. a 11-

es fõutat és a Szentlászlói utat
takarította. Volt olyan nap,
amikor a VSZ emberei hajnali
négytõl este hatig dolgoztak,
majd hattól éjfélig egy esti
mûszak is végezte a közlekedést könnyítõ munkát. Csak
az említett hatórás esti mûszakban mintegy húsz köbméter sót szórtak az utakra,
de a szóróanyag-utánpótlást
a cég folyamatosan felügyeli,

s a csapadékmennyiségtõl függõen 50-100 köbméternyi
utánpótlást rendel.
„Négy munkagép végzi a síkosságmentesítést, amelyeket
rendszeresen karbantartunk.
Három ekézõ-szóróautónk és
egy olyan gépjármûvünk van,
amely a szóráson túlmenõen a
buszmegállókhoz és a járdákhoz még munkásokat is szállít,
akik kézi erõvel takarítják a

gyalogosok által használt útfelületeket. Négy fõ kézi tisztítónk is dolgozik a gyalogosok
testi épségéért. Elõször mindig
az elsõ- és másodrendû útvonalakat tisztítjuk, s amint azok
biztonságosak, sor kerül a harmadrendû utakra is” – számolt
be a „csúszós napok” fejleményeirõl Penczer Cecília Éva,
a VSZ Zrt. diszpécsere.
- bt -
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SOS
104 Mentõk

(26) 310 424, (26) 319 941

105 Tûzoltóság

(26) 500 017, (26) 500 018
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Rendõrség
(26) 310 233
Körzeti megbízottak:
Pismány: Tóth Zsolt r.törzsõrm.
Pannónia: Kutzmog József fõt. z.
Püspökmajor és Izbég: Antalicz
Ferenc r.törzsõrm.
Belváros: Gáti László zászlós

Vízmû (26) 310 796
ELMÛ 06 40 383 838
TIGÁZ (26) 310 032
MATÁV hibabejelentés 143
Városháza (26) 503 300
Zöld szám: 06 80 204 725
Zöld e-mail: közerdeku-zoldmail@ph.szentendre.hu
Közterület felügyelet
06 20 972 7961, 06 20 972
7969, (26) 503 329
Polgárõrség
Székhely:
Szentendre, Bükköspart 34/A
polgarorseg@szentendre.hu
www.polgarorseg.szentendre.hu
Ügyeleti telefonszám:
06 30 621 2600
Mozsgai Endre elnök
06 30 621 2601
Pákh Andor alelnök
06 20 972 7969
Juhász Bálint titkár
06 30 621 2608

Polgári védelem (26) 503
379, 503 300 / 403 mellék
Orvosi ügyelet
Szentendre, Bükkös-part 27.
(26) 312 650
Hétköznap 17-tõl másnap
reggel 7 óráig, pénteken
17-tõl hétfõ reggel 7-ig.
Gyógyszertári ügyelet
Az ügyelet este 7 órától
reggel 7:30 - ig tart.
Minden hétfõn
Andrea Patika Püspökmajor,
Hamvas Béla út 2.
(26) 310 828
Minden kedden
Városi Gyógyszertár,
Kanonok u. 3. (26) 310 487
Minden szerdán
Vasvári Patika, Sas u. 10.
(26) 312 825
Minden csütörtökön
Szent Endre Gyógyszertár,
Paprikabíró u. 1/a.
(26) 310 868
Minden pénteken
Liliom Gyógyszertár, Vasúti
villasor (26) 319 354
A szombat-vasárnapi ügyelet
hetente változik
az ügyeletes gyógyszertár
8-16-ig nyitva tart utána
ügyelet.
Ügyeleti díj 360 Ft, kivétel:
ha az orvos a receptet
sürgõs jelzéssel látja el
Állatorvosi ügyelet
Hétköznap este 7 órától
reggel 7 óráig. Munkaszüneti
és ünnepnapokon egész nap.
06 30 662 6849.
Árvácska Állatvédõ Egyesület
06 20 571 6502 (egész nap
hívható, este 20 óráig), (26)
314 799 (16-18 óráig)
Gyepmester 06 20 9316 948
telephely (26) 312 277

Álláspályázat

Anyakönyvi hírek
Szentendrén novemberben 13, decemberben pedig 9 házasságkötés volt.
Novemberben 9 kisfiú és 10 kislány, decemberben pedig
„bébibumm“ volt: 26 kisfiú és 16 kislány született.
Tavaly összesen 311 kisgyermek született, tizenkilenccel több,
mint az elõzõ évben.
ELHUNYTAK
November
Kálmán Dezsõné (83 év)
Bácsi László
(57 év)
Nagy Istvánné
(80 év)
Zentai Lajosné
(84 év)
Horváth András (62 év)
Török Dénes
(56 év)
Láncos Lászlóné (80 év)
Tamás Béla
(72 év)
Krisztián László (80 év)
December
Lippai Imréné
(96 év)
Fehér Andrásné
(92 év)
Bulik-Lalik Lászlóné (75 év)
Vaskó Elekné
(91 év)
Pereházi Józsefné (77 év)
Kiss Gergely
(81 év)
Mergancz István (61 év)
Szinnai Gyula
(71 év)
Szabó Sándorné (77 év)

november 2.
október 31.
október 30.
november 5.
november 12.
november 5.
november 11.
november 22.
november 22.
december 2.
december 5.
december 8.
december 18.
december 15.
december 19.
december 20.
december 12.
december 20.

Tisztelt Polgármester Úr!
Köszönöm a 85. születésnapomra küldött jókívánságát. Kérem a
Jóistent, hogy adjon erõt és egészséget, hogy keresztény és hazafias szellemben irányítsa városunkat.
Boldog Újévet kíván tisztelettel
Maros Jenõ

Szentendre Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete pályázatot ír
ki a Püspökmajor-lakótelepi Bölcsõde (2000 Szentendre, Hamvas
Béla u. 1.) intézményvezetõi álláshely betöltésére
Ellátandó feladatok:
a 100 bölcsõdei férõhellyel rendelkezõ,
38
alkalmazottat
foglalkoztató, részben önállóan
gazdálkodó intézmény vezetése.
Elõnyt jelent:
szentendrei vagy kistérségi lakóhely, gazdasági, pénzügyi végzettség, illetve szakmai gyakorlat.
Pályázati feltételek:
• 15/1998. (IV.30.) NM rendelet
2. számú mellékletének I/2 B pontja szerinti képesítés
• legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai
képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az
egészségügyi ellátás, illetve a
közoktatás területén végzett
munkakörben szerzett szakmai
gyakorlat
• egyéves vezetõi gyakorlat
• büntetlen elõélet.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai önéletrajzot; képesítést
igazoló okiratok hiteles másolatát; 3 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítványt; az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzelésekkel; elõzõ munkaviszonyokról szóló igazolást, nyilatkozatot arról, hogy a pályázati
anyagot a képviselõ-testület és a
pályázati eljárást lefolytató bizottság tagjai megismerhessék;
nyilatkozatot arról, hogy a pályázat szakmai része nem nyertes
pályázat esetén is felhasználható;

munkaegészségügyi vizsgálatról
szóló igazolás, a pályázó nyilatkozatát, hogy a gyermekek
védelmérõl és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározó kizáró ok
vele szemben nem áll fenn.
Közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól,
újonnan létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A § (4) bekezdésében foglaltak kivételével
– 3 hónap próbaidõ kikötésével a
257/2000. (XII.26.) Korm.r. 1/A
§ (4) bek. B) pontja és a Kjt. 21/A
§-a alapján.
A vezetõi megbízás idõtartama:
5 év, 2008. április 1-jétõl - 2013.
március 31-ig.
Illetmény: a Kjt., valamint a
257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet szerint
Pályázat beadási határideje:
január 31., 17 óra
Pályázat elbírálásának határideje: februári képviselõ-testületi
ülés
Illetmény: a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII tv. valamint a 257/2000
(XII.26.) Korm. rendelet szerint.
Pályázat benyújtásának helye
és módja:
a pályázatot 5 példányban kell
benyújtani „Bölcsõde pályázat”
megjelöléssel dr. Dietz Ferenc
Szentendre Város Polgármestere
részére
2000 Szentendre, Városház tér 3.
(központi iktató)
Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás:
dr. Gerendás Gábor Közigazgatási
és Népjóléti Iroda vezetõ, (26)
503-361

Újabb rongálás
Mint arról lapunkban (41. szám) már hírt adtunk, a belvárosi
parkolóórák telepítésekor kettõt azonnal megrongáltak. A vandalizmus azonban folytatódott: a közelmúltban öt parkolóórát
tettek tönkre. Négynek a napkollektorát törték össze, a Martinovics utcánál lévõ órát pedig december 29-én megfúrták,
hogy kiemeljék a belsejét (ez nem járt sikerrel), majd a napkollektorát is összetörték szilveszter éjszaka. Az itt keletkezett
kár 800 ezer Ft, de tudomásunk szerint összesen hárommillió
forint a kárérték. Ennek nagy részét a biztosító fizeti ki, 15%a VSZ Zrt. költségvetését terheli. A rendõrség eljárást indított
ismeretlen tettesek ellen, és ezúton is kérik a lakosságot, hogy
akinek bármilyen információja van az esettel kapcsolatban,
jelezze a szentendrei rendõrkapitányságon.

A szerkesztôség címe: Szentendre és Vidéke hetilap, Szentendre, Duna-korzó 18. II. emelet, Tel/fax: (26) 505 120
Mobil: 06 20 260 4642, e-mail: ujsag@szevi.hu • Kiadó: Szentendrei Közmûvelôdési, Kulturális és Városmarketing
Kht., felelôs kiadó: Kriaszter Attila igazgató, felelôs szerkesztô: Németh Erika, tipográfia: Kemény Zoltán ötlete
alapján Bolgár Attila, munkatársak: Maros Erika és Széles Nóra, fotók: Miser István • Lapzárta: hétfô, 12 óra •
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Press 1089 Budapest, Elnök u. 9. • Index: PFH/88/1987 • HU ISSN 0239068 X • www.szentendreprogram.hu
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Növekedtek
a köztemetõi
díjak
A közüzemi díjak emelkedése,
valamint az adó- és bérterhek
növekedése miatt a Sztaravodai úti köztemetõt üzemeltetõ Oleandro Kft. vezetõje, Havass Imre tizennyolc
temetõi díjtételbõl tíz díjtételt tartott indokoltnak növelni a 2008-as évre. 2007-ben a
cég nem hajtott végre áremelést, ezt azonban 2008-ban
már nem tudja tartani, így
átlagosan 20%-os emelkedést
javasol az érintett szolgáltatásokban. Többek között a földterület igénybevételével járó
sírhelyek díját, a ravatalozó
igénybevételi díjat, a hûtési
díjat, a sírásás díjának növekedését szavazta meg a testület november 20-i ülésén.

Károly utca:
teherautóstop!
Lakossági kérésre a Polgármesteri Hivatal dolgozói helyszíni szemlét tartottak a Károly utcában. A bejárás során
azt tapasztalták, hogy a lakóházak közötti terület szûk a
tehergépkocsik forgalmához,
ezért az utcában üzemelõ kis
üzlet áruellátása – amelyet
teherautóval biztosítanak –
valóban zavarhatja a környék
lakóit motorzúgással, radaroszajos tolatással. 2007. december 1-jei hatállyal ezért a
képviselõ-testület döntésében módosította az utca forgalmi rendjét, s oda ezután
csak 3,5 tonnánál kisebb
tömegû gépjármûvekkel szabad behajtani.

Önkormányzati
funkciók
a HÉV-állomásnál
Döntés született az intermodális csomópont tervezése
kapcsán arról, milyen önkormányzati funkciókat igényel a
város az új központ területén.
Ennek értelmében a testület
szándékai szerint 500 négyzetméternyi okmányirodai és
ügyfélszolgálati terület, 50

négyzetméternyi turisztikai
információs helyiség és egy 30
négyzetméteres kerékpárkölcsönzõ lesz a HÉV-végállomás
tõszomszédságában.

Önkéntes
tûzoltók
Megkezdte mûködését a
Szentendrei Önkéntes Tûzoltó
Egyesület. Az új szervezõdés a
jövõben a kistérségünkben
szolgálatot teljesítõ hivatásos
önkormányzati tûzoltóságot
segíti, amint az elsõ képzett
csapat kikerül az iskolapadból. Február elsõ napjaiban
indul majd az oktatás, amelynek húszfõs keretlétszáma már
be is telt; a tûzoltótanoncok
között nõk is akadnak. Komoly
biztonságtechnikai és mûszaki ismereteket kell elsajátítania annak, aki önkéntesként
kíván csatlakozni a hivatásos
tûzoltóság szolgálattevõi mellé. Tavasszal várhatóan újabb
képzést indítanak majd,
amelyre nemi és végzettségbeli megkötés nélkül bárki
jelentkezhet, aki elhivatottságot érez a tûzvédelem és a
mûszaki mentés feladatai,
kihívásai iránt. A tizennyolc
év alattiakat ifjúsági képzésben részesítik a „bûvös korhatár” eléréséig, a nagykorúak
pedig a sikeres vizsgát követõen beavatkozó önkéntes
tûzoltókká avanzsálnak.
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veszélyes állapotban került
kórházba. A tûzoltóink a sérülteket 40 perc alatt tudták kiszabadítani a roncsból.
• 26-án egy családi házban tûz
ütött ki. A kétszintes családi
háznak egy 25 m2-es szobájában, a kandalló mellett keletkezett a tûz. A füstben egy
40 éves, mozgássérült férfit
találtunk, akin már nem tudtunk segíteni, füstmérgezésben elhunyt. A házban tartózkodó másik személy – szintén
füstmérgezéssel – kórházba
került.
• 28-án egy lakásban található
elektromos dobozban a vezetékek izzottak, füstöltek.
• 31-én Dunabogdányban egy
faház teteje égett. Az épületben nem tartózkodott senki.
• Január elsején
– egy melléképületben tárolt
tûzifa gyulladt meg;
– a 11-es fõúton egy targonca
csúszott árokba.
• 5-én két személy csúszott
szakadékba Dömörkapunál.
Elõször a gyermeket, majd az
anyukáját is kimentettük.
A fentiekbõl látszik, hogy az
ünnepek alatt sem unatkoztunk. Kérek mindenkit, hogy a
téli útviszonyokat fokozottan
vegye figyelembe! Akár gyalogosan megy a sarki fûszereshez, akár – mondjuk – Debrecenbe utazik autóval.
Végi Csaba
tûzoltó fõhadnagy

Elnöki elismerés

Sólyom László köztársasági elnök december 17-én fogadást
adott a karitatív szervezetek vezetõinek, amelyre meghívást
kapott Jámborné Benkei Ildikó, a Vasárnapi Iskola Alapítvány
kuratóriumi tagja, lapunk régi munkatársa is. A már harmadik
éve mûködõ, s a Polgármesteri Hivatal által is támogatott
Vasárnapi Iskola mozgalom célja, hogy az olyan határon túli
településeken, ahol már csak szórványban élnek magyarok, s
ahol nincs magyar iskola, magyarságuk megõrzésére, magyar
szóra és az anyanyelv szeretetére tanítsák a gyermekeket.
A megtisztelõ meghívás erkölcsi elismerése az alapítvány
tevékenységének, köszönet
és megbecsülés kifejezése
azoknak a magyarországi pedagógusoknak, akik áldozatos munkával részt vesznek a
mozgalom céljának megvalósításában.
Ezúton gratulálunk a mozgalomban részt vevõ pedagógusoknak, s
kívánunk erõt és egészséget a további munkához!

Polgármesteri hivatal

-t-

Tûzoltósági hírek
Mindenekelõtt boldog újévet
kívánok minden Kedves Olvasónak! Sajnos az év elsõ cikkét
nem jó hírekkel kezdem, hiszen az ünnepek alatt sok káreset történt.
• December 23-án egy személyautó árokba csúszott,
személyi sérülés nem történt.
• 24-én
– a 11-es fõúton személygépkocsi oszlopnak ütközött, a
mentõk fejsérülés miatt kórházba szállították a vezetõjét;
– Leányfalun egy szelektív hulladékgyûjtõ gyulladt ki.
• 25-én
– egy háromszintes családi ház
teteje égett;
– a 11-es fõút kivezetõ szakaszán egy autó fának ütközött. Az autót vezetõ 23 férfi
súlyos, 20 éves barátja élet-

Ördög az apátságban
Ugyan a nyomda ördöge sokkal gyakoribb még a Szentendre és
Vidékében is, most mégis a pilisi apátságba tette be patás
lábát.
Történt ugyanis, hogy a III. Béla király által 1184-ben alapított
apátság történetérõl jelent meg lapunkban írás. Ebben a szerzõ
elmondta azt is, hogy a ciszterciek kolostora „negyed félszáz”
esztendeig állt fönn, 1526-ban a török égette föl. Tudva lévõ
azonban, hogy minden újság örökké helyhiányban szenved,
ami némelykor csupán egy-két sor törlésére, rövidítésére
készteti a szerkesztõt. Így volt most is, és a rövidítés révén a
„negyed félszáz”-ból 25 év lett – a 350 helyett.
A régi, talán kevésbé pogány világban az ördög erre nem
késztethette volna a fiatal és csinos szerkesztõket, mert akkor
még a köznyelv használta a „harmadfél”, az „ötöd fél” szókapcsolatokat, amelyek mára jobbára kikoptak a nyelvhasználatból. Csupán a „másfél” maradt, ez „egy és fél” jelentésû: másfél alma tehát egy egész és egy fél alma. Ennek megfelelõen a
„harmadfél” két és fél, a „negyedfél” három és fél, az „ötödfél”
pedig négy és fél. (Ennyi, vagyis négy és félszáz éneket adott
ki Pálóczi Horváth Ádám „Ó és Új, mint-egy Ötödfél-száz Énekek,
ki magam csinálmányja, ki másé” címen 1813-ban.
Jó tehát, ha vigyázunk az ördög „csinálmányjára” is.
Büky László
az MTA doktora

A polgármester

naplója
január 13.
09.00

Horgász Egyesület közgyûlése

január 14.
08.30
09.00
11.00
13.00
15.00

Alpolgármesteri beszámoló
Vezetõi értekezlet
DPÖTKT irodavezetõjével
megbeszélés
VSZ Zrt. cégvezetõjével
megbeszélés
Pro Szentendre Kft. tulajdonosi bizottság ülése

január 15.
09.00

Befektetõi ajánlatról
megbeszélés

január 16.
09.00

Hévízkút fúrásról
megbeszélés

január 17.
11.00

Pest Megyei Közgyûlés
elnökével megbeszélés
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Határtalanul
az új évbe
Szerencsére nemcsak boszszantó, negatív folyamatok történnek szûkebben vett világunkban, Európában, hanem örömre, és bizakodásra is nyílik
lehetõségünk. Ez történt december 20-án éjfélkor is, amikor
– mint azt mindnyájan tudjuk –
végérvényesen a fejlettebb
Nyugat szerves részévé váltunk!
Megnyugtató és jólesõ érzés az,
hogy a Gorbacsov által beindított peresztrojka, valamint
Horn Gyula és Németh Miklós
nevével fémjelzett határnyitás
után most már végérvényesen
eltûntek azok a határok, melyek
elválasztottak bennünket Nyugattól. A több mint 1000. km
hosszban eltûnt határvonal
nekünk, magyaroknak, még
csak a kezdet. Részünkre megnyugvást csak az fog adni, ha
eltûnik a határ Kárpátalja,
Erdély és Délvidék felé is.
Az évezredeken keresztül tökéletes összhangban mûködõ
Kárpát-medence mesterséges
szétszakítása nem tarthatott
örökké! Igaz, lassan, de folyamatosan helyreáll a rend, az
egyensúly az itt élõ népek
egymáshoz való viszonyában,
történelmi valóságában.
Így az ünnepek táján sok
embernek (elsõsorban a felelõs,
irányt adó politikusnak) nagyon
mélyen el kellene gondolkodni
a felelõtlen, nemzetet megosztó tevékenységükön!
Bízzunk továbbra is a reményt
keltõ európai folyamatokban,
örüljünk a kedvezõ változásoknak, törekedjünk mindnyájan a
kiegyezésre, a békességre.
Boldog 2008-as évet kívánok
minden jóakaratú embernek!

Maholányi Pál

Szeress hóesésben…
Szeresd
Szentendrét!

SÉTÁK
Január 13.

KEDVENC KÉPEIM
Több múzeumon átívelõ
szubjektív tárlatvezetés
Pacsika Rudolf
festõmûvésszel
Találkozó: délután 3-kor
a belvárosi kishídnál
Részvételi díj: 500 Ft
Gyerekeknek díjtalan
Info: www.kecmec.hu

Sétálni minden normális lelkû
ember szeret. Lehet csak úgy,
minden hozzáadott érték nélkül is andalogni, de nyilván az
sokkal jobb, ha a szerelemtõl
félrészegen, a kedves kezét
szorongatva lépkedünk. Na
meg, van a megszállott séta.
Például a természetben, vagy
valami belsõ tûz emésztõ
hívásának engedve, a nemes
kultúra ösvényeit róva. Nem
akarom tovább ragozni, ezen
a vasárnapon nekem mindez
összejött.
Van Szentendrén egy csapat
õrült, amely nem vesz tudomást arról, hogy az embereknek nincs már idejük arra sem,
hogy észrevegyék egymást.
Összedumáltak egy egyesü-

Tisztelt Városlakók,
tisztelt Nyugdíjasok!
A Szentendrei Nyugdíjas
Egyesület azért dolgozik,
hogy az itt élõ idõseknek tartalmasabbá, szebbé és kevésbé magányossá tegye az
életét. A városban mûködõ
nyugdíjas klubok az egyesület
bázisa.
Kérjük, hogy adója 1%-ával
támogassa egyesületünket,
hogy nyugdíjasainknak biztosítsunk még derûs órákat.
Adószámunk:
10198014-2-44.
Számlaszámunk: 1202000500127834-00100000.
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letet, amit Szeresd Szentendrétnek hívnak. Jelzem, a név
nem egy nagy truváj, Szentendrét csak szeretni lehet.
Kávézz a Gombánál, üldögélj
a Duna partján, kerüld meg a
Fõ teret, nézd meg a múzeumokat, egyél lángost a Templomdomb sikátorában, vagy
csak hagyd, hogy átjárjon
Szentendre levegõje, ami tiszta, és egy kicsit dekadens
boldogságot csempész a pulóvered alá!
Az egyesület persze tudja ezt,
és pont az a céljuk, hogy
merüljünk a szeretet mélyebb
bugyraiba. Sok ötletük közül
az egyikre gyûltünk össze ezen
a vasárnapon. A város határán
többnyelvû tábla mondja, ez
itt a festõk városa. Persze a
kõfaragók és a balett-táncosok
sértõdése nem elkerülhetõ
ezek után, de a helyben nagy
számban tevékenykedõ keramikusoké sem. Ezen próbálunk
enyhíteni – mondja az egyik
kedves szervezõ, miközben
megpróbálja szétkergetni a
szállongani kezdõ hópelyheket. Nem jár sikerrel, de ez nem
veszi el a kedvét a több tucat
gyülekezõnek.
Mint egy nagy csomó gyerek,
akik jelentõs rosszalkodásra
készülnek, klikkekre bomolva
ácsorognak az emberek a
kishíd környékén, és az egyre
sûrûsödõ hóesésben úgy tûnik, mindennek örülnek. Tényleg bolondok. A vasárnapi
ebéd utáni békés heverészés
helyett gumicsizmát és viharkabátot húztak, legyalogoltak
a város szívén túlra, és ahelyett, hogy beülnének egy
kávézóba egy jóféle pálinkára,

vagy egy chilis forró csokit
szürcsölnének, inkább ronggyá áztatják magukat, csak
úgy, egy elõre meg nem határozható ÉLMÉNY kedvéért,
abban a hitben, hogy a lelküket fogja majd átjárni az a
meleg, amirõl most még fogalmuk sincs, de olyan hõsugárzók termelik, mint a mûvészet, a közösségi élmény és a
barátság.
Ha majd a séta elkezdõdik,
három nagyon különbözõ
egyéniséget látogatunk meg,
tudjuk meg a fõkeramikustól.
Lantos Judit, aki vezetõnknek
szegõdik, és lassan rajta is
jelentkeznek a fertõzés jelei,
izgalmában egyik lábáról a
másikra áll, látszik, hogy nem
számított arra, hogy a cudar
idõ ellenére ennyi makacs
gyerek-felnõtt lesz kíváncsi
azokra a csodákra, amiket õ
nap mint nap lát, de mégsem
tud leszokni róluk.
Mint egy csatába induló had
lépünk ki a vezényszóra, és
végigkígyózik menetünk a patak partján. A tizenegyes hídja
alatt még elfog a menekülhetnék, de aztán máris ott az
elsõ megálló. Mûvész-pár, vetélytársak, komolyan gondolják. A régi kõbe vájt pince
galériaként kúszik be a föld
alá, mellette mûhely, és régi
kocsiszínek félteteteje alatt
kerámiák. Illés László a dominánsabb, Maholányi Gabriella
a halkabb. Végig zsibongjuk a
tereiket, megcsodáljuk a mosolyukat, és a munkáikat
ezután már keresni fogja a
szemünk.
Aztán vissza a hirtelen télbe,
csattannak a lassan öklömnyi

HUMANISTA MOZGALOM

Szentendre,
Pátriárka u. 12.
a Könyvtár utcájában

Elérhetõségünk:

tel.: 26/ 505 320
e-mail: pillerkft@invitel.hu

Ha eleged van a világból, ami körülvesz:
elidegenedés, bizalmatlanság, gazdasági
erõszak, háborúk, nihil, akkor gyere és
szervezõdj! Változtassunk!

www.pillerkftszentendre.hu

Szervezz velünk egy fáklyás békejelet
Szentendrén!

PAPÍR - ÍRÓSZER
NYOMTATVÁNY
PORSZÍVÓ
PORZSÁKOK

orion8@dunaweb.hu
70/ 3239337
www.humendre.hu

hópelyhek az elszánt masírozókon. Arra gondolok, menynyien lennénk, ha hétágra
sütne a nap.
A patakparti útról kapuzárta
szolgalmi úton érünk a következõ megállóhoz. Aki fogad, Müller Krisztina, más
anyagból formált mûvész,
mint elsõ vendéglátóink. Ismerõsként köszönt sokakat,
kedvesen kínál teát, sütit, és
amíg sajnálkozva mutatja polcait, mondván, a múlt héten
elvitték a mûvek nagy részét,
kislánya leselkedik a konyhaajtó mögül szégyenlõsen. A
kerámiái viszont vidáman mosolyognak ránk, mesemacska
világ, saját mázzal, talán majd
a lánya örökli a titkot, fénytelen máz, egy fényesen nevetõ
világból.
Mire továbbállunk, már szinte
senki nem zavar a nekivadult
hózuhatag, nevetve fotózzák
egyesek a furcsa ízlés emelte
útmenti ház kõbástyáját, rácsodálkozunk a fotózási pontról látható lebegõ templomtoronyra, és máris Vinkler
Zsuzsánál vagyunk. Nagy ház
padlásán magyarázza képeit.
Súlyos egyéniség mindegyik,
darabokra tört kerámiák állnak össze mozaikként, ember
legyen, aki megemeli õket. A
mûvész a kísérletezésrõl mesél
lelkesen, látogatói belakják a
mûtermet, alkotó és befogadó
egymásra talál, nem kellett sok
hozzá, csak egy kis séta a
hóesésben.
Kisomfordálok, másfél órányi
élmény a kabátom alatt, átázott a bakancsom, csak azért
nem didergek, mert viszem
haza a meleget a lelkemben,
szeretem Szentendrét, ez van,
mit csináljak. Köszönjük
Szentendre…
Balogh András

Emberélet Alapítvány
és Florance Nõvérszolgálat
a Szentendre és Vidékén élõ
Daganatos Betegek
Segélyszolgálata
H: 14-16 óráig HAVASS MÁRTA
asztrológus
K: 9-13 óráig Florance
Nõvérszolgálat otthonápolás
15-17 óráig DR. BENES ERIKA
belgyógyász, pszichoterapeuta,
Simonton terápia
17-19 óráig WAHR NÓRA
természetgyógyász
Cs: 17-19 óráig MÉSZÁROS JUDIT
természetgyógyász
P: 13-15 óráig Florance
Nõvérszolgálat otthonápolás
2000 Szentendre,
Paprikabíró u. 4 .
e-mail: emberelet@gmail.com

Tel.: 06-20-995-7167
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Újévi koncert
- 2008
hegedûmûvész elsõ magyar
növendéke, a huszonöt éves
Horváth Béla olyan zenei
élménnyel ajándékozta meg a
hallgatóságot, amely ritkán
adatik meg. Mozart, Wienawsky, Schumann, Dvorak, De
Falla, Sarasate mûvei olyan vir-

A város mecénása:
Surányi István
Surányi István, a város cukrászmestere a közönség hatalmas,
egyetértõ tapsát ezekkel a szerény szavakkal köszönte meg:
„Nem vagyok mecénás, én csak

Vasziljevszkij Macej
tuóz módon, annyi újszerû,
szép hangzással, olyan technikai biztonsággal hangzottak
fel, hogy szinte természetesnek tûnt, hogy a mûsor befejezésekor a közönség állva,
dübörgõ vastapssal ünnepelte
a mûvészt.

Pap Lajos

szeretek adni azoknak, akiknek
szüksége van rá. Apámtól tanultam ezt, aki pék volt, s õ mindig
ott volt, s ott segített, ahol
segíteni kellett.”
Asszonyi Tamás szentendrei
bárányos szobra véletlenül a
Surányi házaspár negyvenedik
házassági évfordulóját is köszöntötte.
A közönség meghatottságából
még szinte fel sem ocsúdott,
amikor az idei újévi koncert
fõszereplõje, az Ottawai Szimfonikus Zenekar tagja, Horváth
Béla ifjú hegedûmûvész elkezdett játszani. S elindult a
varázslat.
Pincas Zuckermann világhírû

Mészáros János
Bár a polgármester úr is
nehezen tudott megszólalni
ezután a csodálatos élmény
után, mégis búcsúzóul annak a
reményének kívánt hangot
adni, hogy ha a 2008-as év csak
a fele olyan jó lesz, mint ez a
koncert, akkor boldogok lehetünk. Úgy legyen!
Rappai Zsuzsa
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Emlékezés egy hajdanvolt
helytörténeti kiállításra
ELÕZMÉNYEK
1979. november 13-i elnökségi ülésén a Hazafias Népfront
Városi Bizottsága határozattá
emelte a helyi honismereti
mozgalom távlati tervét. A
dokumentum ugyan nem
maradt fenn, de a határozatot
a Szentendrei Mûsor 1980.
januári számában részletesen
ismertette. A Hazafias Népfront együttmûködésre kérte
fel a szentendrei mûvelõdési
intézményeket, a Szentendre
Barátainak Körét, valamint a
Képzõ- és Iparmûvészeti Szövetség helyi szervezetét. Fölajánlotta a Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságának,
hogy a múzeum szakmai
irányításával társadalmi méretû akciót szervez – középiskolások és szakmunkástanulók bevonásával – helytörténeti dokumentumok bejelentésére és gyûjtésére. Elhatározta, hogy összegyûjteti
az addigi Szentendrérõl szóló
irodalmat és a további kutatások elõsegítésére bibliográfia
formájában megjelenteti. (Az
akkori könyvtárvezetés ezt
nem vállalta).
A helytörténeti „fehér foltok”
eltüntetése céljából Szentendrei Füzetek címmel népszerû, de tudományos igényû
helytörténeti kiadványsorozatot indít. (A sorozatból a helyi
önkormányzat és a Pest Megyei Könyvtár jóvoltából eddig
hét kötet jelent meg. Megjegyezzük, hogy pl. Pápán az
ugyanekkor és hasonló céllal
indított Jókai Füzetekbõl 46
szám látott napvilágot).
A Népfront programjára a
Szentendrei Mûsor április számában a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága A városi
múzeum helytörténeti munkájáról címmel reagált. A hozzászólásban többek közt ez
olvasható: „A munkatársak
készen állnak arra, hogy a kiállítóhely ismeretében egy éven
belül felépítsék a történeti kiállítást, ami 10-15 évre szól és
1,5-2 millió forintba kerül.”

A HELYTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS
Válaszában a megyei múzeum
igazgatóság ugyan nem árulta
el, hogy éves szakmai és

pénzügyi tervében szerepel
egy helytörténeti kiállítás
megrendezése, mégis – a
Szentendrei Mûsor júniusi
száma szerint – a Szentendrei
Nyár rendezvényeinek sorában
június 29-én a Mûvésztelepi
Galériában megnyílt a Tegnap
Szentendréje (1900–1945)
címû várostörténeti kiállítás.
A kiállítást dr. Balogh Sándor
történész, egyetemi tanár nyitotta meg. Beszédét – az akkori jó szokás szerint – a Szentendrei Mûsor augusztusi száma teljes terjedelemben közölte. Érdemes belõle idéznünk. „Az igazság az: országos
történetet nem lehet írni az
egyre gazdagodó helytörténet
eredményei nélkül, ezek az
eredmények töltik meg színnel,
ízzel, vérrel, szóval élettel azt
a képet, amelyet az országos
történetrõl kialakítunk… Alig
van tehát a mai múzeológia
számára szebb feladat, mint
így, ahogyan ezen a kiállításon
láthatjuk, bútorok és edények,
munkaeszközök és ruhák,
különféle ábrázolások segítségével felidézni a mindennapi
életnek azt a tárgyi környezetét
és ezzel együtt azt az atmoszférát is, amelyben a régi
emberek élete lefolyt, amelyek
között örömeiket és gondjaikat, kudarcaikat és sikereiket
megélték… Bár ez a kiállítás
kiinduló pontja lenne egy ennél
nagyobb és állandóbb helytörténeti kiállításnak.” Ugyancsak a mûsorfüzetbõl tudhatjuk, hogy a kiállítás hét hó-

napig, 1980. február végéig
volt látogatható.
Minden bizonnyal a kiállítás
sikere, majd bezárása után
hiánya késztetett sokakat –
így 1985-ben a patrióta dr.
Katona Gyulát, a 11. sz. választókerület képviselõjét is –
arra, hogy a Városi Tanács
Mûvelõdési Osztályának vezetõjéhez forduljon egy állandó
jellegû helytörténeti kiállítás
ügyében. Viszont az sem véletlen – a fentiek ismeretében
–, hogy az osztályvezetõ a
Népfronthoz továbbította Katona doktor úr levelét.
28 év távlatából két tény
állapítható meg. Egyrészt a
minden hatáskör nélküli Népfront Bizottság kezdeményezésének csak volt valami szerepe abban, hogy helytörténeti kiállítás nyílt 1979/80ban Szentendrén. Másrészt –
ma már látható – egyre kevesebb esélye lett egy állandó
jellegû szentendrei kiállítás
létrejöttének.
E sorok írója egyébként manapság a kultúrák európai léptékû versenyében nem egy
szimpla városi helytörténeti
kiállítás létrehozását, hanem
térségünk valamennyi értékét
(földrajzát, élõvilágát, népeinek történelmét és életmódját) teljességgel bemutató pilisi-dunakanyari komplex regionális múzeum létesítését
tartaná érdemesnek és életképesnek.
Máté György
helytörténész
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Mentsük meg Verespatakot!

„A Föld képes kielégíteni
mindenki igényét,
de nem képes kielégíteni
mindenki mohóságát.”
Gandhi

Tisztelt Olvasó!
A tavaly nyáron elindított
mellékleteinket 2008-ban is
olvashatja az érdeklõdõ
újságolvasó, azzal a kis
változtatással, hogy ezután
valamennyi melléklet
a lapunk szerves részeként
fog megjelenni. Tehát továbbra is négyhetente találkozhatnak zöld mellékletünkkel,
amelyben a környezet-, és
természetvédelem, valamint
az egészséges életmód témáival foglalkozunk. Nem lehet
elég gyakran hangsúlyozni,
hogy a valódi környezetvédelem a szemléletváltással
kezdõdik. Törekednünk kell
arra, hogy a környezettudatosságunk ne rekedjen
meg elméleti szinten, hanem
építsük be a hétköznapi
tevékenységeinkbe. Ebben
szeretnénk segítséget nyújtani a havonta megjelenõ
összeállításunkkal,
természetesen továbbra is
számítva az Önök aktív
részvételére. Küldjék el
véleményeiket, kérdéseiket,
valamint probléma-felvetéseiket olvasói levél
rovatunknak.
Egy békésebb és igazságosabb
jövõ reményében valamennyi
tisztelt olvasónknak kívánok
jó egészséget és jó kedvet az
új esztendõben!
Kéri Ildikó

„Verespatak múltja, jelene,
jövõje képekben” címû országos vándorkiállításnak adott
helyet Szentendre az elmúlt
napokban. A kiállítás kezdeményezõje Kelemen József a
Közép-Európa Klub Kiskunfélegyháza fõtitkára. A megnyitón az érdeklõdõk megnézhették Kocsis Tibor Új
Eldorádó címû, megrázó dokumentumfilmjét is. Mivel ez a
vándorkiállítás csupán négy
napig állomásozott városunkban, és valószínûleg kevesen
tudták megtekinteni, ezért
rövid összefoglalóban ismertetjük a Verespatak felbecsülhetetlen természeti értékeit
fenyegetõ akcióprogramot. A
2000 januárjában történõ
tiszai ciánszennyezõdés óta
ugyanis tudjuk, hogy a szomszédos országokkal közös
folyóinkat érintõ környezeti
katasztrófákat nem lehet az
országhatárok közé zárni. Nem
lehetünk közömbösek e témával szemben, hisz a kitelepítéssel fenyegetett verespatakiakkal való együttérzésen túl, végre ideje volna felismerni, hogy a Kárpát-medence
természeti értékei európai
értékek és nem tekinthetõek
csupán egyetlen ország tulajdonának, amelyet kénye kedve
szerint kiszolgáltathat milliárdos beruházóknak, akik majd
a rövidtávú haszon érdekében
örökre elpusztítják azokat.
Minden témában lépten-nyomon az európaiságra hivatkozunk, de miért nem tesszük
ezt a természeti értékeink
megóvása érdekében?
Az erdélyi Verespatakon Európa legnagyobb aranybányáját akarja megnyitni egy
kanadai cég, a Rosia Montana
Gold Corporation. A falvakat
körülölelõ hegyeket 15 év
alatt, naponta 20 tonna dinamittal eltüntetnék. Négy falu
lakosságának, 2000 embernek
kellene elhagynia otthonát,
földjét, templomait, temetõit,
múltját. Verespatak, az egyik
legrégebbi erdélyi település

Mi és Te
A budapesti székhelyû Magyar Ingatlantulajdonosok Érdekvédelmi Segítõ Tanácsadó Egyesülete Szentendre Önkormányzatához intézett levelében azzal a kéréssel fordult dr.
Dietz Ferenc polgármester úrhoz, hogy amennyiben egyetért
az egyesület által kezdeményezet Tiszta Magyarországot

(1872 éves) világörökség szintû mûemlékei és régészeti
kincsei elpusztulnának. A
terep elõkészítése, a házak
megvásárlása és ledózerolása
már megkezdõdött, pedig a

vegyületek nagy koncentrációját tartalmazná és amelyik
negyvenszer nagyobb lenne a
2000. január 30-án történt
emlékezetes tiszai környezeti
katasztrófát okozó ausztrál-

kanadai beruházó még nem
kapott engedélyt a román kormánytól tervei megvalósítására. Az emberek nagy része
maradni akar.
Ahogy õk fogalmaznak: „Inkább meghalunk, mint hogy
elmenjünk otthonainkból.” A
vándorkiállítás célja, hogy
hiteles információkat nyújtson a lakosság számára a verespataki ciántechnológia alkalmazásával tervezett külszíni aranybányászati programról, amely megvalósítása
esetén beláthatatlan kimenetelû ökológiai katasztrófával,
valamint a természeti, kulturális és történelmi értékek
teljes megsemmisülésével
járna.
A bányászati terv esetleges
megvalósulása végzetes károkat okozhat a természeti környezetben is. Számos növényés állatfaj pusztulna el, a
környéket holdbéli tájjá változtatná. A legnagyobb veszélyt a természetre és az emberekre az eltervezett ciántechnológia alkalmazása okozná. A Szarvaspatak völgyében
egy 800 hektáros, ciános zagy
tárolására alkalmas derítõ
épülne 180 méter magas gáttal, amely cián-, arzén-, kadmium-, vas-, higany-, nikkel-

román, Transgold nevû vállalat nagybányai zagytározójánál. Ez rendkívül súlyos
veszélyt jelentene az Aranyos,
a Maros és a Tisza növény- és
állatvilágának. Gátszakadás
esetén a derítõbõl kiömlõ
ciános zagy beláthatatlan
kimenetelû ökológiai katasztrófát okozhat a térségben,
aminek következtében a folyók mentén (és nemcsak
Romániában, de a határokon
túl is) sûrûn lakott települések
(Torda, Aranyosgyéres, Nagyenyed, Gyulafehérvár, Déva,
Arad, Makó, Szeged, Magyarkanizsa, Zenta, Óbecse, Titel)
lakói kerülhetnének veszélybe.
Jelenleg a bányászati terv
engedélyeztetése folyik, miközben a beruházó 5 millió
eurós médiakampányba kezdett tervének népszerûsítésére. Biztató azonban, hogy
évrõl évre nõ azok száma, akik
– megismerve az aranybányaprogram környezeti kockázatait – elutasítják a tervet.
A közvélemény tájékoztatása,
az ismeretek terjesztése ma
rendkívül fontos feladat. A tervezett aranybányászati program megvalósítása ellen, a
település
megmentéséért
eddig már több százezer ember

Mozgalom céljaival, támogassa a „Tiszta Magyarországot”
kártya bevezetését településünkön is.
A támogatói kártyák megvásárlásából befolyt összegekbõl az
egyesület olyan köztéri eszközöket helyez ki a településekre,
amelyeken a különbözõ hirdetések rendezett, kulturált módon
jelennének meg . Akik a téma iránt érdeklõdnek,
megtekinthetik a www.tisztamagyarországot.hu címû hon-

tiltakozott Európában, közöttük az Európai Parlament Környezetvédelmi Bizottságának
magyar tagjai, Hegyi Gyula és
Olajos Péter EP-képviselõk, a
Román Tudományos Akadémia
tagjai, Bartolomeu Anania
ortodox érsek, számos román
és határokon túli környezetvédõ civilszervezet tagjai.
A 2000 éves VERESPATAK
(Alburnus Maior) római kori
településnek méltó helye lenne a VILÁGÖRÖKSÉG-listán,
aminek ügyében az UNESCO
reméljük intézkedni fog, mielõtt még az Erdélyi-érchegységben fellelhetõ 330 tonna
aranyra és 1600 tonna ezüstre
éhes érdekcsoport gátlástalan
tervét végre nem hajtja.
Csatlakozzunk hozzájuk, és
mentsük meg együtt Verespatakot! Ha ez sikerül, akkor
Verespatak az összefogás, a
szolidaritás és a közös természeti értékeink megmentésének szimbóluma lesz.
Kéri Ildikó

Zöld sarok
JANUÁRI zöld ünnepek
1. Béke Világnap
4.1980-ban ezen a napon
gyilkolták meg
szõrmecsempészek
Kenyában Joy Adamsont,
az afrikai macskaféle nagyragadozók kutatóját és
védelmezõjét
7. 1843-ban Koch Antal
született ezen a napon
14. 1875-ben Albert
Schweitzer német orvos,
filozófus született ezen a
napon
23. 1898-ban Széchenyi
Zsigmond született ezen a
napon

FEBRUÁR
2. A vizes élõhelyek világnapja
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Mindennapi zöld tanácsok Vigyázzunk a lábainkra!
E rovatunkban arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy minden egyes
döntésünkkel és minden
tevékenységünkkel valamilyen módon hatunk a
környezetünkre. Azzal,
hogy mit vásárolunk, hogyan világítunk, fûtünk,
hogyan gazdálkodunk vízkészletünkkel, vagy éppen
hogyan
közlekedünk,
ugyanúgy árthatunk a
környezetünknek, vagy kímélhetjük azt.
Túlságosan keveset beszélünk
arról, hogy az ivóvíz a legnagyobb kincsünk, és napjainkban a Föld ivóvíz-készlete van
a legnagyobb veszélyben.
Több mint egymilliárd ember
számára az egészséges és tiszta ivóvíz egyáltalán nem, vagy
csak korlátozott mértékben
hozzáférhetõ. Következésképp õk szegénységben, számtalan betegségtõl szenvedve
tengõdnek. Különbözõ statisztikai adatok alapján Magyarországon fejenként és
naponta átlagban 150 liter
ivóvizet fogyasztunk, ez országosan 1,5 millió m3 naponta. A Balaton teljes vízmennyisége 1,8 millió m3, tehát
az ország lakossága minden
nap csaknem egy balatonnyi
ivóvizet használ fel. Fontos,
hogy a felhasználható vízkészlettel ésszerûen gazdálkodjon
az emberiség, az ország, a
család. A mi felelõsségünk,
hogy unokáink számára is
legyen a Földön megfelelõ
tisztaságú víz, talaj és levegõ.
TIPPEK KEVESEBB VÍZ
FOGYASZTÁSÁHOZ
• Gyûjtsük az esõvizet kertünk
és virágaink öntözéséhez
• Csak telepakolt mosó-,
illetve mosogatógéppel kezdjünk neki a mosáshoz/mosogatáshoz. Ha még nem telt
meg, és kevesebb mosni- vagy
mosogatnivaló gyûlt össze,
akkor használjunk fél programot. Ezáltal nem csupán
vizet, hanem villanyáramot is
megtakarítunk
• Ha új gépeket vásárolunk,
keressük a víztakarékos modelleket
• Inkább zuhanyozzunk a teli
kádban történõ fürdõzés helyett, és a WC öblítésekor is
próbáljunk meg vizet spórolni
• Ha fogmosás közben elzárjuk a csapot, 12-15 litert
takaríthatunk meg.

• Javítsuk meg minél hamarabb az elromlott csapokat, WC
-tartályokat: egy csepegõ csap
kb. 17 liter vizet pazarol naponta, egy rossz WC kb. 40
litert.
• Használjunk környezetbarát
mosó- és mosogatószereket.
Ezek gyorsan lebomlanak,
maradványaik között nincs a
vízi élõvilágot károsító származék.
• Csak a feltétlenül szükséges
mennyiséget használjuk a
vízlágyító-, öblítõ-, mosószerekbõl, szappanból és egyéb
kozmetikai termékekbõl!
• Ne öntsünk lefolyóba, WCbe sûrû zsiradékot, ételmaradékot, maró vegyszert, erõs
fertõtlenítõt, használt olajat!
Egy liter olaj 1 millió liter tiszta vizet képes fogyasztásra
alkalmatlanná tenni.
• A hulladékok közül tároljuk
külön például az akkumulátorokat, szárazelemeket, mivel elkorhadásuk után mérgezõ anyagok válnak szabaddá belõlük, amelyek a szeméttelepekrõl a talajvízbe bemosódhatnak.
• Ha természetes vizekben
fürdõzünk, közvetlenül elõtte
ne kenjük be magunkat napolajjal!
Ha odafigyelünk arra, hogy
hogyan használjuk a természet legnagyobb kincsét, a
tiszta vizet, ha takarékoskodunk vele, mi magunk is hozzájárulunk ahhoz, hogy elég
víz álljon a rendelkezésünkre
ma és a jövõben is.
Kéri Ildikó

Lábunk három funkciót is ellát: támaszkodó, egyensúlyozó és
mozgásszervünk egyaránt. Az emberi láb nem simul egészen a
talajhoz, hanem álláskor három ponton támaszkodik. A lábat
alkotó csontok ugyanis nemcsak egymás mellé, hanem egymás
fölé is illeszkednek, mely által lábunk boltozatos szerkezetté
alakul: hosszanti irányba és harántul ívelt. A hosszanti boltozat,
megközelítõleg a saroktól mutat a nagylábujj felé, ennek lesüllyedése bokasüllyedés. A másik a láb keresztboltozata, ami a
nagylábujj eredésétõl ível keresztbe a kisujj ugyanezen
ízületéig, ennek süllyedése a lúdtalp. A boltozatok süllyedése
szinte mindig együtt jár, nagyon ritka az olyan eset, amikor
csak az egyik boltozat süllyed meg. Így a lúdtalp kifejezést
összefoglalóan is használhatjuk a láb boltozatainak süllyedésére.
A gyermekek lába folyamatosan változik, fejlõdik a felnõtt
egészséges lábszerkezet irányába.
Minden csecsemõ „lúdtalpasan” születik, 1-2 éves korban
kezdõdik a lábboltozat fokozatos kialakulása, ezért fontos,
hogy már csecsemõkorban biztosítsuk, hogy gyermekünk alsó
végtagjait szabadon mozgathassa. A boltozatok az aktív mozgás,
járás következtében alakulnak ki kb. 5-6 éves korra.
A bokasüllyedés és lúdtalp leggyakoribb panasza, hogy az érintett nem tud sokat gyalogolni. Gyakori klasszikus tünet, hogy
álláskor szemmel láthatóan lesüllyed a láb belsõ íve. A bokasüllyedés súlyosabb formáinál hátulról szemlélve a boka befelé
fordulva látszik. Mivel az elváltozás az egész test statikáját
megbontja, elõfordulhat, hogy a betegnél elõbb jelentkeznek
térd-, csípõ-, vagy gerincpanaszok, amelyek hátterében a láb
statikai elváltozása áll.
Legfontosabb teendõnk természetesen most is a megelõzés! Ne
késztessük a gyermeket felállásra, járásra, várjuk meg türelemmel, amíg magától elindul. Ha két kezénél megemelve járatjuk,
amikor ehhez az izomereje még kevés, elõsegítjük a lúdtalp
kialakulását. Kisgyermekkorban szintén kerülendõ a túlzott
megterhelés, a jól elkészített cipõk és szandálok viselése viszont segít megelõzni a betegséget. Amennyiben lehetõségünk
van rá, és jó meleg van, engedjük a gyermekeket mezítláb a
kertben szaladgálni, ilyenkor a talaj egyenetlenségei miatt
észrevétlenül dolgoznak a láb kis izmai. Betonon, szobában
azonban ajánlott inkább megfelelõ lábbeli viselése, ugyanis
ilyenkor a láb izmai passzívan nyúlnak, a láb „szétterül”. Ha az
elváltozás már kialakult, legfontosabb a lábboltozat izmainak a
megerõsítése lábtorna segítségével. Kifejezetten kifelé dõlõ
sarok esetén olyan cipõt kell viseltetni a gyermekkel, mely a
sarok befelé döntésével a láb helyzetét korrigálja. Ez a „szupinációs cipõkkel” érhetõ el, melyek sarkának a belsõ oldala néhány
milliméterrel vastagabb. Lúdtalpbetét viselését ne kezdjük el
önkényesen, csak ortopéd szakorvos javaslatára, ez ugyanis az
izomzat tehermentesítésével tovább gyengítheti a boltozat
izmait.
Következõ számunkban arról olvashatnak, milyen is a láb-barát
cipõ, illetve mit viseljünk hétköznapokon, sportoláshoz, otthon.
Szívesen várjuk Olvasóink észrevételeit, kérdéseit a jelenlegi,
illetve más, mozgásszerveket érintõ témában.
Márkus Adrienne
gyógytornász
Elérhetõség és telefonszám a szerkesztõségben.

A komló
Humulus lupulus
Más néven:
Vadkomló, sullyogó iszalag
Neve valószínûleg a latin humus = föld és a lupus = farkas
szó párosításából eredhet.
Mint futónövény, a gazdanövényt gyakran megfojtja.
Az ország egész területén
fellelhetõ. Bozótos, cserjés
helyeken, vízparti erdõkben
terem. Egyes helyeken különbözõ fajtáit nagy területeken termelik. Évelõ növény. Szára 6-7 mm vastag,

nem fásodó, 3-6 m hosszúra
nõhet. A gazdanövényre horgas szõrökkel kapaszkodik.
Levelei átellenesek, hosszúnyelûek, tojásdad kerületûek,
vagy 3-5 karéjúak, durván
fogazottak. Virágzik júliustól
szeptemberig. Gyûjtendõk a
növény érett termésfüzérei, a
komlótobozok.
Szárítását meleg, szellõs
helyen végezhetjük. Régen
sütõkemencében szárították. A komló szedésénél vigyázni kell, mert egyeseknél
enyhe mérgezéses tüneteket
okozhat. Vagyis hányást,
álmosságot, bõrviszketést,
kötõhártya-gyulladást, légszomjat stb.
A komlót a népi gyógyítók
régóta használják álmatlanság ellen, valamint túlzott nemi izgalom csökkentésére. Máskor ideges szívmûködésnél a pulzus gyorsaságát csökkenti. Eléggé
erélyes húgyhajtónak tartják. A komlóból készült
kenõcs hajhullás ellen használható. Teája még májpanaszoknál, étvágytalanságnál, de bélférgességnél
is szóba jöhet. Régen kenyérsütésnél és sörfõzésnél
is szívesen használták a háztartásokban.
Pistyur Imre
Következõ mellékletünkben a
katángkóróról írunk. Az illusztráció Pistyur Gabriella
selyemfestménye.)
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Elmúltak az ünnepek, és lám, átléptünk a
születésed évébe! (Számomra teljesen felfoghatatlan, hogy amikor majd felnõttként, mondjuk 2020-ban, hivatalos papírokat kell kitöltened, a születés éve helyére 2008-at fogsz
írni, s az anyja neve rubrikába meg az én nevem
kerül.) Én nagyon örülök, hogy már itt tartunk,
sõt ha lehetne, kicsit elõre is pörgetném már a
naptárat, de kénytelen vagyok türelmesen
várni... Mindenesetre jó kis évet fogtál ki,
állítólag – már amennyire hinni lehet az asztrológusoknak, numerológusoknak és egyéb jövõbelátóknak – nagyon szerencsés lesz ez az év
legtöbbünknek. Apád szkeptikus az ilyen általános jóslatokat illetõen, én azonban mindig
is hittem, hogy az élet olyan, amilyenné teremtjük.
Eszembe jutott errõl egy kis anekdota, amit
régebben olvastam.
Egy várandós anya két gyermeket hord a
méhében. Az egyik egy „kis hívõ”, a másik
egy „kis szkeptikus”. A „szkeptikus” azt
kérdezi:
– Te hiszel a születés utáni életben?
– Hát persze – mondja a kis „hívõ”. – Az
itteni életünk arra való, hogy felkészüljünk
a születés utáni életre, hogy elég erõsekké
váljunk arra, ami ott kint vár bennünket!
– Hülyeség! – mondja a „szkeptikus”. – Ez
nem igaz! Hogyan nézhet ki a kinti, külsõ
élet?
– Pillanatnyilag még nem tudom – mondja a
kis „hívõ” –, de biztos sokkal világosabb,
mint itt bent! Lehet, hogy a szánkkal fogunk
enni, és a lábunkkal fogunk menni!
– Nonszensz, lehetetlen! – mondja a „szkep-

tikus”. – Megyünk a lábunkkal és eszünk a
szánkkal!? Micsoda hülyeség! Ez egy fura
ötlet, hogyan is mûködhetne! Itt van a
köldökzsinór, ami biztosítja a táplálékot.
Nem lehetséges élet a születés után, hiszen
ez a zsinór már így is túl rövid!
– Hát persze hogy mûködni fog, csak minden egy kicsit másként fog kinézni – mondja a kis „hívõ”.
– Soha sem fog mûködni! – véli a kis „szkeptikus”. – Még soha senki nem tért vissza a
születés után! Születés után vége az
egésznek! Az élet nem más, mint egy nagy
sötét tortúra!
– Még ha nem is tudom pontosan, milyen
lesz a születés utáni élet – mondja a kis
„hívõ” –, de azt tudom, hogy találkozni
fogunk az édesanyánkkal, és Õ nagyon vigyáz
majd ránk!
– Anya!? Te hiszel egy anyában? Hol van? –
kérdezi a kis „szkeptikus”.
– Itt van körülöttünk, mi benne vagyunk, és
általa létezünk, nélküle nem is létezhetnénk! – válaszolja a kis „hívõ”.
Mire a kis „szkeptikus”:
– Soha nem láttam még semmilyen anyát!
Nincs is ilyen!
A kis „hívõ” elgondolkozik egy pillanatra.
– Néha, amikor nagyon csendben vagyunk,
hallhatod, ahogy énekel, vagy érezheted,
amikor megsimogatja világunkat! Majd
halkan hozzáteszi:
– Mindenesetre én hiszem, hogy az igazi
életünk a születés után kezdõdik!

Egy igazi nagyság gondolatait átfogalmazva:
akár hiszel abban, hogy szerencsés lesz számodra ez az év, akár nem, mindenképpen igazad lesz! Boldog Újévet mindnyájunknak.
Lendvai Dóra
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Meghitt hálaadás
A Romániában élõ magyarság sikeres európai uniós parlamenti
bejutásáért tartott hálaadó szentmise ünnepi hangulatban
zajlott december 13-án a szentendrei Péter-Pál templomban
dr. Kiss György nyugdíjas plébános, Blanckenstein György
plébános és négy domonkos szerzetes celebrálásában.
Dr. Kiss György prédikációjában elismerõ szavakkal méltatta a
határon túli magyarok kiállását nemzetiségükért. A jelenlévõk
– Zilah város négytagú küldöttsége, több szentendrei díszpolgár és Pro Urbe-díjas – örömmel nyugtázhatták, hogy az anyaország büszke a határon túli magyarok kitartására, kultúrájukhagyományaik megõrzéséért fojtatott küzdelmére.
A szentmise végén a még fel nem szentelt, új, kitûnõ hangú
orgonával kísért magyar és székely himnuszt hallatán nemcsak
a vendégek szemei párásodtak el.
Sajnálatos, hogy nem voltak jelen az „onnan” ideiglenesen
vagy véglegesen elszakadt atyánkfiai, pedig, úgy tudom, több
száz család telepedett le közülük a környékünkön! Lehet, hogy
csak az influenza tántorította el õket a jelenléttõl?
Maholányi Pál

TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT
WELLNESS SZOLGÁLTATÁS
FÉNYTERÁPIÁS STÚDIÓ
TERÁPIÁK
MÉREGTELENÍTÉS (léböjt, elektrolízis)
SZAUNA
MASSZÁZS
TALPMASSZÁZS
ÚSZÁS
ÚSZÁS OKTATÁS
AQUA-FITNESS
Szolgáltatásaink az egészségpénztárak
által, illetve üdülési csekkel is finanszírozhatóak
PIHENÉS-FELTÖLTÕDÉS
Masszázs-bérletek akcióban!
Masszázs (3 alkalom): 7.900 Ft
Masszázs+szauna (3 alkalom): 11.900 Ft
Masszázs (5 alkalom).: 11.900 Ft
Masszázs+szauna (5 alkalom): 17.900 Ft
Minden szolgáltatás igénybevételéhez
bejelentkezés szükséges.

ZM-WELLNESS Kft.
2016 Leányfalu, Móricz Zs. út 133.
Tel./Fax :26/380-862 Mobil: 30/9519-689
Email: greti@zmwellness.t-online.hu
Bõvebben: www.zmwellness.t-online.hu

A reflexológia élettani hatásai
TÉLI AKCIÓ
Szentendrén,
a rendelõintézetben
január 30-ig
Minden nálunk vásárolt
szemüveg mellé további
1 db szemüvegkeretet*,
vagy 1 pár alaplencsét* adunk
*helybeni szemüvegkészítéshez,
-6 - +6 cyl 2.

2000 Szentendre,
Kanonok u. 1. I. emelet
Telefon: 30-355-3854
Nyitva: hétfõtõl péntekig 8-16-ig

A talp mikrorendszere az emberi szervezet kicsinyített mása, mely központi
kapcsolóhely szerepét tölti be. A talpon lévõ, majdnem 70.000 idegvégzõdés
pontos képet nyújt a reflexológusnak a szervezetben lévõ elváltozásokról. Az
idegvégzõdéseken megjelenõ lerakódások a szervek energetikai és funkcionális
állapotára utalnak. A felhalmozódott salakanyag hatására megváltozik a reflexzóna tónusa, megduzzad, homokszem-szerû kristályos képzõdmények alakulhatnak ki, melyek akár elérhetik a rizsszem nagyságát is. A reflexmasszázsnak
azonnali hatása van, amelyre a szervezet valamilyen formában azonnal válaszol.
Inger hatására az adott zónában fájdalom érzõdik. A zónákon keresztül távolhatásokat tudunk elérni a vele mûködési kapcsolatban álló szerveknél. Nyomás
következtében vegetatív idegrendszeri kapcsolat jön létre az adott szervvel. A
célirányos ingerléssel az energiahiány – energiatöbblet kiegyensúlyozásra kerül,
arra késztetve a szervet, hogy optimálisan mûködjön. Beindul a szervezet
méregtelenítése és öngyógyító mechanizmusa. Ilyenkor erõs reakciók léphetnek fel, hisz minden testnyíláson keresztül megindul a kiválasztás. Reflexológiai
kezelésekkel számos élettani hatás érhetõ el, melyek nemcsak a kliens szubjektív tapasztalataival, de klinikai vizsgálatokkal is alátámaszthatóak. Ide tartozik
a fájdalomcsillapítás, a vérkeringést és nyirokkeringést szabályozó hatás, a hormonháztartás szabályozása, méregtelenítés és anyagcsere-szabályozó hatás, és
nem utolsósorban a lazító, feszültségoldó hatás.

IBR-SYSTEM
(integrált biológiai
szabályozó rendszer)
• biorezonancia állapotfelmérés,
• mikroelektro-diagnosztika,
• biofeedback mikroelektro-terápia,
• Voll-féle diagnosztika,
• allergia és Candida-szûrés,
• mágnesdiagnosztika és terápia,
• AC spektrum analízis,
• laser-terápia,
• fogteszt-galván áram és góc
kimutatása
• elektro-homeopátia
Wahr Nóra
Szentendre, Jókai u. 8.
20/564-6375
szynergia@freemail.hu
www.szynergia.hu
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Barcsay-díj átadás
a Mester 108. születésnapján
Január 14-én, hétfõn immár 19. alkalommal kerül sor a Barcsaydíj átadási ünnepségére, melynek idõpontja hagyományosan
Barcsay Jenõ születésnapja. A festõmûvész halála után Barcsay
Erzsébet, a Mester testvére alapította meg a rangos díjat,
melyet Kónya Ferenc és Kónya
Márta jogutódok 2007-tõl a
Barcsay Jenõ Képzõmûvészeti
Alapítvány létrehozásával megújítottak. Az új bronzplakettet
Csíkszentmihályi Róbert szobrászmûvész készítette el.
Horváth Levente: A díjjal és a vele járó pénzjuFaúsztatás talommal olyan fiatal, pályakezdõ festõmûvészek kaphatnak
elismerést, akiknek szellemisége és eddigi munkássága méltónak bizonyul Barcsay örökségéhez. A kuratórium 2007-ben
Horváth Levente és Sütõ Róbert pályázatát ítélte a legjobbnak.
Mûveiket a Barcsay Gyûjteményben a január 14-én, hétfõn 17
órakor nyíló kiállításon tekinthetik meg az érdeklõdõk, kiegészülve a 2006. évi díjazottak, Ferenczy Zsolt és
Rainer Máté festõmûvészek
munkáival, akiknek kiállítása a tavalyi ünnepségen
elmaradt.
A megnyitó után egy
ugyancsak pályakezdõ, ifjú
szentendrei zeneszerzõ,
Andorka Péter Négy fuvoladuó címû mûvét is megSütõ Róbert: B oldal
hallgathatjuk.
A kiállítás március 2-ig látogatható. Kurátor: dr. Hann Ferenc
mûvészettörténész.

Kedvenc tájam
2007-ben a PMMI Ferenczy Múzeum Közönségkapcsolat
Csoportja KEDVENC TÁJAM.címmel pályázatot hirdetett meg,
hogy a Barbizon francia és magyar ecsettel címû kiállításhoz
kapcsolódóan a gyerekeket tájfestésre ösztönözze.
105 gyermektõl 155 mû érkezett. A Templomdombi-. Barcsay-,
Pilisszentkereszti Általános iskolák tanulói, a Szentendrei
Református Gimnázium diákjai és néhányan egyénileg adták be
munkáikat. A képekbõl nagysikerû kiállítást rendeztünk a Képtár
Kamaratermében, melynek megnyitója 2008. január 8-án volt.
Díjazottak:
I. kategória (7-10 évesek)
I. díj
Eckensberger Lilian Templomdombi Iskolaola
II. díj
Kováts Ákos
Templomdombi Iskola
III. díj Bárdos Fanni
Templomdombi Iskola
Különdíj: Kocsis Villõ
Templomdombi Iskola
Nyvelt András
Templomdombi Iskola
II. kategória: (11-14 évesek)
I. díj
Veréb Zita
II. díj
Ziegler Nikolett
III. díj Tímár Anna
Különdíj: Becsei Kriszta

Református Gimnázium
Templomdombi Iskola
Református Gimnázium
Templomdombi Iskola

III. kategória: (15-18 évesek)
II. díj Szabó Csilla Kinga
Református Gimnázium
III. díj megosztva: Kiss Barbi Református Gimnázium
Szilágyi Edina- Pilisszetkereszt
PMMI Ferenczy Múzeum
Közönségkapcsolati Csoport
www.pmmi.hu
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Ötezredik látogató a Barbizon kiállításon
Január 6-án az ötezredik látogatót köszöntötte a Ferenczy
Múzeum
Barbizon
francia és magyar
ecsettel kiállításán a
múzeum vezetõsége.
Báthori Jánosné igencsak meglepõdött, mikor a megyei múzeumigazgatóság kis deputációja megzavarta
békés nézelõdésében.
Dr. Kálnoki Gyöngyössy
Márton megyei múzeumigazgató örömmel jelentette be a
negyedmagával érkezett vendégnek,
hogy a pontos statisztikai nyilvántartás szerint a tárlaton õ az
5000. látogató. A múzeumigazgató a kiállításhoz készült összes
kiadvány, a katalógus, a plakát, a hétféle képeslap, és a kilenc
könyvjelzõ mellett a Barbizon mappában egy emléklapot és egy
üveg pezsgõt nyújtott át a Diósdról a lányával és barátaikkal
érkezett nyugdíjas pedagógusnak.

Elsõ kiállítók
Az Életem elsõ kiállítása sorozat második kiállítása nyílik
meg január 10-én, csütörtökön 17 órakor a MûvészetMalom Barlang Galériájában
(Bogdányi u. 32.). Ezúttal Kiss
Rebeka (AGY Tanoda) 2. osztályos tanuló munkáiból láthatnak a nézõk válogatást.
A Szentendrei Új Kulturális
Központ által tavaly decemberben útjára indított sorozat
tehetséges gyerekeknek ad
lehetõséget a bemutatkozásra. A kezdeményezés célja,
hogy sikerélményt adjon a
tehetséges fiataloknak, és
arra ösztönözzék õket, hogy
még komolyabban vegyék a
mûvészetet. Elsõként Juhász
Sára 4. osztályos és Vigyázó
András 8. osztályos tanulók
(Szent András Általános
Iskola) munkái voltak láthatók. Kiss Rebeka alkotásai
február 10-ig tekinthetõek
meg.

A sorozat következõ kiállításán Péterfi Dániel 26 éves
egyetemi hallgató (Kandó
Kálmán Mûszaki Fõiskola) természetfotói tekinthetõk meg
február 14-tõl március 16-ig.
www.szentendreprogram.hu

MûvészetMalom:
ingyenes látogatás az elsõ és
utolsó órában
Január 14-étõl megváltozik
a MûvészetMalom ingyenes
látogatásának rendszere. Az
intézmény ezentúl is minden nap – hétfõn is! – 1018 óráig látogatható. Megszûnik a hétfõi látogatás
ingyenessége, de helyette
minden hétköznap a 10 és
11 óra, valamint a 17 és 18
óra között (azaz a nyitva
tartás elsõ és utolsó órájában) érkezõ látogatók ingyenesen mehetnek be az
intézménybe.

ORGONASZENTELÉS
Január 13-án, vasárnap 18
órakor szentelik fel a PéterPál templom új orgonáját. Az
ünnepi szentmisét dr. Paskay
László bíboros celebrálja, ezt
követõen orgonakoncert lesz
Koloss István orgonamûvész
közremûködésével.

VÁROSTUDÁS
SZABADEGYETEM
Az október végén indult
Szentendrei Várostudás Szabadegyetem következõ elõadása január 24-én, csütörtökön 18 órakor kezdõdik a
P'Art Mozi (Duna-korzó 18. I.
emelet) nagytermében. Címe:
Magyarország és a Balkán
találkozása a török korban
címmel. Elõadó: Fodor Pál
turkológus. Az elõadás ingyenesen látogatható.

TÁNCHÁZ
Minden hónap második szombatján, legközelebb január
12-én a Barcsay Jenõ Általános Iskolában (Szentendre,
Kálvária út 18.) táncház. 17tõl 19 óráig aprók tánca,
kézmûves foglalkozás, 19
órától táncház. Zenél a Dunazug Együttes. Táncot tanít:
Jávor Csaba. Tel. 06-20-8243698. Következõ alkalom:
február 9.

ÕRANGYAL VAGY
HÁZISÁRKÁNY?
Január 19-én, szombaton 15
órakor Õrangyal vagy házisárkány, avagy milyen az igazi
anyós? címmel egy csendes
nõi délután keretében dr.
Kovács Gézáné Szegedi Ildikó
tart elõadást a Szentírás
alapján az anyós-meny-vej
viszonyról, arról, hogy napjainkban mennyire fontos ez
a kapcsolat, hogy tanuljunk
egymástól a jó példák alapján.
A szervezõk szeretettel várnak minden érdeklõdõt a
Baptista Imaházba (Rákóczi
út 27.)

BORBÉLY MÛHELY

Köszönet
A volt Püspökmajori Baráti Kör nyugdíjasai nevében Szalai
Mihály köszönetet mond Horváth Gyõzõ önkormányzati
képviselõnek és a CBA Móricz ABC vezetõségének, hogy hozzájárultak a karácsony méltó megünnepléséhez. Külön köszönet
a Móricz Zsigmond Gimnázium diákjainak, akik Rácz Ildikó
vezetésével segítettek a karácsonyi csomagok házhoz szállításában.

Az év elsõ Borbély Mûhely
jazzklubja kivételesen nem
kedden, hanem január 12-én,
szombaton 19.30-kor lesz
a Dunaparti Mûvelõdési Ház
Barlangjában. Az est vendége
Fekete Kovács Kornél fúvós,
a mai magyar jazzélet irányadó alakja. Közremûködik még
Horváth Balázs (bõgõ) és Baló
István (dob).
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GARÁZS

Fa brikett, fa pellet kereskedését megkezdtük. Tel. 06-30-455-9976.

Szentendrén, a Rózsaköz-lakótelepen
duplagarázs megosztva is eladó. Tel. 0630-952-7150.

Használt fenyõt elad Dr. Kromofág. Tel.
(26) 312-231.

Garázs kiadó a Duna-korzón, zárt udvarban. Tel. 06-20-927-0519.

Eladó egy olasz gyártmányú 12/75
rövid, fekete színû hatlövetû pumpás-sörétes fegyver (kisebb ágyú)
nyugaton kommandósok és fegyõrök
is használják, különleges darab. Ára:
200 ezer Ft. Tel. 06-30-299-0376.

Kiadó irodának is alkalmas, 80 nm-es
lakás. Tel. 06-20-398-5592.

ÁLLÁS

Szentendrén kis lakás kiadó 79 ezer Ft/hó
rezsivel. Tel. 06-20-330-3640.

A Szentendrei Szakorvosi Rendelõintézet humán-politikai elõadót
keres, államháztartási gyakorlattal,
közalkalmazotti jogviszonyba. Érd.:
SZEI titkárságán, (26) 501-440.
Tanulási zavar megelõzésében és kezelésében jártas gyógypedagógust, konduktort keresünk GEKKO Szentendre
Képességfejlesztõ Játszóházunkba. Jelentkezését szentendre@gekkonet.hu
címen, illetve a 30/370-2048-as telefonszámon várjuk.
Speciális ajtófelújításhoz asztalos kollégát és jó kézügyességgel, barkács ismeretekkel rendelkezõ munkatársakat
keresünk. Sima és Tsa. Bt. Szentendre.
Tel. 06-20-944-8037.
Asztalos alvállalkozót keresek. Sima és
Tsa. Bt. Szentendre. Tel. 06-20-9448037, e-mail: antal.sima@freemail.hu,
www.portas-dunakanyar.hu
Mûhelybe varrónõt keresek. Tel. 06-30966-8497.
Szentendrei mûhelyembe gyakorlott varrónõt keresek. Tel. (26) 316-503.
Visegrádon, a Gulyás csárdába gyakorlott
szakácsot és felszolgálót keresünk állandó munkára, azonnali kezdéssel. Tel.
06-20-960-7833.
Szomatopedagógiai vagy konduktori
szolgáltatást keresek heti rendszerességgel a 2007/08 nevelési és tanévre.
Tel. 06-20-362-9841.
Ingatlanportál szentendrei irodája számítógépes ismeretekkel, gépkocsival rendelkezõ fõállású munkatársat keres.
Fényképes szakmai önéletrajzokat a szentendre@ingatlanportal.com címre kérjük, 06-20-474-2000.
Pomázi fodrászüzletbe kozmetikust keresek. Tel. (26) 325-911.
Gyakorlott szakácsot és felszolgálót
felveszünk Szentendre központjában.
Fizetés megegyezés szerint. Tel. 06-20980-9274.

ÁLLAT
Legyen boldog tulajdonosa egy valódi
nemzeti kincsnek, egy pulinak. Februárban elvihetõ fekete és maszkos-fakó
puli kiskutyákra elõjegyzést felveszünk.
A szülõk kiállításon többszörösen gyõztesek, örökletes betegségektõl mentesek, terelõösztön próbázottak – pörgelóci puli kennel, Szentendre. www.porgelocipuli.hu, porgeloci@freemail.hu. Tel.
06-70-330-5302, 06-30-222-5598.
Kutyakozmetika, szállítással is. Tel. 0670-330-5302.

EGÉSZSÉG
Hatha Jóga a Barcsay Általános
Iskolában.
Tel.
06-30-270-0470,
www.satyananda.hu.

KIADÓ LAKÁS

Szentendrén, a Szélkerék utcában kétszintes lakás hosszú távra kiadó. Tel. 0670-538-5464.
Szentendrén a Püspökmajor-lakótelepen
50 nm-es, II. emeleti lakás azonnali beköltözéssel, hosszú távra is kiadó. Tel.
06-30-599-2329.
Szentendrén az óvárosban 130+100
nm-es, jól felszerelt (klíma, szauna
stb.), nappali, 4 szoba, fürdõ, nagy
terasz, szép kert, 450 nm udvarral
eladó, esetleg bérbeadó. Ár: 70 millió Ft. Igényesek jelentkezését
várom! Tel. 06-30-299-0376.
Pismányban 3 szobás, nappalis modern lakóház, szép panorámával 150
ezer Ft-ért kiadó. Tel. 06-30-2990376.
Albérlõtársat keresek Szentendrén, a
Püspökmajor-lakótelepen. Tel. 06-20223-3098.
Egyedülálló nõ részére szoba kiadó. Tel.
(26) 313-212.
Kétszobás, bútorozott lakás kiadó
Szentendrén, a Szentlászlói úton. Tel.
(26) 316-555, 16 óra után.
Kiadó egy barátságos, különálló, független, összkomfortos kis ház hosszú
távra. Tel. 06-20-322-4807.
Szentendrén, a Vasvári Pál utcában 35
nm-es szuterén szoba, mellékhelyiségekkel kiadó. Tel. 06-30-311-9231.
Szentendrén 45 nm-es lakás alacsony rezsivel 59 ezer Ft/hó +rezsi kiadó. Tel. 0630-268-0204.
Szentendrén a Kõzúzó közben összközmûves 75 nm-es mûhely-raktár 150
ezer/hó+rezsi kiadó. Tel. 06-30-3318393.
Szentendrén 2 szobás családi ház olcsón
kiadó. Tel. 06-30-850-5237.
A Füzesparkaban kétszobás, gázkonvektoros lakás kiadó. Tel. 06-30-248-4274.
Lakásbérlet Szentendrén kiadó a városhoz, egyszoba összkomfortos, külön
bejáratú, bútorozatlan lakás kiadó. Tel.
06-30-357-5101.
Szoba kiadó diáknak, lánynak, párnak.
Tel. 06-30-949-6456.
50 nm-es lakás a Püspökmajor-lakótelepen hosszú távra kiadó (vagy eladó).
Tel. 06-20-918-1825.

LAKÁS, INGATLAN
41 nm-es, magasföldszinti, kis
szobát a konyhával egybenyitott,
csendes helyen lévõ lakás, iskola,
óvoda, gyógyszertár, buszmegálló
közelében, zöldövezetben rendkívüli akció keretében csak decemberben 9,5 millió Ft-ért eladó. Tel.
06-20-432-1152.

Lávaköves masszázs. Tel. 06-20-3103977.

Pismányban aszfaltúton megközelíthetõ
örökpanorámás - budai hegyek, Duna 342 nöl telken kétszintes, 93 nm lakóterû
családi ház. Konyhából közvetlen kertkapcsolattal, 3 szoba, 2 fürdõ. A házon
belül a konyha és fürdõben teljes felújítás
történt. Gázcirkófûtéssel. Irányár: 32,9
millió Ft. Tel. (26) 301-952.

Autogén tréning tanfolyam indul február
elején Szentendrén. Klasszikus relaxáció,
stresszoldás, önismeret-mélyítés. Tel.
(26) 313-059, 06-20-931-3742, dr.
Magyar Erzsébet.

Tahitótfalu új településén 200 nöl gondozott, örökzöldes telken kétgenerációs
(180 + 40 nm lakóterû) felújított családi
ház (1993-as ép.), 3-4 autó garázs,
összközmûves, új cirkó gázfûtéssel eladó.

Aerobick, pilates, tai-chi a Püspökmajor
lakótelepen, az Európa Fitnessben,
hypoxitraining kedvezõ áron. Tel. 06-30252-6366.

A két lakás szeparált, különbejáratú.
Irányár: 37,2 millió Ft. Tel. (26) 301-952.
Tahiban a fõúttól 600 méterre, 1,2
hektáron (12 ezer nm) telek, villany,
víz, gáz bekötési lehetõséggel,
panorámával 25 millió Ft-ért eladó.
Ritka lehetõség! Tel. 06-30-2990376.
80 nm-es, régi építésû kõház, 2 és
fél szoba, nagy konyha, fürdõ, wc,
külön garázs, 160 nöl udvar, gázkonvektoros fûtés. Ár: 20 millió Ft. Tel.
06-30-299-0376.
Szentendrén a fõúttól 150-200
méterre, jó helyen, egy komfortos,
szép kis kõház (30 nm+terasz) 150
nöl fenyõfás kerttel telekáron, olcsón, 12 millió Ft-ért eladó. Tel. 0630-299-0376.
Pilisszentlászlón 3 szobás masszív
kõház, 2x90 nm, alsó szinten mûhellyel
és egyéb helyiségekkel kultúrált állapotban 30 millió Ft-ért eladó. Tel. 06-30299-0376.
Ide csak be kell költözni! Szépen felújított, kifestett, nagyon jó beosztású lakás
az angol házakban eladó. Meg kell nézni!
Tel. 06-30-435-7693.
Pismányban újszerû, nagyon igényes
lakóház, nappali+ 3 háló, 2 fürdõ ás
wc, terasz+erkély, panorámával,
mûút mellett jó közlekedéssel 50 millió Ft irányáron eladó. Tel. 06-30299-0376.
Tahiban 850 nöl teleképítési engedéllyel, fantasztikus panorámával,
víz villany bekötve, gáz 150 méterre
a fõúttól 600 méterre, megosztható,
két utcára nyíló telken. Ár: 8 millió
Ft. Tel. 06-30-299-0376.
Az angol házakban 3. emeleti lakás eladó.
Tel. 06-30-966-8497.
Leányfalun eladó egy két generációs,
ötszobás kõház, garázzsal, szuper
panorámával a Dunára is. Ikerház,
de külön helyrajzi számon és saját
180 nöl-es telken van mind a kettõ,
egymástól függetlenül. Ára: 20 millió Ft. Tel. 06-30-299-0376.
Szentendrén eladó egy 180 nm-es ház
kerttel, csendes, jó infrastruktúrájú helyen. Irányár: 35 millió Ft. Tel. 06-20577-1617.
Tahitótfaluban 550 nöl panorámás,
üdülõövezeti telek 2,5 millió Ft-ért
eladó. Jó hely kis befektetés! 5%
beépíthetõség. Tel. 06-30-2990376.
Szentendrén, Izbégen masszív kõház, hat
lakóhelyiséges, 2x100 nm-en, kétgenerációs lehetõséggel. Fenyõfás udvar,
összközmû, 200 nöl telek. Ár: 40 millió
Ft. Tel. 06-30-299-0376.
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OKTATÁS
Matematika korrepetálás, érettségire
felkészítés nagy gyakorlattal a belvárosban. Tel. (26) 313-928, 06-20-913-0177.
Matematika korrepetálást vállal mérnöktanár eredmény centrikus módszerrel,
nagy gyakorlattal. Tel. 06-30-330-0554.
ECDL vizsgára felkészítés. Tel. 06-30-3300554.

SZOLGÁLTATÁS
Idõsgondozást vagy gyerekfelügyeletet
vállal 58 éves, megbízható, egyedülálló
hölgy. Kezdés január 15.-tõl. Tel. 06-30262-4606.
A Játszókert Gyermekfelügyelet várja az
1-8 éves gyerekeket alkalmilag és rendszeresen is. Iskolára való teljes körû
felkészítés képzett óvónõvel. Fejlesztõ
foglalkozások, egyéni bánásmód, családias, nyugodt légkör, kedvezõ árak. Tel.
06-70-342-8642.
Kõmûves munkákat végzünk, kisebb megbízásokat is teljesítünk. Tel. 06-30-3119231.
Középkorú, intelligens hölgy magánházak, lakások, irodák takarítását
vállalja. Tel. 06-70-616-5756.
A Kiskópé gyermekfelügyelet Szilveszter
éjszakára vállalja kisgyermekek felügyeletét. Tel. (26) 310-365, 06-30-3957957. www.kiskope.mlap.hu
Hûtõgép, fagyasztó, mosógép, villanytûzhely és mikrosütõ javítása
sugárzásméréssel! Mezei Sándor,
(26) 311-847, 06-30-950-4187.
Dugulás-elhárítás, csatornaszerviz éjjelnappal, hétvégén is. Mosogatók, WC-k,
csatornák, vizes helyiségek lefolyóinak
tisztítása garanciával. Tel. (06-1) 2408113, 06-30-912-9017, 06-20-335-3411.
Hûtõ és-klímajavító gyorsszolgálat.
Tel. 06-20-917-7555.

Villanyszerelés-hibaelhárítás 2 órán
belül. Tel. 06-70-247-9072.
Víz-, gázkészülék-fûtésszerelõ gyorsszolgálat. Tel. 06-70-241-8999.
Weblap-készítés, teljes körû szolgáltatás, referenciákkal. Tel. 06-70943-5656.
Megbízható hölgy takarítást vállal. Tel.
06-30-365-4534.
Autójavítás, zöldkártya. Tel. (26)
312-340.
Gépjármû-eredetvizsgálat. Tel. (26)
312-340.

ÜDÜLÉS
Hévízen, központban jól felszerelt apartman lifttel, garázzsal, 2-3 fõ részére szezonáron 3500-5000 Ft/ap. kiadó. Tel. 0620-494-2550.

ÜZLET
Kiadó a 11-es út mellett, ipari területnek
minõsített helyen kb. 36 nm-es helyiség
üzlet céljára, valamint egy 50 nm-es
helyiség üzletnek vagy mûhelynek. Tel.
06-20-398-5592.
Szentendrén 40 nm-es helyiség bérbeadó kereskedelmi vagy egyéb
tevékenységre. Tel. 06-30-9625719.
Szentendrén, Izbégen, a János utca és a
Tilinkó utca sarkán 1000 nm-es, teljesen
sík, összközmûves és panorámás beépítetlen telek hasznosításra bérbeadó!
Alkalmas mini kempingnek, parkolónak,
lerakatnak, tárolóhelynek stb. Tel. 0630-353-3370.
Szentendre belvárosában 55 nm (alagsor)+25 nm földszint) utcára nyíló üzlet
kiadó. Tel. 06-30-251-1477.

Hét személyes Merci bérelhetõ. Tel. 0620-494-2535.

Vásárolok eladó üzlethelyiséget. Szentendrén. Tel. (26) 380-005.

Eldugult? Segítünk! A kiszállás
ingyenes. Tel. 06-20-917-7555.
www.dugulaselharito.hu

Szentendre központjában étterem kiadó.
Tel. 06-20-959-4337.

ANDREA PATIKA
(Püspökmajor-lakótelep)
NYITVA:
Hétfõtõl - péntekig: 8-20 óráig
Szombat: 8-13 óráig

Cím: 2000 Szentendre
Hamvas Béla u. 2.
Tel-fax: 06 26 310-828
Mobil: 06 20 957 9280

Leányfalu legszebb részén, õsfás villasoron, templom mellett, központ
közeli helyen, szép tervezésû, de
bontásra szoruló 70 nm-es ház 200
nöl kerttel, telekáron 26 millió Ftért eladó. Tel. 06-30-299-0376.
Leányfalun, jó helyen 170 nöl telek,
lakóházas elvi építési engedéllyel
nagyon olcsón, 8 millió Ft-ért eladó.
Tel. 06-30-299-0376.
Szentendrén 3 szintes, több generációs,
vállalkozáshoz is alkalmas vagy társasházzá alakítható ház, nagy telekkel, a
11-es úthoz közel eladó. Tel. 06-20-3679361.
Szentendrén 9,9 millió Ft-ért a Püspökajor-lakótelepen 41 nm-es, 2 szobás,
jó állapotú, magasföldszinti lakás eladó.
Tel. (26) 312-198, 06-20-474-2000.
Szentendrén, Pismányban 167 nöl (600
nm) 15%-ban beépíthetõ, szuperpanorámás telek (LKE SP3) tulajdonostól
eladó. Irányár. 11 millió Ft. Tel. 06-30448-8444.
Szentendrén, a belvároshoz közel 950 nmes, összközmûvesíthetõ építési telkek
eladók. Ár. 18 millió Ft/telek. Tel. 06-20974-5235.

TÁPLÁLÉKKIEGÉSZÍTÕK
BIO ITALOK - KOZMETIKUMOK
BIOTRON LÁMPA (KIPRÓBÁLÁSI LEHETÕSÉGGEL)
GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK
HOMEOPÁTIÁS SZEREK
(L'OREAL, VICHY, CLINIANS, DR. HAUSCHKA, SCHOLL)
INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

Szeretetttel várjuk az új évben is
régi és leendõ vásárlóinkat megújult,
ESTE 8-IG NYITVA TARTÓPATIKÁNKBAN.

Minden egészségpénztárral
szerzõdésben állunk

programok 11
VÁROSI ÉS KISTÉRSÉGI KULTURÁLIS ÉS KÖZÉLETI HETILAP

KIÁLLÍTÁS
ERDÉSZ GALÉRIA, Bercsényi u. 4.
PREPARÁLT ZONGORÁK
ÉS KOTTAKÖNYVEK
Barabás Márton kiállítása
Megtekinthetõ január 13-ig, hétfõ
kivételével minden nap.
ERDÉSZ GALÉRIA, Bercsényi u. 4.
KARKÖTÕK FÓKUSZBAN
Az ékszerkiállítás megtekinthetõ január 13-ig, minden nap hétfõ kivételével 10-18 óráig.
MÛVÉSZETMALOM, Bogdányi u. 32.
HATÁRTALANUL
A Maros Megyei Múzeum
Bernády-gyûjteménye
Megtekinthetõ: február 17-ig
Belépõjegy: 1000 Ft /felnõtt
500 Ft (diák, nyugdíjas, csoportos)

ELÕADÁS
SZENTENDREI PETÕFI KULTURÁLIS
ÉS HAGYOMÁNYÕRZÕ EGYESÜLET
Stéger köz 3.
Január 11. péntek, 18 óra
AZ INDIAI MÁGUS PAPOK
Kiss Mao-Tun István elõadása
Január 18. péntek, 18 óra
A SZENT KORONA EVANGÉLIUMA
Dr. Varga Tibor elõadása
Január 25. péntek, 18 óra
MAGYAR ÁRPÁD-KORI SZENTEK
ÁBRÁZOLÁSA A KÖZÉPKORI OLASZ
MÛVÉSZETBEN
Dr. Varga Zoltán elõadása

MOZI
P’ART MOZI
Duna-korzó 18.
Jegyár: 600 Ft
www.partmozi.hu
06 20 465 7885
Január 11. péntek
16 óra EGON ÉS DÖNCI – Mindenütt
jó, de legjobb otthon (12)
színes szöveg nélküli magyar animációs film, 72 perc
rendezõ: Magyar Dániel, Magyar
Ádám
18 óra ÕSZI KERTEK (Jardins en
automne) (12)
színes feliratos olasz-francia-orosz
vígjáték, 115 perc,
rendezõ: Otar Iosseliani

20 óra HALÁLOS TEMETÉS (Death at
a Funeral) (12)
színes feliratos amerikai-németangol vígjáték, 90 perc,
rendezõ: Frank Oz
Január 12. szombat
14 óra EMIL ÉS A DETEKTÍVEK (Emil
und die Detektive) (12)
színes magyarul beszélõ német családi film, 107 perc,
rendezõ: Franziska Buch
16 óra ARANY IRÁNYTÛ (12)
színes, FELIRATOS(!) amerikai fantasy, 114 perc, 2007
rendezõ: Chris Weitz
18 óra VÉNUSZ (Venus) (12)
színes feliratos angol vígjáték, 95
perc, 2006
rendezõ: Roger Michell
20 óra ANYÁD LEHETNÉK (Could
never be Your Woman) (12)
színes feliratos amerikai romantikus
vígjáték, 97 perc,
rendezõ: Amy Heckerling
Január 13. vasárnap
14 óra EGON ÉS DÖNCI – Mindenütt
jó, de legjobb otthon (12)
színes szöveg nélküli magyar animációs film, 72 perc
rendezõ: Magyar Dániel, Magyar
Ádám
16 óra ARANY IRÁNYTÛ (12)
színes, FELIRATOS(!) amerikai
fantasy, 114 perc, 2007
rendezõ: Chris Weitz
18 óra HALÁLOS TEMETÉS (Death
at a Funeral) (12)
színes feliratos amerikai-németangol vígjáték, 90 perc,
rendezõ: Frank Oz
20 óra ÕSZI KERTEK (Jardins en
automne) (12)
színes feliratos olasz-francia-orosz
vígjáték, 115 perc,
rendezõ: Otar Iosseliani
Január 14. hétfõ
18 óra DRÁGASÁGOM (Hors
de prix) (12)
színes feliratos francia vígjáték, 104
perc, 2006
rendezõ: Pierre Salvadori
20 óra ESKÜVÕ UTÁN (Efter
brylluppet/After the Wedding) (12)
színes feliratos dán-svéd filmdráma,
120 perc, 2006
rendezõ: Susanne Bier
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Január 15. kedd
18 óra A LEGGYORSABB INDIÁN
(The World's Fastest Indian)
színes feliratos új-zélandi-amerikai
életrajzi film, 127 perc,
rendezõ: Roger Donaldson
20 óra ANYÁD LEHETNÉK (Could
never be Your Woman) (12)
színes feliratos amerikai romantikus
vígjáték, 97 perc,
rendezõ: Amy Heckerling
Január 16. szerda
18 óra VÉNUSZ (Venus) (12)
színes feliratos angol vígjáték, 95
perc, 2006
rendezõ: Roger Michell
20 óra ESKÜVÕ UTÁN (Efter
brylluppet/After the Wedding) (12)
színes feliratos dán-svéd filmdráma,
120 perc, 2006
rendezõ: Susanne Bier

Ember és hit
Már a kiállítás címe is arra utal, hogy Lukács Tibor új mûvei örök
emberi kérdésekkel foglalkoznak. Nem napi aktualitásokkal,
hanem azzal a témával, amelyrõl bár alig esik szó, mégis a legfontosabb kérdések egyike. És a legnehezebbeké is… A mûvész
arra vállalkozik, hogy torz információk és hamis remények
zûrzavarában és azok helyett egy természetfeletti remény
lehetõségét mutassa meg formailag meglehetõsen új, dekoratív és izgalmas módon.
Lukács Tibor kiállítása Dobogókõn a Manrézában január 12-én,
szombaton délután három órakor nyílik meg.

CSALÁDBARÁT PROGRAMOK
Január 11. péntek
NAGYTEREM
16 óra EGON ÉS DÖNCI
KISTEREM
Természetfilm-klub
18 óra LILLIPUTI MIMIKRI
KLUBTEREM
18 óra BALAMBÉR
HANGSZERORSZÁGBAN
Balambér a kisbíró – bábjáték
Interaktív játék gyermekekkel,
hangszerkészítés, zenehallgatás,
zenélés
Diafilm vetítés - Brémai muzsikusok
Január 12. szombat
NAGYTEREM
14 óra EMIL ÉS A DETEKTÍVEK (12)
18 óra ARANY IRÁNYTÛ FELIRATOS! (12)
KISTEREM - KLUBTEREM
18 óra Játszoda kicsiknek

Macik a CORA-ban
A CORA áruház „Medve Mûvek“ karácsonyi gyermekrajz pályázatára több mint 300 munka érkezett. Mackójával (képünkön) a
szentendrei Templomdombi iskola Vizuális Mûhelyébõl Török Emma 2. osztályos diák III. helyezést ért el korcsoportjában (felkészítõje L. Deli Gabriella).
A 3-4. osztályosok kategóriájának I.
helyét szintén szentendrei diák: Abinévi
Kármen Éva vitte el.
A kiállított mûvek, vagyis a macik minden mennyiségben és formában láthatóak a www.medvemuvek.hu honlapon.

Figyelem! A P'Art Mozi új klubhelysége vár mindenkit, aki nálunk
szeretné megünnepelni születésvagy névnapját, esetleg partit kíván
tartani a barátainak. Klubhelyiségünk otthonos, meleg hangulatával
ideális helyszíne lehet ezeknek az
ünnepeknek. Igényükkel keressenek
bennünket! tel.: 06-70-394-3860,
06-20-465-7885

Új év - új szolgáltatások
a Bükkös Hotelben
Minden szombaton és vasárnap
12 órától 16 óráig:

CSALÁDI
SVÉDASZTALOS EBÉD
(elsõ alkalom január 12-13-án)

AUTÓSZERVIZ

Korlátlan étel és egy ital
fogyasztással (sör, bor, üdítõ)

SZENTENDRE,

%TÉLI
VÁSÁR
%
MIAMANÓ
GYEREKRUHA ÜZLETBEN
%
a

Szentendrén,
a Paprikabíró u. 2. sz. alatt
A 2007-es õszi-téli kollekció
(62-176 méretig) akciós árakon
január 8-tól 31-ig a készlet erejéig!

Szentendre,
Római sánc köz 2/B

Vasúti villasor 6.
Nyitva: H-P: 7-18ig, Sz: 7-14-ig

DR. SZOLNOKI JÁNOS

www.astraszerviz.hu

Változatos ételkínálat minden
alkalommal: kéféle leves,
4 féle húsétel, kétféle desszert

26/317-532, 30/937-0863
Rendelési idõ:
H-P: 8.00-18.00, Szo: 9.00-12.00
szojanos@interware.hu
www.hegyvidekiklin.uw.hu

DR. SCHUMICZKY GÁBOR
26/314-287, 30/415-9060
Rendelési idõ:
H-P 9.30-12.00, 15.00-19.30
Szo.: 10.00-12.00
SZOLGÁLTATÁSAINKBÓL
• Állatkórházi ellátás, panzió
• Mûszeres vizsgálatok –
Rtg, UH, EKG, endoszkóp

Éjszakai, hétvégi ügyelet:
30/66-26-849

• Autójavítás
• Zöldkártya
• Hatósági eredetvizsgálat
• Mûszaki vizsgáztatás
• Olajcsere azonnal
• Autómosás, takarítás,
kárpittisztítás
• Mûszeres fékmérés
• Mûszeres lengéscsillapítómérés
• Mûszeres futómûbeállítás
• Gumiszerelés
• Klímatöltés, -tisztítás

HÁROMFOGÁSOS MENÜ
720 Ft-ért
hétfõtõl-péntekig

2000 Szentendre,
Bükkös-part 16.

Elõrendelés alapján, helyben
fogyasztással és elvitelre is.

tel.: 26/312-021 fax:26/310-782
Mobil:70/555-0324, 30-558-4962
e-mail:
postmaster@bukkoshotel.t-online.hu
www.bukkoshotel.hu

Elõrendelést elõzõ hét
péntekig fogadunk el!

12 ünnep után
VÁROSI ÉS KISTÉRSÉGI KULTURÁLIS ÉS KÖZÉLETI HETILAP
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Angyalszárnyak suhogtak a városházán
Csaknem kétszer annyian vettek részt a december 21-i városházi gyermekkarácsonyon, mint 2006-ban. Az idei ünnep fényét emelte, hogy a szociálisan rászoruló
nyugdíjasok sem maradtak ki a jótékonyságból: 20-án este õket látta vendégül
a városházán egy kis mûsorral, állófogadással és ajándékcsomaggal dr. Dietz Ferenc
polgármester úr felesége, dr. Szántó Csilla. Vele beszélgettünk a rendezvény után az
angyalszülõk és a szponzorok lelkesedésérõl.

December 20-án, délután ötkor kezdõdött a nyugdíjasok
karácsonyi ünnepsége. A szociális támogatásban részesülõ
nyugdíjasok listájának és a
Gondozási Központ, valamint
az ÉRTED hajléktalanszálló
vezetõjének javaslatai alapján
mintegy 120 nyugdíjast hívtak meg a városháza dísztermébe a szervezõk, dr. Szántó
Csilla és segítõi. A meghívottak közül végül mintegy 5060 fõ jött el, ami az influenzajárvány és a csúszós utak
számlájára írható. A rendezvény igazi nemzetközi színezetet öltött, hiszen lengyel,
szerb, német és magyar szponzor is akadt a támogatók
között. Margaritovits Milenko,
Izmajlov Szergej és Wasziljevszkij Macej egyaránt az estek
mecénásául szegõdött. Rajtuk
kívül Szamos László és Surányi
István cukrászmesterek tettek
még felajánlást, ahogyan a
Bükkös Panzió bérlõje, Gyõrfi
Ferenc, Lakatos Csaba tahitótfalui cukrászdatulajdonos és
Szántosi Judit óvodavezetõ is,
így az ásványvíz, üdítõ, kávé
és bor mellett sült hús, édes
és sós sütemények kerültek az
asztalra az állófogadás során.
A szentendrei Rotary Klub
ugyancsak tevékeny segítséget nyújtott pénzbeli támogatása révén. Az óvodások
disznótoros játéka, a Rákóczi
Ferenc Általános Iskola diákjainak karácsonyi mesejátéka

és a Szent András Katolikus
Általános Iskola 3. osztályának betlehemes játéka vezette
be a Magyar Állami Operaház
három
elõadómûvészének
színvonalas mûsorát.

egyes meghívott gyermek
kapjon egy új ajándékokból
álló, egyedi, névre szóló csomagot. Ezek kiválasztásában,
megvásárlásában és összeállításában az önként jelentkezõ
angyalmamák és angyalpapák
vállaltak aktív szerepet, összesen körülbelül ötvenen-hatvanan” – fogalmaz dr. Szántó
Csilla, az estek ötletgazdája.
A személyre szóló meglepetéscsomagok mellett 240 doboz csokoládé, Szamos László
marcipánfigurái és Bodor Emõke jóvoltából kalács és déligyümölcsök találtak gazdára.
Az állófogadáson Surányi István és a Vöröskereszt süteményei, valamint a fentebb
említett szponzorok ajándékai
biztosították a bõséget – ajándék természetesen a fellépõknek is jutott. A mûsorban
szerepelt a Szivárvány és a

Hold utcai tagóvoda egy-egy
csoportja, a rákóczisok karéneket és verseket adtak elõ,
valamint Széles Izabella, a
szentendrei megasztár vitt
színpadra egy rövid, ám annál
intenzívebb koncertet. Üvegfestményeivel a Szent András
Katolikus Általános Iskola
rajzszakköre, dísztárgyaival a
Kucsera Ferenc utcai Angyalház, és virágaival Dicsõ Zoltán
képviselõ gondoskodott a dekorációról. A Szent András iskola diákjai Tolonics Erika
vezetésével hamisítatlan „angyali” hangulatot varázsoltak
a terembe, amint hófehér ruhában, gyertyával a kézben
fogadták az érkezõket.

A decemberi estek szép sikerrel zárultak, és reményt adnak
a mielõbbi folytatásra is – jövõre december közepén várható a 2007-eshez hasonló
nyugdíjas- és gyermekkarácsony. A szervezõ ezúton is
köszönetet mond minden segítõjének: az angyalmamáknak és -papáknak, a szponzoroknak, a résztvevõ gyermekek szüleinek, a Polgármesteri Hivatal munkatársainak, dr. Fekete Noéminek, a
két est koordinátorának, valamint a mûsorokban közremûködõ gyerekeknek és felnõtteknek.
- bt -

Angyalváró muzsikálás
Zeneiskolások a gyermekkönyvtárban

A péntek este a gyermekeké
volt. Bár tavaly csak fele
ennyien vettek részt az angyalmamák által rendezett
elsõ karácsonyon, idén már
teltház volt a Városháza dísztermében: 220 meghívott
közül végül körülbelül 180-an
jöttek el. „Sajnos általános
tendencia Magyarországon,
hogy növekszik a szegénység.
A bírói munkám során és családanyaként egyaránt nap mint
nap tapasztalom, hogy egyre
nehezebb a megélhetés, fõként
a gyermekes családok számára.
Ezért tartottuk szem elõtt azt
a szempontot, hogy minden

Vízkereszt után vagyunk már, bezárult a karácsonyi ünnepkör, mégis
szeretnék visszatekinteni az adventi idõszakra. Advent a várakozás ideje, amikor szívünket a karácsonyra,
Jézus születésére készítjük. Az üzletekben csillogó ajándékok százai
vannak, a tv-ben a reklámok arról
szólnak, hogy mit vegyünk szeretteinknek... A PMK gyermekkönyvtárában úgy gondoltuk, ebben a
zajos-hangos idõszakban szeretnénk megállni és megállítani minden gyermeket, szülõt, hogy valami egészen más szépség részesei legyünk. Míg kicsi a gyermekünk, minden ceruzavonást, új szót ajándéknak tekintünk. Nincs késõbb se másképpen, ezt
mutatták meg a Vujicsics Tihamér Zeneiskola tanulói, akik advent négy hetében, minden pénteken fél négykor elkezdtek muzsikálni a gyermekkönyvtár olvasóteremben. A Barnás testvérek
Mozart-dalt, a Szarkowicz testvérek Svéd gyermekdalt játszottak, és gyönyörködhettünk a Sáfár
testvérek kamaramuzsikájában, akik Vivaldi: La Folia-ját játszották. Fellépett a fuvolazenekar,
sok hangszerszólista, és felcsendültek szép magyar karácsonyi népdalok is. A négy alkalomra
közel negyven zeneiskolás jött el hozzánk, hogy megmutassák: az igazi ajándék a szívünkbõl jön.
Külön köszönet azoknak a tanároknak, akik felkészítették és elkísérték a diákjaikat. Tõlük is
ajándékokat kaptunk: idejüket –, amibõl valljuk be, ebben az idõben igen kevés van, tehát nagyon drága – és odafigyelésüket. Mind-mind belülrõl fakadó ajándékok. Köszönjük a szép élményt
mindenkinek! Reméljük 2008 adventjében ismét találkozunk, és muzsikával várjuk az Angyalokat!
Lázár Enikõ
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