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+ 8 oldal ajándék
naptár 

melléklettel

Tisztelt Olvasóink!

Lapunk legközelebb
január 9-én jelenik meg.

arcok
Dumtsa Jenõre, Szentendre elsõ polgármesterére emlékeztünk, akinek lakóházán a napokban
helyeztek el koszorút a város képviseletében (7. oldal). A Szentendrei Köszöntõszobor, Farkas
Ádám monumentális alkotása a Duna-korzón új köntöst és ideológiát kapott. A felújítás fázisait
jegyezte le lapunk számára a mûvész (5. oldal). Az újévi, augusztus 20-ai és a városi koncertek
állandó résztvevõje Fenyõ Gábor karmester. Életútjáról, családjáról kérdeztük a Szentendrei
Kamarazenekar vezetõjét (15. oldal). Érdekes könyv jelent meg London Katalin újságíró tollából
a napokban: tárgyaikon keresztül mutat be hírességeket, köztük számos szentendreit (16. oldal.)

Dumtsa Jenõ (1838-1917) Farkas Ádám Bácsi Róbert László Fenyõ Gábor London Katalin

Kedves Olvasóink!

Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Békés, Boldog
Újévet kíván a lap kiadója, a Szentendrei

Közmûvelõdési, Kulturális és Városmarketing Kht.
minden munkatársa.

VÁROSI ÜNNEPI PROGRAMOK:

A Fõ téri adventi koszorú negyedik gyertyáját neves mûvészek, építészek és sportolók gyújtják meg
21-én, vasárnap. A program 15.30-kor kezdõdik a Bimbó utcai óvodások Bölcsõcske címû mûsorá-
val és a Mûvészeti Iskola Angyalok tánca címû elõadásával. A Korona Étterem forralt borral és
pogácsával várja az érdeklõdõdõket.

December 31-én, szerdán Városi Szilveszter a Fõ téren. Fellép az ef Zámbó Happy Dead Band, majd
éjféli koccintás, tûzijáték, utcabál

Január 10-én, szombaton 18 órakor kezdõdik a Városháza dísztermében az újévi koncert és a
Mecénás Díj átadása, melyen közremûködik a Szentendrei Kamarazenekar

www.szentendre.program.hu
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2 önkormányzat

104Mentõk 
(26) 310 424, (26) 319 941

105 Tûzoltóság
(26) 500 017, (26) 500 018

107Rendõrség
(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: 0066  8800  220044  772255

Zöld e-mail: közerdeku-zold-
mail@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  
Pismány Gyógyszertár,
Fiastyúk u. 11/c (26) 505 779
Szombat-vasárnap 
November 29-30. 
Városi Gyógyszertár, 
Kanonok u. 3. 

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
06 30 594443

SSOOSS

A szerkesztôség címe: Szentendre és Vidéke hetilap, 2000 Szentendre, Duna-korzó 18. II. emelet, Tel: (26) 505 120,
fax: (26) 312 647, mobil: 06 20 260 4642, e-mail: ujsag@szevi.hu • Kiadó: Szentendrei Közmûvelôdési, Kulturális és
Városmarketing Kht., felelôs kiadó: Závodszky Zoltán igazgató, felelôs szerkesztô: Németh Erika, tipográfia: Kemény
Zoltán ötlete alapján Bolgár Attila, munkatársak:  Miser István, Széles Nóra, Varga Borbála • Lapzárta: hétfô, 12 óra
• Hirdetések felvétele: a szerkesztôségben (Duna-korzó 18.), hétfôn, kedden 9–17-ig. Apróhirdetést a megjelenés
elôtti keddig fogadunk el. • Nyomda: Pharma Press 1089 Budapest, Vörösvári út 119-121. • Index: PFH/88/1987 •
HU ISSN 0239068 X • www.szentendreprogram.hu • www.szevi.hu

Pályázati felhívás

Szentendre Város Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé a 3732/2 hrsz.,

Ady E. út 6. sz. alatti, 195 m2 hasznos alapterületû önkormányzati 
tulajdonú ingatlan bérbevételére.

A pályázatok benyújtásának határideje január 15. 14 óra.
Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a

Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján vehetõ át. 
A pályázatokat a hivatal iktatójába 

(Városház tér 3., I. emelet) kell benyújtani. 
Tájékoztatás telefonon: 26/503-364 

Kedves Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
a Polgármesteri Hivatal 
és az Okmányiroda az ünnepekre
való tekintettel az év utolsó két
hetében az alábbi nyitva tartás
szerint fogadja az ügyfeleket.

Polgármesteri Hivatal
• december 19. (péntek): 
8-12 és 13-16 óráig
• december 20. (szombat) 
nincs ügyfélfogadás
• december 22. (hétfõ): 
8-12 és 13-17 óráig
• december 23. kedd 
nincs ügyfélfogadás
• december 29. (hétfõ): 
8-12 és 13-17 óráig
• december 30. (kedd): 
8-12 és 13-16 óráig
• december 31. (szerda) 
nincs ügyfélfogadás

Okmányiroda
• december 19. (péntek): 
8-12 és 13-16 óráig
• december 20. (szombat) 
nincs ügyfélfogadás
• december 22. (hétfõ): 
8-12 és 13-17 óráig
• december 23. (kedd) 
nincs ügyfélfogadás
• december 29. (hétfõ): 
8-12 és 13-17 óráig
• december 30-án (kedden) és
• december 31-én (szerdán) 
nincs ügyfélfogadás.

Köszönjük megértésüket 
és türelmüket!

Szentendre Város
Polgármesteri Hivatala
és munkatársai nevében

Békés Karácsonyi 
Ünnepeket és nagyon
Boldog Új Esztendõt

kívánunk!

dr. Molnár Ildikó
jegyzõ

Pályázati felhívás

Szentendre Város Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé a

Bükköspart 34. sz. alatti, 34 m2-es 
önkormányzati 

tulajdonú ingatlan (a volt baromfibolt) 
bérbevételére.

A pályázatok benyújtásának határideje:
december 22., 10 óra.

Minden szükséges információt a pályázati
kiírás tartalmaz, amely a

Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati
irodáján vehetõ át. 

A pályázatokat a hivatal iktatójába 
(Városház tér 3., I. emelet) kell benyújtani. 

A pályázatok bontása: 
december 22., 10 óra.
Tájékoztatás telefonon: 

26/503-364, 26/503-377

Versenytárgyalás

Szentendre Város Önkormányzata
„Versenytárgyalást“ hirdet az önkormányzati

tulajdonú, Rév u. 6. szám alatti Teátrum
épületében levõ 

1) 57 m2 alapterületû ingatlan, 
2) 7 m2 alapterületû ingatlan, 

határozatlan idejû bérbeadására. 
Induló ár: 1700 Ft/m2/hó.

A versenytárgyalásra való jelentkezés helye 
és határideje (írásban: névvel, címmel,

elérhetõséggel, tevékenységi kör 
és megajánlott összeg megjelölésével):

Szentendre Város Polgármesteri Hivatala,
Városház tér 3. I. emelet, iktató; 

december 22. 14 óra
A licittárgyalás idõpontja: 

december 22., 14 óra, I. emeleti tárgyaló.
Érdeklõdni lehet 

az alábbi telefonszámokon: 
26/503-377, 503-364.

Ezúton hívjuk fel a Tisztelt
Lakosság figyelmét arra, hogy
Szentendre város köztiszta-
ságról szóló rendelete értel-
mében az ingatlantulajdono-
sok (kezelõk, használók) köte-
lesek gondoskodni:
a) az ingatlan elõtti járda,
valamint a járda és az úttest
közötti kiépített vagy ki-
építetlen terület, illetve járda
hiányában az ingatlan hatá-
rától számított 1,5 m széles
területsáv gondozásáról, tisz-
tán tartásáról, szemét- és

gyom-mentesítésérõl, bokrok
nyesésérõl, a hó-eltakarítás-
ról és síkosság-mentesítésrõl
– függetlenül a területen biz-
tosított köztisztasági közszol-
gáltatás mértékétõl;
b) az ingatlan melletti nyílt
árok és annak mûtárgyai
(kapubejárók átereszei, ingat-
lanhoz tartozó összefolyók,
csapadékvízgyûjtõk) takarítá-
sáról, a csapadékvíz zavar-
talan lefolyását akadályozó
anyagok és más hulladék
eltávolításáról;

c) azon magánutak gondo-
zásáról, karbantartásáról, ta-
karításáról és síkosság-men-
tesítésérõl, amelyek a közfor-
galom számára nincsenek át-
adva, de lakóközösségek
együtt használják;
d) a beépítetlen telekingat-
lanok tisztántartásáról, gyom-
mentesítésérõl, rovar- és rág-
csálómentesítésérõl;
e) az ingatlanról a járdára,
gyalogjáróra, közútra, köz-
területre kinyúló ágak és
bokrok nyesésérõl.

Amennyiben ez nem történik
meg, 10 000 forintig terjedõ
helyszíni bírsággal, illetve 30
ezer forintig terjedõ pénz-
bírsággal sújtható az, aki a
fent leírtakról nem gondos-
kodik. Kérjük Önöket, hogy
egymásra odafigyelve, egymás
biztonsága érdekében gon-
doskodjanak az ingatlanok
elõtti hóeltakarításról, jeges
felület megszüntetésérõl.

Polgármesteri Hivatal
Szentendre 

Síkosság-mentesítés
Mindenki köteles a saját portája elõtt a havat eltakarítani
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AJÁNDÉKOZZON SZÍNHÁZJEGYET, FALINAPTÁRT SZERETTEINEK!
A szentendrei Tourinform Iroda a budapesti színházak, a Mûvészetek Palotája 
és a Papp László Sportaréna elõadásaira jutalék, felár nélkül árusít jegyeket.

Tourinform Iroda
Szentendre, Dumtsa u. 22. 

(a Bükkös-hídnál, a karácsonyi pavilonsor mellett, az állatsimogató mögött találnak meg minket)
Telefon: 26/317-965, 317-966

e-mail: szentendre@tourinform.hu

Az iroda a hét minden napján nyitva
hétköznap 9.30–16 óra, hétvégén 10–14 óra

Kitüntetések Pest Megye Napján
Pest Megye Közgyûlésének határozata értelmében december 4-én ünnepeljük Pest megye napját.
Ennek értelmében minden évben ilyenkor megyei szintû kitüntetések kiosztására kerül sor a
megyeházán. Idén a szentendrei illetõségû közéleti személyiségek közül Pest Megyéért Emlékérem
kitüntetésben részesült Tatai Tibor olimpiai bajnok kenuversenyzõ. Pest Megye Építészeti Nívódíját
három építész, Puhl Antal, Dajka Péter és Füzesi Katalin kapta a Szentendrei Régi Mûvésztelep
felújításának, illetve átépítésének színvonalas terveiért. Pest Megye Közbiztonságáért Díjat
adományoztak Mozsgai Endrének, a Polgárõrség Szentendre vezetõjének a jól mûködõ helyi
szervezetben végzett kiemelkedõ vezetõ- és szervezõmunkájáért. Pest Megye Katasztró-
favédelméért Díjat kapott Jámbor Ferenc, a Szentendrei Hivatásos Önkormányzati Tûzoltósága
tûzoltó parancsnoka. Olvasóink nevében gratulálunk az elismerésekhez!

Angyalmamák, örömhozók
Harmadik alkalommal rendezték meg a Városháza Dísztermében
az „Angyalmamák Karácsonyát“ dr. Szántó Csilla vezetésével
december 16-án, kedden délután. Az önként jelentkezõ angyal-
mamák az idei alkalommal is több tucat nehéz sorsú gyermeknek
és családjaiknak szereztek szép ünnepet ajándékaikkal.

A 165 meghívott gyermek nagy része el is jött, így a díszterem
a befogadóképességének határáig megtelt. A mûsor elején dr.
Szántó Csilla, dr. Dietz Ferenc polgármester felesége, a ren-
dezvény ötletgazdája és fõszervezõje köszöntötte a részt-
vevõket, és megemlékezett a számos támogatóról, akik nélkül
nem jöhetett volna létre a jótékony este. Ezután a Temp-
lomdombi Általános Iskola diákjai adtak mûsort: a kórus kará-
csonyi dalait népi betlehemes játék követte, amelyben az öreg
pásztortól a huszárig számos tehetséges szereplõ szórakoztat-
ta a nagyérdemût. Az est fénypontja az ajándékosztás volt,
amelyen a meghívott gyermekeket – immár harmadik éve – a
Szent András Általános Iskola „diák-angyalkái“ fogadták és a
névre szóló csomagok átadását házigazdaként segítették. 
A kétnapos rendezvény második napján, szerda délután négy
órakor a nyugdíjasoké volt a fõszerep: több mint hatvan idõs,
nehéz anyagi helyzetben lévõ szentendrei lakos kapott
ajándékot hasonló mûsor keretében a saját karácsonyfája alá.
A gyermekek és a nyugdíjasok vendéglátásáról – tanáraik
vezetésével – a Petzelt József Szakképzõ Iskola diákjai gondo-
skodtak. Az angyalmamák és a rendezvényt segítõk munkáját
megköszönve minden szentendreinek áldott ünnepet és sikeres
új évet kívánnak a szervezõk!                                              - t -

Új járda átadása 
a Vasvári-lakótelepen

Az elmúlt két hétben lakossági kezdeményezés és
közremûködés eredményeképpen több járdát és köz-
területet is felújítottak. December 12-én adták át a
Vasvári-lakótelep új burkolatot kapott járdáját.

– A biztonságosabb gyalogos, a
babakocsival és a kerekesszék-
kel közlekedõk könnyebb köz-
lekedésért készült el a mai
napon átadott járda a Vasvári-
lakótelepen. Köszönjük a Teát-
rum Lakásszövetség elnökének,
Dankovics Mihály Gábornak és az
itt lakóknak a támogató segít-
ségét. Ez a járdaépítés is egy
lakossági és önkormányzati együttmûködés eredménye – mond-
ta köszöntõjében dr. Dietz Ferenc polgármester. Az önkor-
mányzat egy korábbi intézkedése nyomán a lakossági adóbe-
fizetésekbõl levonható összegek járdaépítésre, játszótér-
építésre fordíthatók. Nagy öröm, hogy a tavalyi év során pályáza-
ti támogatásból felújított Ungvár, Vasvári Pál, Deák Ferenc és
Templom utcák után 2008-ban lakossági hozzájárulással a járda
is megépülhetett. A Dumtsa Jenõ Városfejlesztési Stratégia
megújuló város fejezetei között említi a gyalogos közlekedés
biztonságos feltételeinek kialakítását. 

– Szörnyû balesetek, szeren-
csés gyógyulások, így írhatjuk
le a Bükkös-patak környékén
kialakult közlekedési helyze-
tet. A Szent András Általános
Iskola, valamint a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola és
Gimnázium tanárai és szülõk
kezdeményezésére 21 millió
Ft-ból épült ki a korszerû jel-
zõlámpás csomópont, amely-
bõl 15 millió Ft-t pályázat
útján nyertünk – mondta el az
átadáson dr. Dietz Ferenc pol-
gármester. A Dumtsa Jenõ
Városfejlesztési Stratégiában
is megfogalmazott biztonsá-
gos város céljai alapján kez-

dõdött meg 2008. október
közepén a beruházás, amely-
nek kapcsán a gyalogosok a
sárgán villogó figyelmeztetés
helyett tényleges védelmet
kapnak. 
A közlekedési biztonság ki-
emelt cél, ennek érdekében a
11-es fõközlekedési úton to-
vább folytatódik a forgalom-
technikai eszközök beszer-
zése, valamint kiépítése. Az
M0 Érdekvédelmi Egyesület
kezdeményezésére két sebes-
séglassító berendezés, 2009-
tõl a Római sánc keresztezõ-
désénél, a Református Gimná-
zium elõtti útszakaszon, a

Szentlászlói úton, a Skanzen
elágazásnál, a Barackos útnál
új közlekedési csomópontok,
valamint a Sztaravodai útnál
forgalomlassító sziget kerül-
nek kialakításra. 
A 11-es úton végzett folya-
matos zaj- és forgalomszám-
lálás eredményeinek ismere-
tében további intézkedéseket
kezdeményezünk az illetékes
szaktárcáknál, valamint ható-
ságoknál.

Polgármesteri Hivatal

Jelzõlámpás csomópont 
a balesetmentes közlekedésért

Új jelzõlámpás csomópont került kialakításra Szentendre belvárosában, ahol koráb-
ban több súlyos baleset történt. A gyalogátkelõhellyel megoldott Bükkös-parti
csomópontnál december 11-tõl már biztonságosan kelhetnek át iskolások, idõsebbek,
babakocsival közlekedõk. 
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4 kistérség

Menetrend változás
Értesítjük tisztelt Utasainkat, hogy december 14-tõl az
alábbi változások léptek életbe:
869 sz. Budapest (Békásmegyer), Heltai J. tér –
Szentendre, Püspökmajori lakótelep – Szentendre, autó-
busz-állomás vonalon közlekedõ járatok módosított
idõpontokban közlekednek.
Új járatok indulnak munkanapokon Szentendre, autóbusz-
állomásról a Püspökmajori lakótelep érintésével Budapestre
8:30 és 10:30 órakor és Budapestrõl 9:05 és 11:05 órakor.
890 sz. Budapest, Újpest Városkapu –  Tahitótfalu, Váci
rév autóbuszvonalon új járatot indítunk Budapestrõl,
munkanapokon 20:15 órakor Tahitótfalu, Hõsök teréig.
Az új menetrend megtalálható a www.volanbusz.hu inter-
netes oldalon vagy megvásárolható pénztárainkban.

ÜNNEPI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 

Tisztelt Fogyasztóink!

Ügyfélszolgálataink (Vác, Szentendre, Gödöllõ) nyitvatartási rendje az alábbiak
szerint alakul a munkanap áthelyezések miatt az évvégi ünnepek környékén:

2008. december 20-án (szombaton) ZÁRVA
2008. december 22-én (hétfõn) 7.00-17.00 óráig
2008. december 23-án (kedden) 7.00-13.00 óráig

Az elõzõ évek gyakorlatának megfelelõen 2008. december 24-tõl 2009. január 4-ig
a termelési szünet és a munkanap áthelyezések következtében irodáink zárva tar-
tanak.

A jövõre nézve új nyitvatartási rend szerint 

2009.január 05-én (hétfõn) 8.00 -20.00 óráig,
2009. január 06-án (kedden) 7.00-13.00 óráig
2009. január 07-én (szerdán) 7.00-13.00 óráig
2009. január 08-án (csütörtökön) 7.00-13.00 óráig
2009. január 09-én (pénteken) ZÁRVA
2009. január 10-én (szombaton) ZÁRVA

PÉNZTÁRAINK  a fenti zárási idõpontjaink elõtt 30 perccel elõbb zárnak!    

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, és Boldog Új
Esztendõt kívánunk minden kedves Ügyfelünknek!

Tisztelettel:
DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMÜ ZRT

„A VÍZ A JÖVÕNK TÜKRE!“

térségi szervezet költségei az
amúgy is kivéreztetett önkor-
mányzatokra háramlanak visz-
sza. A távozó irodavezetõ el-
mondása szerint legalább ek-
kora probléma, hogy a kis-
térségi társulás döntései nem
kötelezõek az egyes tele-
pülésekre, így a meghozott
térségi határozatoknak gyak-
ran nagyon nehéz érvényt
szerezni. Mindezek olyan külsõ
körülmények, melyek a leg-
nagyobb szakértelem és jó
szándék ellenére is kiszámít-
hatatlanná teszik a kistér-
ségek mûködését. A lemon-
dott irodavezetõ távozását
tehát elsõsorban azzal in-
dokolta, hogy személyében
már nem tudott felelõsséget
vállalni a kistérségi szintû
közszolgáltatások fenntart-
hatóságáért. A szakember az
üzleti életben folytatja karri-
erjét.
A volt irodavezetõ feladat-
körét megbízott irodaveze-
tõként dr. Török Balázs látja el
a szükséges pályáztatási el-
járás lefolytatásáig.

KÖZMUNKA PROGRAM 

Kistérségünk 10%-os önrész
biztosítása mellett 8 millió Ft-
ot nyert a Téli közmunkaprog-

ram pályázaton, melybõl 35
munkanélküli, közülük több
mint a fele rendszeres szociális
segélyezett alkalmazása válik
lehetõvé két hónapon át. 
A programban 12 település
vesz részt, a közmunkások
pedig a szociális gondozás, az
intézmény karbantartás és a
kommunális feladatok ellá-
tásában mûködnek közre. Ez
nagy segítséget jelent nem-
csak a települések közfela-
datainak ellátásában, hanem
azoknak a munka nélkül ma-
radt polgártársainknak is a
munkalehetõségben szegé-
nyebb, de kiadásokban bõvel-
kedõ  téli hónapok  áthida-
lásához.    

PÁLYÁZATOK

A kistérségi társulásunk 2008
évben 12 pályázatot nyújtott
be, melybõl kilencet el is
nyert. Így ebben az évben a
kulturális rendezvényekhez, a
pedagógia programokhoz, a
közmûvelõdési és informatikai
munkatársak alkalmazásához,
illetve a közmunkához közel
21 millió Ft támogatást nyer-
tek. Partnerként részt vesznek
a hét országgal közösen be-
nyújtott Interreg pályázaton,
ahol 107 ezer euro támogatást
használhatnak fel a következõ
három év alatt.

•

Kistérségi hírek
TÁVOZOTT A KISTÉRSÉGI 
IRODAVEZETÕ 

November 18-án távozott a
kistérség munkaszerveze-
tének vezetõje. Dr. Vámos
Attila közel két évig irányítot-
ta a kistérségi irodát. Veze-
tése alatt regionális szinten
is egyedülálló pályázati sike-
reket könyvelhetett el a tár-
sulás: csak kulturális fela-
datokra tízmillió forintnyi
támogatást nyert el a csapat
2008-ban, egy ún. Interreg
pályázat keretei között pedig
három évig évi nyolc-kilenc
millió forintnyi támogatási
összeget fordíthat a társulás
a térség kreatív iparágainak
felkarolásával kapcsolatos
célokra. 2008-ban elindult a
Dunakanyar Nyári Játékok
eseménysorozata, és hagyo-
mányteremtõ szándékkal víz-
re szálltak a Dunakanyar
Aquavity elsõ flottillái is.
Létrejött a kistérség elsõ saját
fenntartású intézménye, és a
közigazgatási feladatok átvál-
lalása, kistérségi szintû
szervezése mentén jelentõs
többletnormatívához jutottak
a térség települései.
A sok sikeres projektet azon-
ban beárnyékolták a kistér-
ségek sajátos – a közigazgatás
rendszerén kívüli – létébõl fa-
kadó visszásságok, és a be-
vételi oldal tervezhetetlen-
sége. Az egyik évben még
létezõ normatívákat – amint
erre a 2009. évi költségvetési
törvénytervezet is bizonyí-
tékul szolgál – a kormányzat
a következõ évben könnyedén
megvonhatja, így a nagy ne-
hézségek árán felállított kis-

Tisztelt Szerkesztõség!
November 17-én délelõtt 10 órakor
megszakadt a telefonvonal beszél-
getés közben. Kiderült, hogy megszûnt
a kábel-, internet- és telefonszolgál-
tatásunk is. Mobilról betelefonáltam
a FiberNet (FN) ügyfélszolgálatára,
tudtomra adták, hogy Szentendrén
korszerûsítés folyik, ezért lehetnek

kimaradások. Megkérdeztem, miért nem informáltak elõre, azt
mondták, e-mailt kellett volna kapjak. Nem kaptam és nem is
emlékszem, hogy e-mail címet kértek volna valaha is.
Másnap kiderült, hogy az összes szomszédnál mûködik mind-
három szolgáltatás, õk is FN-es elõfizetõk, ezért ismét betele-
fonáltam az ügyfélszolgálatra, ekkor felvették a „munkalapot“.
Utána vártam és telefonáltam, felváltva, naponta. A válasz
udvarias volt, sok-sok „munkalapot“ gyártottak számomra, és
sürgették az ügyet. Egy idõ után arról is felvilágosítottak, hogy
a „munkalap“ a szerelõ kollégánál van, akinek nagyon sok
dolga van, ezért kérik, legyek türelemmel. Azóta sem történt
semmi, a szolgáltatás nem mûködik.
Szerintem nagyon türelmes voltam. De hogy hány szentendrei
kolléga van, és õk hogyan osztják be a munkaidejüket, engem
egyáltalán nem érdekel. Én egy szolgáltatásra fizetek elõ, amit
elvárok, hogy mûködjön, sõt saját ügyfélszolgálatuk szerint is
72 órán belül ki kellene javítaniuk a hibát. A honlapukon álló
hír, miszerint: „egy Elõfizetõt csak néhány napig fognak érin-
teni. A kiesés nem lesz folyamatos, csak szakaszosan fordul
elõ“ elég messze áll a valóságtól, ha egyáltalán köze van a
minket érintõ hibának a korszerûsítéshez.
Azt hiszem, nem egyedül vagyunk szolgáltatás nélküli FN-es
elõfizetõk. Ha ez többünket is érint, hogy maradhat meg egy
ilyen cég szolgáltatóként? Ez felháborító hozzáállás, és
szerzõdésszegés az elõfizetõkkel szemben.

A levéllel megkerestük a szolgáltatót, de ebben a lapszámban
nem tudtak rá reagálni. (Szerk.)

FUVAROZÁS 
FÖLDMUNKA
SZÁLLÍTÁS :

• konténeres / 3, 4, 6, 8 m3

• billencs
• darus,
• építõanyag

Szentendre, Sztaravodai u. 110.
Tel.: 06-26-314-326
Fax: 06-26-301-537
SZTRAKA ATTILA 
06-30-9617-789
sztraka@dunakanyar.net

Szerencsés baleset
December 9-én Pilisszentlászló és Szentendre között a fõúton
szerencsés kimenetelû baleset történt. A Szentendre felõl
Szentlászló irányába tartó Citroen tipusú személygépkocsi a
jeges úton megcsúszott, majd az út baloldalán lévõ 1,5 méter
mély árokba csapódott. Az autó a tetejérõl átfordulva a kerekein
állt meg. A gépkocsiban egy 60 év körüli házaspár utazott,
mindketten használták a biztonsági övet, és sérülés nélkül
úszták meg a balesetet. A szentendrei tûzoltók az áramtalanítás
után csörlõ segítségével húzták ki az autót az árokból.
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170 éve, 1838. december 15-
én Pesten vagyonos kereskedõ
családban született. Tizenkét
éves, amikor szülei 1850-ben
letelepszenek Szentendrén.
Közép- és felsõ kereskedelmi
iskolai tanulmányait Bécsben
végzi. Tanulmányai befejez-
tével hamar bekapcsolódik a
szentendrei városi közéletbe.
Kezdeményezi például egy
nagy mocsár lecsapolását a
déli határrészen. Felismerve jó
szervezõkészségét 1868-ban
megválasztják fõbírónak,
majd négy év múlva polgár-
mesternek. 

PÉNZÜGYI ZSENI

A városnak nagy szüksége is
volt egy közigazgatási és
pénzügyi kérdésekben járatos,
széles látókörû, célratörõ
vezetõre. Dumtsa elsõként
létrehozta a takarékpénztárt,
hogy a város polgárai tõkét
gyûjthessenek és hitelhez jus-
sanak. Az 1871-es törvény
alapján átszervezte a feudális
jellegû városigazgatást, és
Szentendre megkapta a ren-
dezett tanácsú város rangját.
Sikeres pénzügyi taktikával,
részvények adásvételével
kihúzta a várost az évtizedes
adósságcsapdából és költ-
ségvetési többlethez juttatta.
Árvízvédelmi töltést építtetett
a Dera-patak mentén. Városi
terület ingyenes átengedésé-
vel hozzájárult a helyi érdekû
vasúti közlekedés megindí-
tásához. Szorgalmazására az
1882-es filoxéra járvány során
kipusztult szõlõk helyére ti-
zenöt év alatt mintegy 25 000
gyümölcsfát ültettek a szent-
endrei domboldalakon. Si-
keres tárgyalássorozat után az
1886-ban megkötött szerzõ-
désben, a város által „az em-
beri emlékezetet meghaladó
idõk óta“ fizetett adóról a kirá-
lyi kincstár „örök idõkre“ le-
mondott. Az örökváltság ára
kezdetben 23 évi adónak
megfelelõ összeg volt, ame-
lyet lealkudtak 17 évire. Az
összeget a város hitelbõl fe-
dezte. Dumtsa Jenõnek ehhez
megvoltak a megfelelõ banki
kapcsolatai, hiszen a Szerb
Bank budapesti fiókja igaz-
gató tanácsának is tagja volt.

SZOCIÁLISAN ÉRZÉKENY

Pénzügyi zsenialitása mellett
kivételesen erõs szociális ér-
zékenység is jellemezte Dum-
tsa Jenõt. Minden alkalmat
megragadott arra, hogy a vá-
rosi önkormányzatot rávegye
a rászorultak segélyezésére
vagy alapítványi támogatá-
sára. Egy 1874-es tûzvész után
azoknak a károsultaknak,
akiknek nem volt biztosításuk,
pénzsegélyt szavaztatott meg.
Az 1896-os millennium alkal-

mából városi ösztöndíjban
részesítettek egy jó tanuló
középiskolást, segélyt szavaz-
tak meg tûzoltóknak, özve-
gyeknek, szegényeknek.
1902-ben, Kossuth Lajos
születésének századik évfor-
dulóján alapítványt hoztak
létre a városi szegénység
támogatására. 1897-ben, pol-
gármestersége 25. évfordu-
lóján, javaslatára az alapít-
ványok kamatait – felekezeti
hovatartozástól függetlenül –
az iskolák kapták meg. Az
adakozásban Dumtsa Jenõ és
felesége, Petronella személyes
példával is elöl járt. 
1883-as alapítványukkal a
szerb ortodox egyházköz-
séget, a szerb iskolát, valamint
a Preobrazsenszka és a Po-
zsarevacska, továbbá  az akkor
még ortodox izbégi templo-
mot támogatták. De nem
feledkeztek meg a Szent-
endrével szomszédos falvak
szerb egyházközségeirõl sem.
A budakalászi szerb templom
falán ma is olvasható egy
emléktábla „Ezt a templomot
felújította a jóságos Dumtsa

Jenõ és Petronella 1908-ban“
szöveggel – szerb nyelven.  
Dumtsa Jenõ nemcsak jó-
tékonykodó emberbarát volt,
hanem fejlett igazságérzettel
is bírt. Ha kellett, megvédte a
rászorulókat mindenfajta
önkényeskedéssel szemben.
Bizonyíték erre az 1874-ben
történt izbégi zendülés. Az
újév elsõ vasárnapján a kincs-
tári adószedõ védelmére
járõrözõ csendõrök az izbégi
templomnál összeszólalkoztak
néhány ittas egyénnel. A szó-

váltás verekedéssé fajult, és
az egyik csendõrt agyon-
verték. Társa két verekedõt
agyonlõtt, egyet megsebesí-
tett, majd elmenekült. A sú-
lyos incidens kivizsgálása so-
rán Dumtsa Jenõ – noha õt is
felelõsségre akarták vonni –
az izbégiek mellé állt, és bebi-
zonyította, hogy az adószedõ
viselkedése váltotta ki az iz-
bégiek haragját, és a csend-
õrök járõrözése is jogtalan
volt.

TERMÉSZETBARÁT

Dumtsa Jenõ hosszú éveken át
ellátta a szerb egyházmegye
világi elnöke tisztét, és a pol-
gári létformára oly jellemzõ
egyesületi életbõl is kivette
részét. A Magyar Turista
Egyesület budapesti választ-
mányi tagjaként nemcsak a fél
városházát léptette be az
egyesületbe, hanem a város
számos polgárát is. Már száz-
húsz évvel ezelõtt felismerte,
hogy a városnak hasznára válik
a turistaforgalom… De azt is
tudta, hogy a természeti

környezetet is meg kell óvni,
ezért a páratlanul szép dö-
mörkapui vízesésnél rendelet-
tel szüntette be a fakiter-
melést.
A XIX. század végén világdi-
vattá vált képes levelezõlap-
gyûjtésbõl Dumtsa Jenõ sem
maradhatott ki. Szeretett
városát ábrázoló képeslapokat
küldött Konstatinápolytól
Londonig Európa valamennyi
nagyvárosába, sõt az Újvilág-
ba is. Természetesen ugyan-
ezen helyekrõl válaszlapokat
is kapott. Levelezésébõl ki-
derül: jól tudott németül és
franciául, sõt egy keveset
angolul is. A képeslapok még
azt is elárulják, hogy hol üdült
feleségével. Nyáron például a
stájerországi Römnerbadon és
a horvátországi Karlócán,
télen pedig Nizzában vagy
Monacóban. Több külföldi
gyûjtõklub és egyesület tagja
volt. Az 1900-ban megren-
dezett elsõ budapesti nem-
zetközi képes levelezõlap-kiál-
lításon aranyérmet nyert.
Hobbija révén lett elõször
Szentendre neve világszerte
ismertté.
Élete delelõjén, polgármester-
sége 25. évfordulója és 60.
születésnapja alkalmából tar-
tott ülésén az önkormányzat a
város fõutcáját róla nevezte
el. Az ezt tanúsító 1897-es
utcanévtábla ma is olvasható
a Dumtsa Jenõ u. 2. számú ház
falán. A királytól még a Ferenc
József Rend Lovagja kitün-
tetést is megkapta.
Néhány év múlva egészségi
állapota megromlott. Több-
szöri kérelmezése után végül
1903-ban, 65 éves korában
nyugdíjba vonulhatott. 

TOLERÁNS

Nyugdíjasként sem élt vissza-
vonultan. Házasságkötésének
50. évfordulóját a Dumtsa-
házaspár sokak számára tette
emlékezetessé. Az önkéntes
tûzoltóságnak, a katolikus
leányiskolának, a szerb Jávor
olvasókörnek, a munkásegy-
letnek, a legényegyletnek, az
izraelita iskolának és az orto-
dox egyházközségnek jelentõs
összeget ajándékozott.
1913-ban a Szentendrei Vá-

rosfejlesztõ Egyesület Dumtsa
Jenõt tiszteletbeli elnökévé
választotta. Az 1914-ben
létesített hadikórháznak 2000
koronát adományozott. (Az
összeg nagyjából hat havi pol-
gármesteri fizetésének felelt
meg!)
Dumtsa Jenõ 1917-ben, 79
éves korában hunyt el. A Sa-
bornában, az ortodox püspöki
templomban búcsúztak el tõle
a város lakói, és kísérték utol-
só útjára a szerb temetõbe.

E sorok írójának 2000-ben, a
Dumtsa Jenõ emlékezete címû
könyv szerkesztése közben
alkalma volt találkozni Dumtsa
Jenõ keresztlányával, Apatini
Ferencné, született Csupity
Braniszlavával, akit 1910-ben
a Dumtsa házaspár tartott
keresztvíz alá Budakalászon.
Branka néni sokat mesélt
keresztapjáról, Eugén bácsi-
ról, aki nagyon szerette a
gyerekeket.
2002 karácsonyán megjelent
Anziksz Szentendrérõl címû
könyv is. „Fõszereplõje“, Fi-
scher Jolán, akinek jegyese
elsõk között esett el az orosz
fronton, önkéntes ápolónõ
volt abban az elsõ világ-
háborús hadikórházban, ame-
lyet Dumtsa Jenõ olyan bõ-
kezûen támogatott.
Talán személyesen is találkoz-
tak egymással, nemcsak most,
az utódok emlékezetében.

Máté György

Dumtsa Jenõ emlékezete
Dumtsa Jenõ, Szentendre elsõ polgármestere annak a szerbségnek volt utolsó, nagy képviselõje, amely a török
hódoltság után újra felépítette a várost és megteremtette mai arculatát. Õ volt az, aki polgármesterként az urba-
nizáció és a polgárosodás útjára indította Szentendrét. Emlékét utcanév és egykori lakóházán márványtábla,
valamint portré szobra õrzi.

Koszorúzás december 15-én Dumtsa Jenõ egykori
lakóházánál. Köszöntõt mondott dr. Dietz Ferenc 

polgármester, beszédet mondott Máté György
helytörténész, közremûködött a Pomázi Tamburazenekar.
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6 társadalom

Vasárnapi
Iskola Pozbán

Szombaton kora reggel két
tanár, egy autókereskedõ
és egy szociális gondozó

indult el a Vasárnapi Iskola
keretein belül Szentendrérõl
Felvidékre. A lévai és az ér-
sekújvári régió peremvidékén
található Pozbára vezetett az
útjuk. 
A szórványtelepülésnek szá-
mító Pozbát nyolcvan száza-
lékban lakják magyarok. Az
anyaországiak célja az volt,
hogy az ottani kilencosztályos
Magyar Tanítási Nyelvû Alap-
iskola közel 60 tanulóját ma-
gyar nyelven kézmûvességre,
történelemre és íjászkodásra
oktassák. Anyagi elismerést
nem kaptak a szombati túl-
órákért – valami másért men-
tek oda...
Az udvarra begördülõ autóból
már látni lehetett az iskola
ablakához tapadó kíváncsi
arcokat. Mint késõbb kiderült,
sztárokat vártak: az Eddát, a
Hooliganst és Rúzsa Magdit –
e helyett történelmet, kéz-
mûvességet és íjászkodást
tanítottak nekik.
Itt álljunk is meg egy szóra!
Ha a tévé és internet világába
beleszületett fiatalokat a
sztárok érdeklik, akkor ez arra
enged következtetni, hogy
vonzódnak a különleges, a
nem hétköznapi dolgok felé.
A sztárokban talán önmagukat
szeretnék látni, szeretnének
hasonlítani rájuk. Ez a folya-
mat Magyarországon, Szlová-
kiában és még sok más ország-
ban is megfigyelhetõ. Pozba
példájánál maradva felmerül a
kérdés, hogy a magyar nyel-
ven való oktatásra a katedráról
beszélõ történelem tanár mód-
szere-e a leghatékonyabb.
Vagy meg kell-e lepõdni azon,
hogy a nagyobb fiúk nem akar-
tak nemezelni? Íjjal célba lõni
mindenki akart, a hideg udva-
ron való ácsorgás ellenére is. 
A tanárok szakmai rátermett-
ségével nem volt gond, a
foghíjas lelkesedést más okoz-
ta. Elõször is nem állt elegendõ
információ a tanárok rendel-
kezésére. Nem ismerték a gye-
rekeket, nem tudták, hogy
milyen tanmenet alapján ta-
nítják õket, és azt sem tudták,
hogy a négyévesektõl a tizen-
négy évesekig minden kor-
osztály jelen lesz a foglakozá-
saikon. 
A foglalkozások egyik fõ célja
az lett volna, hogy egyfajta

párbeszéd alakulhasson ki a
csoportokon belül, ezzel is
fejlesztve a magyar beszéd-
készséget, hiszen a szórvány-
ban élõ gyerekek mindennap-
jaik nagy részét nem anya-
nyelvi környezetben töltik.
Nagyobb hangsúlyt kellett
volna fektetni a személyes
kapcsolatépítésre, egymás
megismerésére. Ennek érde-
kében lehetett volna olyan
játékokat játszani, melyek

érdekesek, lekötik õket és
egyszersmind szellemileg is
felfrissülést jelentenek. Egy
sajátos fogalomkörrel kialakí-
tott Activity-jellegû játék
talán mindenki számára izgal-
mas lehetett volna. 
Fontos azt is látnunk, hogy az
ottani gyerekek semmiben
nem különböznek az itteniek-
tõl. Ugyanúgy lázadnak, ha
kamaszok, vagy mesélnek, ha
óvodások. Nem szabad azt
gondolnunk, hogy az õ életük-
bõl különösképpen hiányzik a
csodaszarvas-legenda vagy a
karácsonyiharang készítés,
hiszen amirõl nem tudják,
hogy mi az, nem is hiányozhat.
A Vasárnapi Iskola célja pedig
az is, hogy a magyar kultúrát
és hagyományokat is közve-
títse a kötetlen tanóráin ke-
resztül. Éppen ezért kell óriási
hangsúlyt fektetni a mód-
szerre, hisz minden témát
érdekessé lehet tenni.
Az íjászkodásra visszatérve
elmondható, hogy az új fela-
dat kihívása és az oktató laza,

könnyed, barátságos stílusa
minden gyerek számára na-
gyon megkapónak bizonyult.
Az egyik kislány tetszését a
nemezelés nyerte el a legin-
kább, aki ahogy mondta,
legközelebb a testvérét is
magával hozza a Vasárnapi
Iskola foglakozásaira.
Azt még fontos tudnunk, hogy
a Vasárnapi Iskola törté-
netében ez volt az elsõ felvidé-
ki látogatás, így a tanároknak
vajmi kevés elképzelésük
lehetett az ottani körül-
ményekrõl. 
Valami másért mentek a diákok
és a tanárok is szombaton
iskolába… Volt, aki sztárokra,
és volt, aki népviseletben
megjelenõ diákokra számított.
Egy azonban biztos. Igényünk
van arra, hogy tudjunk egy-
másról. Ez az igény mindkét
félben megvan, és az alap-
kövek letétele után megkez-
dõdhet az építkezés. 

Tõkés

Életmentés az uszodában
A hétéves Katona Krisztián Imre, a Barcsay Jenõ Általános Iskola
másodikos tanulója a Rákóczi iskola tanmedencéjében tartott
úszásoktatás közben észrevette, hogy mozgássérült osztálytár-
sa az úszódeszkáról lecsúszott. Gondolkodás nélkül rögtön a
segítségére sietett, és kimentette õt a vízbõl. 
Mint elmondta, nem is gondolta végig, hogy ilyen helyzetben
mi a teendõ, ösztönösen, cselekedett. Sporttevékenységei során
ugyanis mindig arra tanították, hogy elsõ az emberség, és csak
utána következik a teljesítmény. Krisztiánról valóban elmond-
ható, hogy a sporton keresztül a sportszerû viselkedést is magá-
ba szívta. 
Bátor, példamutató cselekedetéért iskolatársai gratuláltak neki,
iskolája igazgatónõjétõl életmentõ kitüntetést kapott, és a
falújságra is felkerült az arcképe.                                   T. Zs.

Ünnepi tévémûsor-ajánló
Lapunkban már hírt adtunk arról a Móricz Zsigmondról forga-
tott filmrõl, amelynek egyik helyszíne és szereplõi is a Móricz
Zsigmond Gimnázium tanulói voltak. A háromrészes filmet a
Magyar Televízió kettes csatornája (m2) vetíti december 22-én
és 23-án (hétfõ, kedd) délután fél háromkor, 24-én pedig fél
ötkor.

Krumpliebéd
Ki gondolná, hogy vasárnapi
ebédre milyen jól tud esni
néhány szem fõtt krumpli?
Fõleg, ha ez még másoknak
segítséget is jelent. 
December elején rendhagyó
karitatív célú rendezvényre
invitált bennünket Tolonics
Gyula képviselõ a helyi nem-
zeti pártok, egyesületek és a
Római Katolikus egyházközség
nevében. Aznap a vasárnapi
ebédet fõtt krumplira cse-
réltük fel. Hogy miért? Az
ebédre szánt pénzt egy
perselybe dobtuk, melyet a
szervezõk a helyi szegények
megsegítésére és egy csángó
falu támogatására fordítanak.
Folyamatosan érkeztek a
résztvevõk vasárnap déltõl a
központi ebédlõbe, és min-
denki elégedetten és vidáman
majszolta a fõtt krumplit, mely
mellé elõkerült otthonról ho-
zott sajtocska, vajacska, néhol
borocska. Az eredmény ma-

gáért beszél: több százezer
forint a befolyt összeg, melyet
a szervezõk a rászorulók fûtés-
gondjainak támogatására
fordítanak majd elsõsorban.
Advent idején Szentendrén
nagyon jó szokás, és egyre
elterjedtebb a rászorulók
segítése, megmozdul a város:
a kicsinyek betlehemes já-
tékokkal kedveskednek az
idõseknek, sokan ebédet visz-
nek rászorulóknak, hajlékta-

lanoknak, ajándékosztás,
ajándékgyûjtés is zajlik sze-
gényebb sorsú gyerekeknek,
angyalmamák szorgoskodnak
a városban.
A vasárnapi „krumpliebéd“ az
összefogás szép példája volt.
Jövõre újra megrendezik a
szervezõk. Jó lenne, ha a ná-
lunk szegényebbek, rászorulók
segítése az ünnepek után sem
felejtõdne el!

Z. Á.
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Aszobroknak általában
történetük van, néha
sorsuk is. A Duna-parti

sétány déli oldalán álló, szent-
endrei viszonylatban hatal-
masnak nevezhetõ festett
betonplasztika születése
1973-ra datálható. A hajdani
Városi Tanács írt ki egy pá-
lyázatot a hét szentendrei
szobrász meghívásával (akkor
még csak heten voltunk, ám
cseppet sem gonoszok). A
zsûrizést a Képzõmûvészeti
Lektorátus szervezte, és nagy
meglepetésemre az általam
prezentált Szentendrei Kö-
szöntõszobor – egy a tízhez
léptékû terve – nyerte meg a
zsûri tetszését. Meglepetés
nemcsak engem ért, azt
hiszem, mert abban az idõben
a nem figurális (absztrakt)
szobor, ami nem elmeséli,
hanem jelszerûen értelmezi
önmagát, nem volt még elfo-
gadott köztéri alkotásmód
Magyarországon. Pontosab-
ban fogalmazva a „népi de-
mokrácia kultúrpolitikája“
nem engedélyezte. Utólag
visszagondolva, lehet, hogy a
zsûri mûvész és építész tagjai
„korlát-tágító kísérletnek“
szánták a javaslatukat. Gon-
dolom lehetett vita a színfalak
mögött, mert csak hat év múl-
va került pénz a kivitelezésére.
1980 a következõ idõpont: egy
évi asztalos- és ácsmunka után
befejeztem a zsaluzat elké-
szítését. A szentendrei telep-
hellyel mûködõ Építéstudo-
mányi Intézet Puppán Jenõ

irányítása mellett elvállalta a
betonkivitelezés összes fá-
zisát. Az elsõ „ipari“ akció volt
az acélváz meghegesztése,
ami voltaképp a szobor beton-
vas hálóból történõ megfor-
málása. Ezt a „vasplasztikát“
borítottuk be a zsaluzat elõre-
gyártott elemeivel, fogtuk
körbe gerenda-hevederekkel,
valóságos „kitámasztó-erdõ-
vel”. Kellett is, mert a teljes
súly több mint 10 tonna. Az
ÉTI összeállított egy külön-
leges keménységû betonke-
veréket, és a beöntés után egy
hétig fólia alatt forrógõzöltük.
A mérnöki, kivitelezõi munka
pontosságát a tökéletes for-
matartás és az anyag állé-
konysága 28 év után is bi-
zonyítja.
A helyszíni összeállítás olyas-
mi a szobrásznak, mint a pre-
mier a színházi rendezõnek.
Azzal az apró különbséggel,
hogy a szobor rádõlhet az
alkotóra. Én magam két szob-
rászt is ismertem, aki ott lelte
halálát az eldõlõ szobra alatt.
A szobordaruzás titkai: a meg-
kötés, vagyis a súlyelosztás,
valamint a finom, zökkenés-
mentes mozgatás és a pontos
lehelyezés. A legtöbb türelem
a megkötéshez kell. A csomót
vagy csomókat addig kell
igazítani, míg a tárgy fel nem
veszi a talpsík tökéletes víz-
szintességét már a levegõben.
Ehhez lehet, hogy kell 5-10
próbaemelés is. Úgy emlék-
szem, Vince Pista bácsival,
Szentendre kitûnõ darusával

akkor dolgoztam együtt elõ-
ször, az eredmény, mint azóta
is sokszor: hibátlan szoborál-
lítás volt. A technikai mû-
veleteken túl, amint a másutt
elkészült mû bekerül a vég-
leges helyére, egy visszavon-
hatatlan városképi állítás
történt.
Az utolsó mûvelet a szobor fes-
tése volt. Az ÉTI-bõl a szak-
terület elméleti és gyakorlati
tudósa és mestere: Szlovák
András vette kezébe színezés
gondját. Egy amerikai beton-
festék receptúrája alapján
legyártatta az általam kért
szürkésfehér színt, majd az
alapozást és a festékszórást is
a mérnök úr végezte el. Annak
idején 10 év garanciát kaptunk
a színezésre.
Eltelt 25 év, a festék jól
ellenállt, de ahol az esõ nem
mosta, ott megtelepedett a
szürke alga. Két ízben a szo-
bor kapott kisebb „graffititá-
madást“ is. Pár év óta már
szorított az átfestés szük-
ségessége. Minél többet fog-
lalkoztam a gondolattal, annál
inkább erõsödött bennem az
elhatározás, nem csak „ránc-
talanító“ újrafestést, hanem a
Szentendrei Köszöntõszobor
bizonyos fokú újraértelme-
zését jelentõ átszínezést kel-
lene létrehozni. 
A szobrok színezett volta
végigvonul a mûvészet tör-
ténetének több évezredén. Ez
a folyamat csak a XIX. század
folyamán tört meg, és kez-
dõdött a szoboranyagok saját
színeinek egyeduralma. A hu-
szadik század második felében
már fel-felbukkan a szín szob-
rászi eszközként, így nem volt
elõzmény nélküli a közös
javaslatunk Rákossy Anikóval,
hogy a fehérként megismert
és elfogadott városi jel festõi
módon újuljon meg a Duna
partján.
A tervet egy színes vázlat
alapján elõbb az önkormány-
zat illetékesei, majd a Képzõ-
és Iparmûvészeti Lektorátus
zsûrije is elfogadta. Úgy tûnik,
a mûnek valóban sorsa van, az
„átértelmezõ felújításhoz“
több mint félmillió forintot
nyertünk a Kulturális Mi-
nisztérium pályázatán, a TRI-
LAK Kft. szponzorálta és gyár-
totta a teljes festékanyagot, a
szentendrei Átrium-Pansio
Kft. kölcsönzött és felállított
térítésmentesen egy három-

szintes acélállványzatot a
munkák idõtartamára, és
Szentendre Város Önkor-
mányzata is hozzájárult 100
ezer forinttal a kivitelezéshez.
Szlovák Andrással,mint két õsz
hajú vitéz a toronyban, együtt
mostuk le 250 bar nyomású
dunavízzel az évtizedek alatt
rárakódott felesleget az 50 m2

felületrõl. A szobor tériszo-
nyatos magasságainál Anikó
nélkülözhetetlen segítsége
volt Adorján Éva harmadéves
grafikushallgató, aki nemcsak
jó ecsetforgató, de gyakorlott
alpinista is.

*
Végül néhány gondolat az új-
régi szoborról. Az alapmo-
tívum: ölelõ gesztus a térben.
A két egymás felé mozduló
motívum a Dunát és az ég-
boltot jelképezi. A színek és
az árnyalatok változásai az

azúrkéktõl a szürkés-zöldig
ennek az oda-vissza ható ég-
víz kettõsségnek a kifejezését
hivatottak erõsíteni. A két
forma, megtartva az egymás
felé irányulást, erõsebb tér-
hatást kap a közeli, de eltérõ
színektõl. Örömmel tapasztal-
tuk, hogy a zsaluzat lépcsõ-
zetességébõl adódó, térori-
entáló árnyékvonalak hang-
súlyosabbak lettek, mint ko-
rábban voltak a fehér alapon.
Az egész jelenség könnyedeb-
bé, vidámabbá vált, a megújult
jel nagyobb figyelmet követel
magának, és talán erõsebb az
érzelmi sugárzása is.

Ezúton köszönöm minden dön-
téshozónak, a munkában részt-
vevõknek, és ajánlom szeretet-
tel a tulajdonosoknak, a város
lakóinak.

Farkas Ádám

A kétszer avatott szobor, 
avagy a Szentendrei Köszöntõszobor újraértelmezése

Adorján Éva grafikushallgató és a két „õsz hajú
vitéz“, Szlovák András és Farkas Ádám a magasban
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8 vallás

TÖRTÉNETE

Kutatások eredményeibõl kö-
vetkeztethetünk arra, hogy a
Bibliában található iratok
valószínû, a Kr. e. 10. század
és Kr. u. 135 között kelet-
keztek. Ezeket a pergamenre
lejegyzett írásokat használták
az egy Istent tisztelõ népek és
a diaszpórában (szétszórtság-
ban) élõ gyülekezetek. Ezekbõl
a tekercsekbõl olvastak fel
istentiszteleteiken, és ezeket
a féltve õrzött iratokat ma-
gyarázták. Sokáig a keresz-
tényüldözések ideje alatt gon-
dosan elrejtve tartották, és
titokban másolták. A 4. század
elején alakult ki a végleges
kánon (zsinórmérték), a ma is
használatban lévõ teljes Biblia
66 könyve, amelynek kivá-
lasztása az egyház legtekinté-
lyesebb teológiai döntéseket
hozó testületének, a zsinatok
határozatain nyugszik. A tel-
jes Biblia késõbb még két
nagyobb változáson ment
keresztül. Egyrészt majd csak
a 13. századra véglegesedett
az iratok kisebb egységekre
történõ tagolása, a fejeze-
tekre, azon belül a versekre
való osztása. Másrészt a hu-
manizmus idején a reformáció
hatására alig százötven év
alatt a legtöbb európai nyelvre
lefordították az azóta is világ-
elsõként emlegetett könyvet. 
A magyar keresztények 1590-
ben a református Károli Gáspár
fordítói munkája nyomán ve-
hették elõször kezükbe az

addig kizárólag latin
nyelven fellelhetõ,
az egyszerû, temp-
lomba járó emberek
számára teljességgel
érthetetlen Bibliát.
Azóta Isten a mi nyel-
vünkön beszél, a
bábeli nyelvi zûrza-
var korszaka véget
ért, s így majd fél
évezrede már nem-
csak a klérus kivált-
sága a Biblia olva-
sása, hanem min-
denkié, aki meg akar-
ja ismerni Istent és
munkáját az ember
életében. A keresz-
ténység történeté-
ben az egyházi élet

legjelentõsebb lépését láthat-
juk meg Isten igéjének anya-
nyelven való elérhetõségében.
A Biblia két részének elne-
vezése, a szövetség Isten
minõsített kapcsolata az em-
berekkel. Mindkét szövetség a
kölcsönös bizalmon alapul. Az
Ószövetség Isten régi szövet-
sége azzal a néppel, akit
kiválasztott magának, akiben
látta a kizárólag belé vetett
bizalom, a neki járó tisztelet
fennmaradását, és aki, a ki-
választott viszont is elfogadta
a kiválasztót Istenének. Az
Újszövetség Isten megújított,
és már nemcsak egy népre,
hanem minden megszületett
emberre kiterjesztett, tehát
minden ember számára fela-
jánlott szövetsége Jézusban.
Ez nem jelent mást, mint hogy
Isten a történelem két külön-
bözõ korszakában kétféleképp
közelített az emberhez. 

IHLETÉSE

A Biblia immanens (evilági)
keretek között szól a transz-
cendens (túlvilági) jelenlét-
rõl. Mindaz, aminek Istenhez
van köze, lelke, a Szentlélek
segítségével érthetõ meg. Ha
a Biblia egy mondata szíven
talál, tehát nem csak értem,
hanem hiszem, az a Szentlélek
munkája. A talán már évek óta
ismert idézetet egyszer csak
megérteti. A Biblia üzene-
tének megértését a Szentlélek
segíti, ezért már a megírása
sem mehetett végbe másképp,

mint a Lélek által. Ez a biz-
tosítéka annak, hogy a Biblia
megírásában Isten keze is
benne van. Bár minden egyes
szavát emberek írták, akik
megszentelt óráikban Istenre
figyelve hajoltak, elõbb a
kecskebõr, késõbb a pergamen
felé, mégis lehetnek hibák
egy-egy szövegrészben, hi-
szen évszázadokon át szerze-
tesek másolták az elsõ kézira-
tokat, hogy Isten igéje nem-
zedékrõl nemzedékre fenn-
maradjon, amely során bizony
tévedhettek. Ez azonban nem
értékteleníti el az írott igét,
sõt, még inkább emberköze-
livé teszi azt.

ÓSZÖVETSÉG 

A Biblia elsõ nagy egysége az
Ószövetség, régies nevén az
Ótestamentum. A katolikus
egyház a görög kánont vette
alapul, így az általuk használt
Ószövetségben 46 könyv talál-
ható. A protestáns ad fontes
(vissza a forrásokhoz) elv
Luther Márton, valamint Kál-
vin János örököseitõl is meg-
követelte, hogy kizárólag az
eredeti, zsidó vallás által év-
századok óta használt iratokat
vegye be az evangélikus és
református fordításokba, így
az 39 könyvet foglal magába. 
Az Ószövetség keletkezésének
ideje a Kr. e. 10. századtól a
Kr. e. 2. század. Mûfajilag igen
sokszínû, hiszen minden
könyvnek más és más a sze-
repe. Az õstörténet a terem-
tést, bûnbeesést és az em-
beriség ebbõl származó elsõ
nehézségeit beszéli el. Ezt
követõen a történeti könyvek,
Mózes öt könyvétõl a Krónikák
könyvéig a zsidó nép és Isten
kapcsolatát rögzítik; Ábra-
hám, az õsatya kiválasztásától
indulva a zsidó nép egyiptomi
sanyargatásán keresztül a
csodálatos szabadulást, a
kivonulást (exodus), a 40 évig
tartó pusztai vándorlást, az
ígéret földjének elfoglalását,
a királyok uralkodását, a bírák
történeteit, majd a 450 éven
át tartó babiloni fogság ideje
körül élõ próféták mûködését
mondják el, akik feladata Isten
népének állandó éberen tar-
tása, s elfordulásuk következ-

ményeinek felvázolása, vala-
mint a Messiás megjövendö-
lése. Ezen kívül az ún. böl-
csességirodalom gyöngysze-
meivel találkozhatunk, ezen
belül is az emberi mélységeket
és magasságokat megjáró
Zsoltárok könyvével.

ÚJSZÖVETSÉG

A Biblia második része az
Újszövetség lényegesen ki-
sebb terjedelmû, mégis ebben
találjuk meg a kereszténység
lényegét és titkát. Négy cso-
portot alkotnak: evangéli-
umok, apostolok cselekedetei,
az apostolok levelei és a
Jelenések könyve. Az Új-
szövetség legkorábbi irata Kr.
u. 50-ben, a legkésõbbi Kr. u.
135-ben íródott. 

EVANGÉLIUM 
ÉS AZ APOSTOLOK 
CSELEKEDETEI

A négy evangélium Jézus
Krisztus életének fontosabb
eseményeit közli. Máté, Márk,
Lukács a három szinoptikus
(együttnézõ) hasonló szem-
szögbõl látja Jézus történetét,
mintha ugyanabból a kamera-
állásból közvetítenék a fõ-
szereplõ napjait, csupán másra
fókuszálnak. Ebbõl fakad,
hogy nagyszámú párhuzamos
hellyel találkozunk, olykor szó
szerint megegyezõ idéze-
tekkel, ami az evangéliumok
hitelességét támasztja alá.
János, a teológus már inkább
értelmezi a Megváltó földi
jelenlétét. Nála érthetjük meg
a választ arra a kérdésre, ki az
Atya egyszülöttje, és milyen
kapcsolat van közöttük. Az
evangéliumok kiemelt szerepe
abban rejlik, hogy a Bibliának
egyedül ebben a négy köny-
vében olvashatjuk Jézus
szavait. Rajta keresztül az Atya
mindent elmond, amit tud-
hatunk a mennyek országáról,
az örök életrõl, a bûnök bo-
csánatáról és a megváltásról. 
Az Apostolok cselekedetei a
Jézus mennybemenetelét kö-
vetõ éveket foglalja össze.
Történetei az elsõ gyüle-
kezetek megszületését és a
keresztényüldözések kezdeti
jeleit mutatják be.

LEVELEK ÉS A JELENÉSEK
KÖNYVE

A levelek az apostolok szol-
gálata, gyülekezetek alapítása
és beindítása nyomán tapasz-
talt jelenségekre adott gya-
korlati reflexiók. Pál apostol-
nak maradt fent a legtöbb le-
vele, mintegy 13. Az apostoli
levelek a címzettek nevét vise-
lik magukon. 
Jézus missziói parancsából
indul ki minden tevékeny-
ségük. Jézus elküldte õket
szerte a világba, hogy tanítá-
sukkal és igehirdetéseikkel
elmondják minden embernek:
Jézus Isten fia volt, aki
meghalt bûneinkért, de fel is
támadt üdvösségünkre. Szám-
talan helyre eljutottak az
apostolok, s közben napról
napra nõttek a városok gyü-
lekezetei a megtértekkel.
Néhány évtized alatt bámu-
latos gyorsasággal erõsödtek
meg a Jézusban új életet kapó
közösségek. Már az elsõ, ró-
maiakból, görögökbõl, zsidók-
ból, pogányokból lett keresz-
tényekbõl álló gyülekezetek
összejövetelei, a legkülön-
félébb anyagi, társadalmi és
kulturális háttérbõl érkezõ
emberek gondolatainak és
szokásainak érintkezése, vala-
mint teológiájuk alakulása
sem volt kérdésektõl és gon-
doktól mentes. Jézus tanít-
ványai arra törekedtek, hogy
ezekre valódi válaszokat és
megoldásokat adjanak, amely
személyes látogatások és in-
tenzív levelezés útján valósult
meg. A levelek örök érvényû
szavai ma is eligazítanak ben-
nünket. Az apostolok szolgála-
ta azóta folytatódik minden
Istenrõl szóló beszédben.
A Jelenések könyve az apo-
kaliptikus jövõt tárja elénk,
tele sejtelmes és számunkra
most még nem teljesen érthetõ
képekkel és leírásokkal. Meg-
fejtésük talány, amely még
nagyobb türelemre int ben-
nünket.

A Biblia Isten szava. Lát-
hatjuk, hogy minden egyes
mozzanatában ott van az
ember, mint teremtmény. Ne-
künk íródott, emberek által,
de Isten akaratából és tudtá-
val. Tiszteletre szólít fel mind-
annyiunkat. Nem is lehet más-
képp kezünkbe venni a Szent-
írást, mint alázattal. Aki így
közelít hozzá, az találkozik Is-
ten írásával, az írás Istenével.

Horváth-Hegyi Olivér
evangélikus lelkész

Isten írása, az írás Istene
A világtörténelemben a könyvek közül legtöbbször a Bibliát vetté kezükbe az emberek. Mégsem ismerjük eléggé
azt a könyvgyûjteményt, amely több milliárd ember hitének és reménységének alapja. A 2008 a Biblia éve öku-
menikus ünnep is erre mutat rá. Foglaljuk itt össze, amit minden keresztény és keresztény országban élõ embernek
illik tudnia az Isten és ember kapcsolatáról szóló könyvrõl.
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Családi betlehemek kiállítása

November 30-án, vasár-
nap délután gyulladt fel
a Fõ-téren az idei elsõ

adventi gyertya lángja, hogy
elindítsa és jelezze a kará-
csonyra történõ elõkészületi
idõszakot. Érdemes közben
egy pillantást vetni a ke-
reszténység idõsebb testvére,
a zsidóság téli ünnepére, a
hanukára.
A zsidó naptár szerinti kiszlév
hónap 25-tõl tévét hónap 3-
ig tartó nyolcnapos ünnep
idén december 22-tõl 29-ig
tart. Maga a szó felszentelést
jelent. Az ünnep nem bibliai,
hanem történelmi eredetû,
némi csodalegendáriummal
színesítve.
Az i. e. II. században a hellén
terjeszkedés meghódította
Júdeát; a görögök elfoglalták
és megszentségtelenítették a
jeruzsálemi zsidó szentélyt,
ahová Zeusz szobrát helyezték
el. A zsidóság Júda Makkabi
vezetésével felkelést robban-
tott ki a hódítók ellen, és
kiszorították a görögöket a
szentélybõl, majd újraavatták
azt – innen a hanuka (felszen-
telés) elnevezés. Eddig a
történelem.
A csodalegenda pedig a kö-
vetkezõ. Miután Júda Makkabi
csapatai (a makkabeusok)
visszafoglalták a szentélyt,
meggyújtották a szent gyer-

tyatartó, a menóra lángját, de
csak egy napra elegendõ ola-
juk volt. Nyolc nap kellett a
szükséges új olaj elõállítására,
de ekkor csoda történt: az egy
napra elegendõ olaj nyolc
napig égett. Ennek emlékére
a nyolc plusz egy karos hanu-
ka-gyertyatartóban az ünnep
minden estéjén meggyújtanak
egy-egy újabb lángot. (A
hanuka-gyertyatartó, röviden
hanukia nem tévesztendõ
össze a hat plusz egy karos
menórával.) A csoda emlékére
hívják a hanukát a fények
ünnepének is.
Hanuka alkalmával a családok-
ban megajándékozzák egy-
mást, elsõsorban a gyere-
keket, és esténként finom
ételek, csemegék fogyasztása
közepette emlékeznek meg az
ókori eseményekrõl. A tradí-
ció szerves része a hagyo-
mányok továbbadása a gyer-
mekek számára.
Akinek van egy kis kedve sza-
kácskodni, az próbálja meg az
egyik legismertebb zsidó édes-
séget, a flódnit elkészíteni.
Érdemes. (Vigyázat: diétázók-
nak ellenjavallt!)

Flódni

A tésztához
60 dkg liszt, 5 dkg porcukor, csipet-
nyi só, 20 dkg. libazsír (készíthetõ
vajjal vagy margarinnal is), 3 tojás

s á r gá j a ,
fél tasak
sütõpo r ,
1-1 dl édes
fehé rbo r
és na-
rancslé, 1-
1 narancs
és citrom
r e s z e l t
héja.

A tésztát jól összedolgozzuk, pihen-
tetjük, majd öt részre osztjuk, és a
részeket egyenként kinyújtjuk tepsi
méretûre. Lerakjuk a lapokat, és
minden lapra más-más tölteléket
rakunk. A legfelsõ lapot megken-
jük két egész, felvert tojással, majd
200 fokos sütõben 50-60 percig
sütjük. Kockákra vágva tálaljuk.
A töltelékek
Elsõ sor a diótöltelék: 40 dkg darált
dió, 10 dkg porcukor, rumban (vagy
rumaromában) áztatott mazsola,
reszelt citrom- és narancshéj, fél
pohár víz.
Második a mák: hasonlóan kever-
jük ki, mint a diótölteléket, 40 dkg
darált mákból. A töltelékeket éde-
síthetjük cukor helyett mézzel is,
és készíthetjük felfõzve is.
Harmadik sor az almatöltelék: 60
dkg jonatánalma vékonyra szele-
telve, 10 dkg. cukorral, fél citrom
levével, õrölt fahájjal összekeverve.
Végül a negyedik, utolsó töltelék:
30-40 dkg sûrûre fõzött, házi szil-
valekvár.

Jó étvágyat, és mindenkinek
a saját hite, hagyományai sze-
rinti kellemes ünnepet!

Szegõ András 
(Szentendre)

Akkoriban semmi nem
mutatta a karácsony
közeledtét. A boltoknak

sivár kirakata volt, semmi
olyat nem lehetett látni, ami
fölkeltette volna a gyerekem-
ber vágyait. Az iskolában sem
volt szokásban semmi elõ-
készület a közelgõ ünnepre.
Az írás-olvasás és számolás
rejtelmes világában vezetget-
tek bennünket az egy szem
olvasókönyvünk segítségével,
amelyik könyv meglehetõsen
sivárnak mutatkozna a mai
nebulók elõtt. 
A külsõ világ azért be-beszi-
várgott különféle módon, a
Sugár úti házunkkal szemközti
rendházból egy éjszaka teher-
autóra terelték a piarista atyá-
kat, köztük a mi tanítónkat is.
Paizs Pirike el-elsírta magát
órákon, amint panaszolta, min-

dig õt nézi a kopasz bácsi… aki
nem más volt, mint a mosoly-
gósra beállított Rákosi Mátyás,
az õ arcképe függött ugyanis a
fekete tábla fölött életnagy-
ságnál jóval nagyobb kivitel-
ben. A tanító néni, aki átvette
az osztályunkat, tapintatosan
egy oldalsó padsorba ültette,
ahova Rákosi pajtás tekintete
már nem vetõdött el. Az atyák-
ról szó nem esett, elõttem és
nyilván osztálytársaim elõtt,
otthon sem. Kicsik voltunk
még a világ efféle dolgaihoz.
Otthon azért voltak jelei a
karácsony jöttének. Ilyen volt
például édesanyám és nagy-
mamám különféle konyhai
tevékenysége. Fõtt babot pa-
szíroztak például, elõkerült
egy tortasütõ edény is, ugyan-
is egyéb ínyenc töltelék híján
a babból készült a krém. Én

vidáman törtem a kockacukrot
egy rézmozsárban (ezt ma is
õrzöm) – kellett a porcukor a
babkrémbe, végül kaptam is
jutalomképpen egy szem koc-
kacukrot. Közben hallottam,
hogy nagymamám barátnõje
hosszú elõadást tartott: 
– Margitkám, én egytojásos
piskótát sütök a következõ-
képpen – kezdte a tanítást a
különleges süteményrõl, amely
szinte a semmibõl készült. A
semmi mindenbõl minden
mennyiségben elõfordult el-
lentétben  a kenyérrel, tejjel,
hússal, cukorral, cipõvel, ruhá-
val… 
Otthon nyilvánvaló volt a
karácsony jövetele. A Jézuska
és az angyalok is készülõdnek
– mondta a nagymamám, s a
házban a különbözõ illatok is
ezt jelezték, mert a süte-

ményeké után másikak is ter-
jengtek. Egyre gyakrabban
számoltam, hányat kell még
aludni szentestéig, amikorra
meghozzák az angyalok a
karácsonyfát angyalhajjal,
gyertyákkal, sokszínû göm-
bökkel, csillagszórókkal. A vá-
rakozás izgalma okozhatta,
hogy egyik este fölébredtem,
s mivel a konyha felõl fény
szûrõdött ki és beszélgetés
hallatszott, benyitottam. Szü-
leim és a nagymama az asztal
körül szorgoskodtak, nagy-
mamám egy nagy késsel dol-
gozott, de nem levestésztát
vágott, nem is a nevezetes
piskótát, se nem a babkrémes
tortát, hanem valami mást.
Édesanyám az apró kockákra
vágott valamit rakosgatta,
apám pedig egy spárgadarab-
bal – egyik vége az asztallap
aljára ütött szögre volt kötve
– épp egy szaloncukor pa-
pirosát tekerte körül, egy

tálkában a kész szaloncukrok.
A tûzhelyen kis lábasban csön-
desen fortyogott a következõ
adag cukros massza. Meg-
döbbentem. Úgy tudtam, gon-
doltam eddig, a karácsonyfa
minden tündöklõ csodájával
együtt az egek magasából hoz-
zák az angyalok. – Segítünk az
angyalkáknak – mondta édes-
anyám némi zavarodottsággal
–, mert sok dolguk lesz szent-
este, azután visszavezetett az
ágyamba.
Néhány nap múlva aztán este
csilingelt a karácsonyi csen-
gõ, bemehettem a nagyszobá-
ba. Ott ragyogott a feldíszített
fenyõ, égtek rajta gyertyák,
szikrákat szórt a csillagszóró,
csillogtak a szaloncukrok is.
Elbûvölt a látvány, ott és akkor
éreztem elõször azt a meleg-
séget, amelyet sanyarú körül-
mények között és ellenére csak
a szeretet tud megteremteni.

Büky László

Segítünk az angyalkáknak

Hanuka, a felszentelés 
és a fények ünnepe Rendhagyó adventi ese-

ménynek ad otthont a
Népmûvészetek Háza. 

A múzeum pincéjében családi
betlehemekbõl nyílt kiállítás
advent elsõ vasárnapján. 
A szénával borított padlózatú
pince ódon falai között külön-
leges betlehemek láthatók,
így többek között kereszt-
szemes hímzéssel készített,
száraztésztából és kenyérbõl
összeállított, olajfából kifa-
ragott, átvilágítható, vala-
mint kerámia-betlehemek,
Hummel-figurákkal életre kel-
tett istállók. A tárlaton a
Ferenczy Múzeum gyûjtemé-
nyébõl származó Dalmát bet-
lehem és a XIX. századi Pro-
vence néprajzi dokumentu-
maiként is értelmezhetõ Salon
de Provence-i santon figurák
által megalkotott Szent Misz-
térium is megtekinthetõ.
A civil kezdeményezés és
összefogás eredményeképpen
létrejött adventi kiállítás
bemutatott huszonnégy al-
kotását a város keresztény
felekezetei felhívására adták
össze a szentendrei családok.
A kiállítás megvalósításához
az asztalokat és terítõket a
Korona Étterem biztosította,
a dekorációhoz szükséges szé-
nát Bubla János fiákeres „köl-
csönözte“, a gyümölcsök; al-
ma, dió pedig lelkes polgárok
felajánlásával kerültek a nép-
hagyománynak megfelelõen a
széna közé. 

A tárlat rendezõi: Sólyomné
Gyürk Dorottya és Krizbainé
Szabó Éva. 
A kiállítás december 22-ig
látogatható. A belépõjegy fel-
nõtteknek 200 Ft, amely a Fõ
téri Szentendrei Képtárban
váltható meg.

Köszönet a segítõknek, támo-
gatóknak és a családoknak a
szép összefogásért!
A betlehemeket rendelkezésre
bocsátó családok: Harmath
család, Sólyom Anikó, Kertész
József és Papp Kornélia, Fe-
renczy Múzeum, Ráth György,
Krizbai Éva és családja, Váradi
Judit, Nágel Zsófia, Kisné Lajos
Gitta, Molnár család, Ráth Lajos
és családja, Szmetana Lász-
lóné, Baján család, Schramkó
Péter, Balogh László, Márta
István és családja, a Morva
család, Szentmiklóssyné Hollai
Márta, Deim Pál, valamint Ráth
András és családja.

Kolos Emõke

A tulajdonosok betlehemeiket
aranyvasárnap, a kiállítás zá-
rását követõen, 14-16 óra kö-
zött vehetik át a helyszínen!



Az ezerarcú Szen

2008. február 27:  Kultúra napja 
a Városházán

2008. március 15.: A Barcsay Jenõ Általános Iskola 
ünnepi mûsora

2008. január 6.:
Mecénás Díj 

Surányi István
cukrászmesternek

2008. május 23-25.: I. Városi Gyereknap 
a Czóbel-parkban

2008. június 21.: Szentendrei Nyár megnyitója 
- Ivan Dan a Daru piacon

2008. április 23.: FORD Közép-Kelet-Európai Regionális
Központjának alapkõletétele

Városi ünnepek 2009
• Január 10. Mecénás Díj áta

• Január 17. I. Szentendre J

• Június 24. Iván nap

• Június 27. Szabadság napj

• Július 4-5. Ister Napok

• Augusztus 19. Szerb búcsú

• Augusztus 28-30. Szenten

• December 31. Új év köszön

Közérdekû telefonszá
Városháza (26) 503 300 • Zöld szám: 06 80 204 725 • Zöld e-mail: közerdeku-zoldmail@ph.szente

• Mentõk 104, (26) 310 424, (26) 319 941 • Tûzoltóság 105, (26) 500 017, (26) 500
• Gyepmester 06 20 9316 948 telephely (26) 312 277, 06 30 594443 • DMRV (26) 310 796  •

Január

H K Sz Cs P Sz V

1 1 2 3 4
2 5 6 7 8 9 10 11
3 12 13 14 15 16 17 18
4 19 20 21 22 23 24 25
5 26 27 28 29 30 31

Február

H K Sz Cs P Sz V

5 1
6 2 3 4 5 6 7 8
7 9 10 11 12 13 14 15
8 16 17 18 19 20 21 22
9 23 24 25 26 27 28

Március

H K Sz Cs P Sz V

9 1
10 2 3 4 5 6 7 8
11 9 10 11 12 13 14 15
12 16 17 18 19 20 21 22
13 23 24 25 26 27 28 29
14 30 31

Április
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ú Szentendre 2009
2008. július 3.: Babautalványok átadása szentendrei

újszülöttek szüleinek

2008. szeptember 22-26.: Testvérvárosi Kulturális
Fesztivál záróünnepsége

2008. november 7.: 
Hamvas Béla Emléknap 

2008. november 30.: Adventi gyertyagyújtás 
a Fõ téren

2008. október 23.: Talentum-ösztöndíj szentendrei
diákoknak

2008. augusztus 20.: Az EURO-VELO kerékpárút 
szentendrei szakaszának átadása

ünnepek 2009-ben
10. Mecénás Díj átadása

17. I. Szentendre Jótékonysági Bál

24. Iván nap

27. Szabadság napja

-5. Ister Napok

us 19. Szerb búcsú

us 28-30. Szentendre éjjel-nappal nyitva

er 31. Új év köszöntõ 

rdekû telefonszámok 
oldmail@ph.szentendre.hu • Közterület felügyelet 06 20 972 7961, 06 20 972 7969, (26) 503 329
500 017, (26) 500 018 • Rendõrség 107, (26) 310 233 • Orvosi ügyelet (26) 312 650
RV (26) 310 796  • ELMÛ 06 40 383 838  • TIGÁZ (26) 310 032  • MATÁV hibabejelentés 143
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31 27 28 29 30 31

Augusztus

H K Sz Cs P Sz V

31 1 2
32 3 4 5 6 7 8 9
33 10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23
35 24 25 26 27 28 29 30
36 31

Szeptember

H K Sz Cs P Sz V

37 1 2 3 4 5 6
38 7 8 9 10 11 12 13
39 14 15 16 17 18 19 20
40 21 22 23 24 25 26 27
41 28 29 30

Október

H K Sz Cs P Sz V

40 1 2 3 4
41 5 6 7 8 9 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31

November

H K Sz Cs P Sz V

44 1
45 2 3 4 5 6 7 8
46 9 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29
49 30

December

H K Sz Cs P Sz V

49 1 2 3 4 5 6
50 7 8 9 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27
53 28 29 30 31
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A TURIZMUS KEZDETEI
Hazánkban a turistaság az
1870-es években kezdett hi-
vatalos formát ölteni. A Ma-
gyarországi Kárpát Egyesület
fogta össze a természetbe
vágyókat. Az egyesület bu-
dapesti osztálya 120 évvel
ezelõtt, 1888. december 28-
án alakult meg Eötvös Loránd
báró elnökletével. A választ-
mányi tagok között több pilisi
település vezetõjét lehetett
megtalálni, így Dumtsa Jenõt
is. Õk már akkor felismerték,
hogy tenniük kell azért, hogy
a turisták felkeressék a Pilis
hegység szép tájait. A
feltételek is javultak, hiszen
néhány hónappal elõbb meg-
indult a helyiérdekû vasút, és
Budáról Szentendrére ötven
perc alatt szállította az uta-
sokat.

KÜLFÖLDI PÉLDÁK NYOMÁN
A turisták a túrázások mellett
vállalták többek között az
erdei és hegyi utak feltárását,
útjelzések festését és mene-
dékházak építését. Az M.K.E.
Budapesti Osztálya, amely
1891-tõl Magyar Turista
Egyesület Budapesti Osztálya
néven mûködött, minden év-
ben valamelyik pilisi vagy Pilis

környéki községben kará-
csonyfát állított. A tagok –
köztük jó néhány szentendrei
lakos is – egész évben gyûjtöt-
tek azért, hogy karácsonykor
ajándékokat adhassanak a
szegény sorsú gyerekeknek. Az
ötletet külföldrõl vették át,
addig Magyarországon ez is-
meretlen volt. Filozófiájukat
így fogalmazták meg: „A ka-
rácsony a szeretet ünnepe.
Szép szokás, mert a turisták
idealizmusát viszi át a mega-
jándékozott vidék népességére,
és üdvös, mert ezzel megnyeri
a maga részére a vidék közön-
ségét. A lakosság egészen
másként ítéli meg az egyesület
mûködését, ha azt látja, hogy

a vidék népét istápolja.“
Az elsõ turista karácsonyfát
1890. december 29-én Pilis-
szentkereszten az iskolában
állították fel. Az egyesület
küldöttsége adta át az új és
használt ruhákat, az édes-
ségeket a rászoruló gye-
rekeknek. A következõ évben
Pilisszántón, majd utána
Dömösön tartottak hasonló
turista karácsonyt. Általában
12 fiúnak és 12 leánynak jut-
tattak felsõ ruházatot, a töb-
biek cukorkákat és tanszereket
kaptak. Dömösön 33 darab
könyvvel egészítették ki az
iskola könyvtárát. Ezekben a
kis falvakban ilyen ünnepély
évek óta nem volt, ezért is

maradt emlékezetes az ott
lakóknak. Egyszer maradt el az
ünnepélyes átadás: 1892-ben
Pilisszentlászlón. A község
szegénysége következtében
az egy, ötször négyméteres
tanterem, benne 4 db törött
iskolapaddal olyan elhanya-
golt, üregszerû helyiség volt,
hogy ott semmiféle ren-
dezvényt nem lehetett tar-
tani. Téli ruházatot tizenket-
ten kaptak, ugyanennyien
pedig az éppen szükséges
ruhanemût, és valamennyien
édességet. (Jellemzõ az akko-
ri állapotokra, hogy ebben a
teremben néha 75 gyermek
szorongott, és némelyik kis-
diák télen mínusz 10 fokos hi-
degben egy szál fehérnemû-
ben és mezítláb járt iskolába.
A tantermet néhány év múlva
átépítették. (Mindezekrõl a
Turisták Lapja számolt be.)

A SZENTENDREI ÜNNEPÉLY
Szentendrén 1905. december
3-án a városi tanácsteremben
tartották a turista karácsonyt.
A 12 fiú és 12 leányruházatot
az iskolák létszámának meg-
felelõen osztották szét; az
evangélikus református isko-
lások közül 2 diáknak, az izbé-
gi állami iskolások közül 4
diáknak, az izraelita iskolások
közül 2 diáknak, a katolikus
iskolások közül 12 diáknak, a
görögkeleti szerb iskolások
közül 4 diáknak. A fiúk sap-

kát, felöltõt és csizmát, a
leányok fejkendõt, felsõruhát
és cipõt kaptak, ezen kívül
mindegyikük író- és rajz-
szereket. A ruházatokra és az
ünnep költségére 354 koronát
költött a Magyar Turista
Egyesület. A nemes ajándé-
kokért Maximovits István pol-
gármester és Tuharszky taná-
csos mondott köszönetet. A
helyi újság, a Szentendre és
Vidéke Hírlapja közölte mind
a 24 megajándékozott tanuló
nevét. Dumtsa Jenõ egyéb-
ként 1913-ig volt az egyesület
választmányi tagja.

NÉHÁNY STATISZTIKAI ADAT
A Magyar Turista Egyesület
megalakulásának 25. évfor-
dulójára emlékalbumot jelen-
tetett meg. Ebben olvasható,
hogy turista karácsonyt tar-
tottak négy alkalommal Pilis-
szentkereszten, Pilisszentlé-
leken és Dömösön, három
alkalommal Pilisszentlászlón,
Pilisszántón és Pilismaróton,
egy alkalommal Szentendrén,
Cséven, Kóspallagon és Diós-
jenõn. Az alatt az idõ alatt
9791 koronát fordítottak 600
nélkülözõ gyerek felruhá-
zására és 8000 diáknak jut-
tattak tanszereket.

AZ UTOLSÓ KARÁCSONYOK
A világháború kitörése után
még a nehezedõ körülmények
ellenére – például sok egye-
sület tagot behívtak katoná-
nak – folytatódtak a turista
karácsonyok. Az utolsóra, a
29.-re 1917-ben Pilisszent-
kereszten került sor. Az Est
címû lap cipõakciót hirdetett
olvasóinak, ennek nyomán
sikerült húsz pár cipõt össze-
gyûjteni és szétosztani a
gyerekeknek.

Ürmös Lóránt

Turista karácsonyok a Pilisben

A régi földszintes állami iskola, melyet 1940-ben
építettek újjá

1%
A „HÓD“ Honismereti Túraegylet
közhasznú szervezet („HÓD“ HTE
khsz) köszönetét fejezi ki minda-
zon támogatóinak, akik a 2007.
évben az SZJA 1%-át az egylet
javára ajánlották fel. Az egylet a
támogatás összegét (275 939 Ft)
2008. évben a családos túrázók
költségeinek csökkentésére (szál-
lás és utazás), a 2008. évi Mikulás-
túra költségeire (útiköltség, il-
letve Mikulás-ajándék a résztvevõ
gyerekeknek), valamint turistaút-
karbantartás költségeire fordí-
totta.
A „HÓD“ Honismereti Túraegylet
ezúton is köszönetét fejezi ki min-
dazon személyeknek, akik az
adóelszámolás során az adójuk
1%-át a jövõben is az egylet javára
ajánlják fel. 

Elkészítjük 
karácsonyi ünnepi

menüjét! 
• vegyes halászlé 1100 Ft/adag

(süllõ, harcsa, ponty)

• kocsonya 590 Ft/adag (7,5 dl)
(füstölt csülök és köröm)

• kívánságra sültes tálat
készítünk

• Feri-tál: Gordon Blue,
szûzérme, pirított gombával,
fûszeres pulyka steak, rán-
tott csirkemell-sajt-gomba
sült és vegyes körettel. (Az
adagok elvitelre készülnek.)

2000 Szentendre, Bükkös-part 16.
tel.: 26/312-021 fax:26/310-782
Asztalfoglalás:70/555-0324

Üdülési csekket elfogadunk
postmaster@bukkoshotel.t-online.hu • www.bukkoshotel.hu

Nyitva: minden nap 11-15 és 17-21 óráig
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SYLVIA
SOUVENIR

Karácsonyi vásár 
20-30-40%-os 

kedvezménnyel!

Minden kedves régi 
és új vásárlóinknak,

békés ünnepeket,
boldog új évet 

kívánunk!

Szentendre, 
Dumtsa Jenõ u. 15.

Tel.: 26/500-440
Nyitva: H-Vas. 10-18 óráig

Vendégünk volt Aino és Dániel
A Pest Megyei Könyvtár Muzsikus családok sorozatá-
nak decemberi vendége az Oláh család volt. A népes
családban mindenki tanult muzsikálni, hárman hivatá-
suknak is választották a zenész pályát. Oláh Indira és
Oláh Villõ gordonkamûvészek, Oláh Aino csembaló-
mûvész. A családot ezen az estén õ képviselte férjével,
Papp Dániel hegedûmûvésszel.

A fiatal házaspár zenei pályája gazdagon, sok koncerttel,
eseménnyel indult. Oláh Aino a Vujicsics Tihamér Zeneiskolában
kezdett zongorázni Z. Lakos Ágnes tanárnõnél, majd a Szent
István Zenemûvészeti Szakközépiskolában Belák Erzsébetnél.
Késõbb megindult a csembalóoktatás Szentendrén, és Aino
tanulmányait Csizmadia Angelika tanárnõnél folytatta. 2000-
ben felvették a Liszt Ferenc Zeneakadémiára, ahol Horváth Anikó
tanítványaként végzett. A 2008-as tanévtõl visszatért a Vujicsics
Tihamér Zeneiskolába, immár csembalótanárként. 
Alapító tagja a Budapest Barokk Együttesnek, amely 2004
szeptemberében alakult. Az együttes a hangversenyprogramjai
összeállítása során arra törekszik, hogy a barokk és klasszikus
zene virtuóz és érzelmes oldalát is megmutassa a közönségnek.
Zenei elõadásukkal azt bizonyítják, hogy mai hangszerekkel is
lehet igényesen és mély átéléssel közvetíteni a háromszáz évvel
ezelõtt élt mesterek zenei gondolatait. 

Aino ebben az együttesben ismerte meg férjét, Papp Dániel
hegedûmûvészt. Papp Dániel szintén alapító tagja egy együttes-
nek, a Nagyváry vonósnégyesnek. Az együttes 2006-ban a
„Weiner Leó Országos Kamarazene Verseny“ elsõ helyezettje
lett a vonósnégyes kategóriában. A mûvész hegedûjét Joseph
Nagyvary készítette, aki a texasi Egyetem biokémiai, biofizikai
tanszékének professzora, és a Stradivari hegedûk utánozhatat-
lan hangzásának titkát kutatja.
Papp Dániel Kaposváron nõtt fel, édesapja volt a hegedûtanára.
A családban olyan magas színvonalú szaktudást szerzett, hogy
a konzervatórium kihagyásával egybõl felvették a Zene-
akadémiára, ahol 2002-ben végzett, Kertész István növen-
dékeként. Még ebben az évben kinevezték elsõ hegedûsnek, a
Kocsis Zoltán vezette Nemzeti Filharmonikus Zenekarba.
Az est folyamán gyönyörködhettünk a két mûvész játékában,
meghallgattuk J. S. Bach: G-dúr szonáta hegedûre és basso
continuora mûvét, és felcsendült Bartók Béla Román népi tánca.
A találkozó meleg, családias körben telt el, és az érdeklõdést
mi sem bizonyítja jobban, hogy a közönség nem akart haza-
menni, ezért még ráadás számot kaptunk ajándékba. El-
varázsoltak mindnyájunkat a játékukkal és ezt a hangulatot
magunkkal visszük, hogy a karácsonyfa alatt kibontsuk, és ismét
átélhessük.
Kedves Aino és Dániel! Szentendre nemcsak a festõmûvészek,
hanem a zenemûvészek városa is. Köszönjük, hogy ezt a palettát
Ti is gazdagítjátok! Dr. Oláh Andor, az orvos, természetgyógyász
és nagyapa gondolata adjon Nektek erõt további életetek
alakulásában: „Az a legfontosabb, hogy bízzál magadban és
erõdben, abban, hogy érdemes elindulni, és ha már elindultál,
tovább haladni.“      - eni -

December 6-án a Pest
Megyei Könyvtárban
már reggel kilenc órától

nagy volt a jövés-menés. Az
óvodásokat várta a Mikulás
finom szaloncukorral és ked-
ves ajándékokkal. Jöttek is 
a lurkók szép számmal. Ügye-
sen énekeltek, verseltek a
Mikulásnak, aki mosolygós
szemével bátorította õket.
Tíz órától bábszínházi elõadás
részesei lehettek a gyermekek.
A Délibábszínház bábjai ele-
venedtek meg a színpadon és
a mese elvarázsolta a kicsiket.
Nikolka és Nadam története a
szeretetrõl és a barátságról
szólt.
A kreatív asztalnál szép fenyõ-
fadíszeket készíthettek a vál-
lalkozó szellemûek, míg szü-
leik a karácsonyi vásárban
könyvek, apró ajándékok,
édességek és a Surányi cuk-
rászat méltán híres mézes-
kalács figurái, illetve gyü-

mölcskenyerei között válo-
gathattak.
A szervezõk a Dunakanyar Nõ-
szirom Egyesület, az Észak-
dunántúli Ifjúsági, Sport és
Környezetvédelmi Egyesület
és a SZIA Szentendre (örök)
Ifjúságáért Alapítvány tagjai
szívüket, lelküket kitették,
hogy örömet okozzanak a
gyermekeknek. A sok munka
nem volt hiábavaló. A gyer-

mekek mosolya és elégedett
arcocskái bizonyították, hogy
sikeres volt a szervezés.
Ezúton mondunk köszönetet
Szabó Imre környezetvédelmi
és vízügyi miniszternek és
Biczák Péternek, a Pest Megyei
Könyvtár igazgatójának a
támogatásért.

Magyar Judit
a SZIA Alapítvány alapítója

Mikulás a PMK-ban

Adventi muzsikálás és kiállítás
a PMK-ban

A Pest Megyei Könyvtár gyermekkönyvtárában már harmadszor
csendült fel az „Angyalváró muzsika“, december 12-én.  Az
adventet a Vujicsics Tihamér Zeneiskola növendékei és tanárai
köszöntötték a népes gyermekközönség elõtt. Garamvölgyi Péter
és Gembela Gergely gitározott, Pintér Zita és Király Teodóra
hegedûjátékával, Barnás Dóra gordonkajátékával varázsolta el
a hallgatóságot. Köszönjük Négyessy Katalin, Richter Annamária,
Zakar Katalin és Gulyás László tanároknak, hogy felkészítették
és elkísérték növendékeiket! 
A negyedik adventi héten, a zene mellett grafikai kiállítással
készülünk az ünnepre „Tovább is van, mondjam még?“ címmel.
A kiállító mûvészek: Borsódy Eszter, F. Gyõrffy Anna, Kyrú,
Pásztohy Panka, Rákossy Anikó és Rényi Krisztina. A megnyitó
idõpontja: december 19. (péntek) 15 óra. Szeretettel várjuk
a gyermekeket, szüleikkel, barátaikkal együtt!

Iskolaorvosi
pályázat

A Gondozási Központ Szentendre
Iskola-egészségügyi Szolgálata
pályázatot hirdet iskolaorvosi
munkakör betöltésére Szentendre
város öt általános iskolájába tel-
jes munkaidõben
Pályázati feltételek: • egyetemi
végzettség, csecsemõ-gyermek-
gyógyász • érvényes erkölcsi bi-
zonyítvány • részletes önéletrajz
és motivációs levél
A pályázat benyújtásának határ-
ideje január 19., a munkakör
február 1-jétõl tölthetõ be.

A pályázattal kapcsolatosan to-
vábbi információ Kecskésné Sípos
Andrea intézményvezetõtõl a (26)
311-964-es telefonszámon kér-
hetõ

OÁZIS
SZÉPSÉGSZALONSZÉPSÉGSZALON

várja kedves vendégeit 
változatlan

árakon:

STEFÁNNÉ LIPTÁK EMESE
férfi, gyermek fodrász
20-412-4304

BARTHÁNÉ VARGA MÁRIA
kozmetikus
30-250-9980

ROMWALTER ALIKI
manikûr, mûkörmös
30-68-26-037

SZENTENDRE, 
Bolgár u. 8/a

Tel.: 26/312-924
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– Emlékszel még az elsõ gé-
pedre?
– Gyerekkoromban édesapám
a lengyel piacon vett egy Zenit
típusú fényképezõgépet,
melynek ugyan a fénymérõje
nem mûködött túl jól, de a
fotós iskolát azért végig
tudtam vele kattingatni.
– Miért a portré- és a tár-
sadalomábrázolás mûfaja áll
a legközelebb hozzád?
– A tévében láttam közvetítést
egy szomáliai lázadásról, ahol
görkorcsolyás és mezítlábas
diákok géppisztollyal lövöl-
döztek, a katonák pedig ül-
dözték õket. A kamera követte
az egyik diák sorsát: négy-öt
katona elkapta menekülés
közben, és azonnal fõbe is lõt-
ték. A képsorokat látva el-
borzadtam, de talán akkor
fogalmazódott meg bennem
elõször, hogy képeim által az
emberi sorsok sokféleségét
szeretném megörökíteni, hát-
ha - bár lehet, hogy ez naiv
gondolat –, ezáltal a világ is
megváltozik egy kicsit.
– Szakmai elõmeneteledet mi
segítette leginkább?
– A National Geographic ol-
dalait mindig szívesen lapoz-
gattam, és elkezdtem figyelni
a képes riportok szerkezeti
felépítéseit. Így tanultam
meg, hogy egy képsorozatnak
mindig mesélnie kell. Bármirõl
szólhat a történet, a lényeg
az, hogy a képek ne csupán
önmagukban, hanem együtt is
érthetõek legyenek. William
Albert Allard fotóriporter, aki
szintén társadalomábrázolás-
sal foglakozik, például a blues
történetérõl készített kép-
sorozatot: Blues, a Mississip-
pi-völgyében és a nagyvárosok
forgatagában. A zene törté-
nelme a zenészek és a hall-
gatóság szemüvegén keresz-
tül, avagy társadalomábrá-
zolás a blues bemutatásával.
Utazásnak, történelemnek és
társadalomkritikának is fel-
foghatjuk képeit, viszont min-
den esetben igaz marad az,
hogy a képek együtt egész
történetet alkotnak. Én is
mindig ezt tartom szem elõtt,
amikor egy sorozatot összeál-
lítok.
– Mi alapján választasz
témát és helyszínt?
– Nagyon szeretek utazni, új

helyeket felfedezni. Az utazás
és a fényképezés összekap-
csolása nem tudatos döntés
volt, ösztönösen adódott.
Szeretem azokat a vidékeket,
melyek távol esnek a turisták
által gyakran látogatott he-
lyektõl. Így jutottam el tavaly
szeptemberben Észak-Indi-
ába, Zanskar és Ladakh terü-
letére, ahol a Himalájában élõ
buddhisták életét fotóztam.
– A helyieket nem zavarta,
hogy fotózod õket?
– Soha nem kezdtem el azon-
nal fényképezni. Fontosnak

tartottam, hogy elõször meg-
ismerjük egymást, hogy bíz-
zunk egymásban. Jelbeszéd-
del mondtuk el gondola-
tainkat, együtt fõztünk és dol-
goztunk a napok során. Ezek
után, amikor ott tartóz-
kodásom második-harmadik
napján elõkaptam a fény-
képezõgépet, természetesnek
tartották, hogy meg akarom
õket örökíteni.
– Hogyan élted meg lelkileg
és fizikailag ezt az indiai
utat?
– A két hónapos kintlétem
alatt teljesen egyedül voltam,
ami munkám szempontjából
eredményesnek bizonyult, vi-
szont a családom nagyon
hiányzott. Este, amikor már
nem tudtam fotózni, a magány
terhét mindig jobban éreztem.
Másrészrõl pedig mindent
megtettem annak érdekében,
hogy ezt a ritkaságnak számító
autentikus világot a lehetõ
legjobban megismerhessem. A
helyiek vendégszeretetét min-
denhol érezni lehetett. Soha
nem maradtam szállás vagy
étel nélkül, és ezért egyáltalán
nem, vagy csak nagyon ne-
hezen fogadtak el pénzt.
Fizikailag leginkább a beteg-

ségek viseltek meg. Szal-
monellás lettem, ami nagyon
legyengített, majd véletlenül
belegázoltam egy mocsárba,
és térdig elsüllyedtem. Akkor
villant át rajtam az, hogy talán
nem is jutok haza. A magányt
édesapám halálhíre tette vég-
képp elviselhetetlenné. Ter-
mészetesen az utazást azon-
nal megszakítottam és haza-
jöttem.
– A tragédia után hogyan si-
került újral a munkára kon-
centrálni? 
– Novemberben, amikor haza-
jöttem, egyáltalán nem tud-
tam foglalkozni az Indiában
készített képekkel. Minden
átrendezõdött az életemben,
csak a családommal akartam
lenni. Felfoghatatlan volt szá-
momra, hogy apám, akit
legutóbb a reptéren láttam,
már nincs többé. A fénykép-
pályázatok leadásának határ-
ideje viszont egyre közeledett.
Barátaimnak köszönhetõen,
akik mindenben támogattak,
a két ünnep között sikerült a
pályázatok anyagait összeállí-
tanom. A leadott sorozataimat
a 2007-es Magyar Sajtófotó
pályázaton végül több díjjal is
jutalmazták. A „Zanskar és
Ladakh“ címû sorozatommal
elnyertem az André Kertész
Nagydíjat, a legjobb ember-
központú dokumentarista
fotósorozatért a Portrésorozat
I. díját, valamint a legjobb
kollekcióért járó Munkácsy
Márton különdíjat, az év Axel

Springer Pályázatán pedig „Az
év fotóriportere“ nagydíjat. A
sok pályázás után úgy döntöt-
tem, hogy a National Geogra-
phic-nál is szerencsét pró-
bálok. Kõrösi Csoma Sándorról
akartam egy anyagot összeál-
lítani (hiszen õ Zanskarban is
tevékenykedett), ám a bíz-
tatáson kívül – mely egy idõ
után hitegetéssé alakult –,
semmilyen segítséget nem
kaptam a laptól.
– Eddigi munkásságodért a
Junior Prima fotóriporteri
díját is elnyerted nemrégi-
ben. Fiatal mûvészként ho-
gyan éled meg ezt a sikert? 
– Nagyon meglepõdtem, nem
tudtam ugyanis arról, hogy én
is versenyben vagyok a rangos
kitüntetésért. Keleti Éva fo-
tómûvész jelölt a díjra, aki a
nevezés idején csak egy ön-
életrajzot kért tõlem. Még
mindig nem tudom elhinni,
hogy a zsûri Kovakovszky
Dániel mellett engem tartott
a legjobbnak. Anyagilag nagy
segítséget jelent, mert a támo-
gatásból meg tudom valósí-
tani a tervezett fotókörutai-
mat. A díj egyben jövõm to-
vábbgondolására is alkalmat
ad. Egyfajta bizonyítási vágyat
érzek magam, illetve a zsûri és
a közönség felé. Másrészrõl
pedig biztosan tudom, hogy
az utazást és a fotózást
összekötve továbbra is képri-
portokat szeretnék készíteni.

Tõkés Zsuzsa

A „Zenittõl“ Indiáig
Bácsi Róbert László sokfelé fényképezett a világban, megjárta Indiát is, és kiérdemelte
a Junior Prima fotóriporteri díját. Városunk fiatal büszkeségét sikereirõl, az odav-
ezetõ útról és a folytatásról kérdeztük. 

Bácsi Róbert László
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Eredeti végzettsége sze-
rint oboa-ütõhangsze-
rek-szolfézs szakos tanár.

Diplomájának megszerzése
után karmesteri tanulmányo-
kat folytatott, külföldi mes-
terkurzuson vett részt. 1967
óta dolgozik zenekari mû-
vészként, és zenei vezetõként
is sok tapasztalatot szerzett.
Karrierjének fõbb állomásai: a
Postás Szimfonikus Zenekar, a
Váci Szimfonikus Zenekar, és
több mint harminc év a MÁV
Szimfonikusoknál.
Láthatóan most is nagyon
aktív, sok irányba elkötelezi
magát. Számos társadalmi
funkciót visel: a MÁV Szim-
fonikusok Zenekari Alapítvány
Kuratóriumának elnöke, a
Magyar Hangversenyrendezõk
Egyesületének elnöke, a Lajt-
ha László Alapítvány kuratóri-
umi tagja. Fontosabb kitün-
tetései: Pro Urbe Szentendre,
Pest Megye Mûvészetéért díj,
A Vasút Szolgálatáért díj, va-
lamint a Magyar Köztársasági
Érdemrend Lovagkeresztje. 

– Magyarországon ma nem
sok város büszkélkedhet sa-
ját komolyzenei együttessel.
Drága dolog fenntartani egy
zenekart, még ha csak kama-
razenekart is? Pontosan mi a
különbség egy szimfonikus és
egy kamarazenekar között?
– A kamarazenekarok létszá-
ma tizenöt-húsz fõ, de igény
szerint kiegészíthetõek. Har-
mincfõs taglétszámon felül
már szimfonikus zenekarról
beszélünk. Hivatásos szim-
fonikus zenekar mûködik Bu-
dapesten kívül Debrecenben,
Miskolcon, Gyõrben, Pécsen,
Szegeden, Szombathelyen
százmillió forint körüli költ-
ségvetéssel, amit a helyi ön-
kormányzat áll, állami támo-
gatással. Helyi zenetanárokra
épülõ szimfonikus zenekart
Vácott, Gödöllõn, Szolnokon,
Salgótarjánban, Békéscsabán
ismerek.
– A Szentendrei Kamara-
zenekar költségvetése mek-
kora? És milyen éves prog-
ramot bonyolítanak le?
– A mi zenekarunk is hivatá-
sos zenészekbõl, gyakorló

tanárokból áll. A régi, állandó
tagok mellett mindig akadnak
újoncok. Civil alapon mûkö-
dünk, a Pro Musica Zenekari
Alapítvány anyagi bázisán.
Esetünkben fix költségvetés-
rõl nem beszélhetünk, mindig
a fenntartónk anyagi ellá-
tottságától függ, mekkora
összeggel tud bennünket
támogatni. A jelenlegi gyakor-
lat szerint ez körülbelül két-
millió forint évente. Bár végig
Szentendre városa volt a zene-
kar „gazdája“, a fenntartó szerv
többször változott az évtizedek
során. Közöttük a legfurcsább
neve a TÜRI-nek (Társadalmi
Ünnepségeket Rendezõ Iroda)
volt a 80-as években. Jelenleg
a Szentendrei Kulturális, Köz-
mûvelõdési és Városmarketing
Kht.-hoz tartozunk.
Nem könnyû megteremteni a
mûködési feltételeket, de
azért évente három-négy alka-
lommal fellépünk Szent-
endrén. Húsvét elõtt van a
hagyományos virágvasárnapi
hangversenyünk a református
templomban. Ilyenkor kis lét-
számú együttesekre írott
mûveket szólaltatunk meg. Az
augusztus 20-i ünnepi kon-
certen általában kicsit több
pénzbõl gazdálkodhatunk,
hiszen ez a Szentendrei Nyár
záró rendezvénye. Így olyan
mûveket is elõ tudunk adni,
amelyek több hangszert,
vendégmûvészeket igényel-
nek, például klasszikus szim-
fóniákat, Beethoven-, Schu-
bert-, Kodály-mûveket, opera-
részleteket. Adventi hang-

versenyünk a karácsonyt meg-
elõzõ valamelyik vasárnapon
szokott lenni. Minden második
évben az újévi koncertet is mi
tartjuk, akkor könnyedebb
zenéket játszunk, énekes szá-
mokat hangszerkísérettel,
összekötõszöveggel.
Aránylag gyakran megyünk
külföldi vendégszereplésre. Az
elmúlt évek során jó kapcso-
lataink alakultak ki fõképp
osztrák kórusokkal, ennek
elágazásai révén egyre több
helyre eljutunk. A meghívóink
fizetik az utazás költségeit,
annak pedig külön örülök, hogy
ilyenkor mindig az õ karmes-
terük vezényel, én csak hall-
gatom a zenét, vagy magam is
játszom az együttesben.
– Milyennek látja a komoly-
zene esélyeit általában?
– Ezzel kapcsolatban nem sok
jót mondhatok. A legnagyobb
baj az iskolai énekoktatás fo-
kozatos elsorvasztása, ami
évek óta zajlik. Minden isko-
latípusban folyamatosan csök-
ken az énekórák száma, meg-
szûntek az ének-zene tago-
zatos iskolák. A tanítóképzõk-
ben ma már nem felvételi kö-
vetelmény a zenei képesség és
képzettség, így hát az alsó ta-
gozatos nevelõktõl sem sokat
kaphatnak zenei téren a gye-
rekek. Szerteágazó kérdés ez...
– Nyugdíjba menetele, 2005
óta a Mûvészetek Palotája
munkatársa: zenei tanácsadó
és komolyzenei szerkesztõ,
valamint mûsorvezetõ. Élvezi
ezt a munkát?
–Nagyon! Ideális körülmények
között dolgozom, szép, önál-
ló, alkotó munkát végezhetek.
Kedvesek a kollégák, helyben
étterem, a közelben uszoda
mûködik…
Feladatom az ifjúsági mûsorok
szerkesztése. Évente nyolc-
nyolc hangversenyt rendezünk
óvodásoknak és iskolásoknak.
Operamûsorok is vannak, ame-
lyeken a Zeneakadémia opera
tanszakának növendékei lép-
nek fel. Számomra mindig
öröm együtt dolgozni tehet-
séges fiatalokkal.
Vannak elõzményei az életem-
ben ennek a típusú, mûsor-
szerkesztõi és egyben pedagó-

giai jellegû munkának, például
a 80-as, 90-es évek Mesélõ
muzsika hangversenysoroza-
ta, melyet a Pest Megyei
Mûvelõdési Központban tar-
tottunk általános- és közép-
iskolásoknak. Szentendrén
kulturális aranykor volt ez az
idõszak. Hasonló koncert-
sorozat az Országos Filhar-
mónia rendezésében akkori-
ban csak Budapesten létezett.
Rangos együttesek fogadták
el a meghívásunkat. A város
megengedhette magának,
hogy buszokat béreljen, és a
környezõ településekrõl is
behordja a gyerekeket az
elõadásokra.
– Mik voltak a legfontosabb
korszakok eddigi életében, és
hogyan érzi magát most?
– Ifjúságom meghatározó
élménye volt 1956. Örökre
emlékezetembe vésõdött az
akkori, mindent átható lel-
kesedés, az események, hely-
színek: a Bem-szobornál, a
Kossuth hídnál történtek.
Tizennégy évesen a legfo-
gékonyabb korszakomban vol-
tam, úgy éreztem, hogy ezért
érdemes volt megszületnem.
Úgy emlékszem, akkoriban
szívesen és tisztelettel hall-
gattuk az idõsebbek visszaem-
lékezéseit, fogékonyak vol-
tunk a történelmi filmek,
könyvek, általában a kordoku-
mentumok iránt. A mai fiatal
generációból mintha hiányoz-

na ez a múlt iránti érdeklõdés.
Az iskolában nyakon zúdítják
a diákokat információval,
ugyanakkor a szellemi kapa-
citás alacsony: elsikkadnak a
tények mögötti összefüg-
gések. Gyenge a gyerekek - és
a felnõttek - kifejezõkészsége,
a mindennapi élet kultúrájá-
nak színvonala pedig elke-
serítõen alacsony.
Minden, ami igazán fontos volt
az életemben, a zenével kap-
csolatos. A muzsikus állandó
alkotási folyamatban él, ze-
nekari tagként mindig új
mûvekkel ismerkedik. A kar-
mesterektõl is tanul az ember,
mindegyiknek más a kisu-
gárzása a zenészekre. Gye-
rekkorom óta arra vágytam,
hogy magam is karmester
legyek, és ez az álom itt,
Szentendrén valósult meg.
– Ejtsünk pár szót a családról
is, hiszen már most hat
unokával büszkélkedhet.
– Két házasságomból három
gyermekem született, és kö-
zülük kettõ zenész lett. A har-
madiknak – aki nem zenész –
viszont négy gyermeke van!
László fiam Szentendrén nõtt
fel, Liszt-díjas, nemzetközi
elismertségnek örvendõ gor-
donkamûvész. Róla mostanra
azt is ki merem mondani, hogy
világra szóló tehetség. Már
kiskorában megmutatta az
„oroszlánkörmeit“. Édesany-
ja, Mezey Erikanövendéke volt,
tõle egyenesen a zeneaka-
démiai tanárához került. Ka-
talin lányom a Magyar Állami
Operaház zenekari mûvésze,
Ágnes pedig a férjével együtt
pedagógus, és közben az ide-
ális családmodell megvaló-
sításán munkálkodnak: csodá-
latosan nevelik 14, 12, 9 és 7
éves unokáimat.

Gaján Éva

Máté Fotó Optika
Szentendre, Sztaravodai u. 54. 

Tel. 26/311-841, fax. 26/315-844
e-mail: info@matefotooptika.hu

www.matefotooptika.hu

Hoyalux ID dupla progresszív szemüveglencse
25% kedvezménnyel

Ajándékozzon vásárlási utalványt karácsonyra!
Ingyenes computeres látásvizsgálat!

Nyitva tartás: H-P 9.00-17.00 Szo 9.00-13.00

Kellemes ünnepeket kívánunk!

Fenyõ Gábor

Profizmus, civil alapon
Harmincéves a Szentendrei Kamarazenekar

Fenyõ Gábor 1975-ben költözött családjával Szentendrére, és 1978 õszén alapította meg a Szentendrei
Kamarazenekart, amely azóta is folyamatosan tevékenykedik a vezetésével. Ki hinné, hogy az örömzenélésre
szervezõdött együttes már harmincéves! Mint ahogyan a karmesterük is imponálóan fiatalos. Új élethelyzete,
munkája egy ideje a fõvároshoz köti. Errõl és a mai zenei életrõl, múltbeli dolgokról, meg persze a kamarazenekar-
ról kérdeztük.
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Nagyon szeretem a régi
tárgyakat, gyermekko-
rom óta gyûjtöm õket.

A múlt varázsát nyújtják szá-
momra. Nincs közöttük drága
darab. Valójában csak szá-
momra értékesek ezek az
ódon, kopottas dísztárgyak,
használati eszközök, hang-
szerek, fotók, okmányok,
pénzek, üvegek, dobozok.
Tárgyaim az életem „hor-
dalékai“. Napra pontosan
tudom, hol vettem, hol talál-
tam, vagy kitõl kaptam azo-
kat. Ha végigtekintek rajtuk,
megelevenedik elõttem a
múltam. 
Érintettségem miatt is kü-
lönös érdeklõdéssel vettem
kézbe London Katalin újságíró
nemrégiben megjelent inter-
júkötetét, amelyben ismert
színészt, festõt, szobrász-
mûvészt, pszichológust, köl-
tõt, humoristát, gyûjtõt, épí-
tészt, énekest, sportolót, te-
levíziós személyiséget faggat
arról, hogy miért gyûjti a tár-
gyakat, miért veszi magát
körül velük. Milyen a viszonya
hozzájuk? S az érdekes beszél-
getések megmutatják magát az
embert is, nemcsak a „tár-
gyfüggõségét“. Hiszen az,
hogy valaki mit gyûjt, milyen
tárgyakkal veszi körül magát,
mennyire fontosak azok a
számára, rendkívül karakte-
risztikus. Benne rejtõzik az

illetõ személyisége, egyéni-
sége. 
Ki nem gyûjtött volna gyer-
mekkorában gyufacímkét,
szalvétát, bélyeget? Amelyek
azután az évek és a költözések
során jobbára el-eltûntek.
Helyükre újabb tárgyak kerül-
tek – kinek-kinek ízlése, lelki
alkata szerint. A gyûjtés egy-
fajta zsákmányszerzés. A tár-
gyak vásárlása, megtalálása
gyakorta függõséggé válik,
hiszen a szerzés vágya el-
uralkodik egy-egy személyisé-
gen. Ennek eredménye azon-
ban mindig egy különleges,
vonzó környezet, amelyben jó
élni.
London Katalin olyan neves
embereket választott kötete
riportalanyaiként, akik szá-
mára a tárgyak különleges
jelentéssel, és rendkívüli
vonzerõvel bírnak. Olvasmá-
nyos-szép könyvében arra kér
választ Abinyiné Serbán Leá-
tól, Antal Imrétõl, Asszonyi
Tamástól, Bak Imrétõl, dr. Cser-
nus Imrétõl, Dénes Gábortól,
Dombi Judittól, Dõry Virágtól,
Eperjesi Ágnestõl, Fábry Sán-
dortól, Janáky Istvántól, Ka-
rafiáth Orsolyától, dr. Kemény
Dénestõl, Kern Andrástól, Laár
Andrástól, Nagy Bandó András-
tól, Palya Beától, Parti Nagy
Lajostól, dr. Popper Pétertõl,
dr. Ranschburg Jenõtõl, Réz
Andrástól, Vadász Györgytõl,

Spanyol remekírók Leányfaluról
Pávai Patak Márta mûfordító az ELTE Bölcsészet-

tudományi Karán szerzett olasz-spanyol-újgörög sza-
kos diplomát. Dolgozott spanyoltanárként, volt magyar
lektor, tanított görög nyelvet Spanyolországban, dolgo-
zott a Nagyvilágnál, a Dunakanyar 2000 Kiadónál, aztán
2004-tõl jobbára a Patak Könyvek Spanyol Elbeszélõk
sorozatát fordítja, szerkeszti, készíti elõ nyomtatásra,
próbálja megismertetni leendõ olvasóival.

– Hogyan mûködhet könyvkiadó egy
faluban, pontosabban Leányfalun,
ahol jelenleg él? Az ember azt gondol-
ná, komoly háttérre van szükség, hogy
egy könyv elkészüljön.
– Ma már nem jelent gondot, hiszen a
számítógéprõl egy gombnyomással a
tördelõhöz kerül a kézirat, tõle pedig a
szükséges javítások után mehet egye-
nest a nyomdába. 
– Nem egyszerû feladat. Fordítani,
kiadni…

– A nyomtatáson kívül szinte mindent egyedül, pontosabban a
családom, barátaim, ismerõseim segítségével végzek, akik velem
együtt fontosnak tartják, hogy a szinte ismeretlen spanyol iro-
dalom kicsit közelebb kerüljön hozzánk.
– Mondjon néhány szót a sorozatról, mit érdemes tudni róla?
– Olyan mûveket válogatok, amelyek Európa-szerte ismertek,
nagynevû szerzõk alkotásai, magyarul azonban még nem jelen-
tek meg - részben mert Spanyolországgal szinte semmi kapcso-
latunk nem volt a rendszerváltás elõtt, részben pedig azért,
mert nem volt „gazdája“ ennek az irodalomnak. Eddig a spa-
nyol irodalom három alapmûve jelent meg a sorozatban: Carmen
Laforet: A semmi, Rafael Sánchez Ferlosio: A Jarama és legutóbb,
novemberében Miguel Delibes: A patkányok címû regénye.
(Egyébként a szentendrei Nívó Nyelviskolában is volt bemu-
tatójuk, az elsõt és a harmadikat Bezeczky Gábor iro-
dalomtörténész, a másodikat Józan Ildikó, fordításelmélettel
foglalkozó tanársegéd mutatta be.) Ezenkívül négy kortárs, két
baszk, Bernardo Atxaga: A magányos ember c. regénye, amely
az elsõ baszk kortárs regény volt, ami megjelent magyarul,
aztán Nuria Amattól A kokainkirálynõ címû „kolumbiai regény“
egy katalán szerzõ tollából, s végül Pedro Almodóvar egyik for-
gatókönyvírója, Jesús Ferrero szép regénye, A bukott angyalok.
– Mik a további tervei? Gondolom, lesz még folytatás.
– Készül a sorozat nyolcadik darabja, egy katalán szerzõ novel-
láskötete, valamint sorozaton kívül, vagy talán egy újabb
sorozatban jelenik majd meg jövõre a népszerû spanyol filozó-
fus, Fernando Savater esszéje, A választás bátorsága, melyet
gyakorlati használatra, a felelõsen gondolkodó polgárok
számára írt.
– És hol lehet hozzájutni ezekhez a könyvekhez? Gondolom,
jó szívvel ajánlaná õket a karácsonyfa alá, kellemes és szín-
vonalas olvasmánynak az ünnepekre.
– Természetesen, hiszen azért fordítottam le, azért adtam ki
õket. Mind a hét kötetet lehet szeretni – és mindet másért. Azt
hiszem, bárki talál köztük kedvére valót. Elméletileg bárhol
kapni õket, igaz, a hazai könyvterjesztés… De ez egy más
kérdés. A Fõ téri könyvesboltban mindenesetre ott vannak a
könyveim.                                                        Kemény Tamás

Vajda-kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában
Vajda Lajosnak, a szentendrei festészet ikonjának egyetemes jelentõségû, csak a legnagyob-
bakéval mérhetõ életmûve került most bemutatásra a Magyar Nemzeti Galériában. December
tizenkettedikén nyílt meg az Erdész Galériával közösen megrendezett, kétszázötven mûvet
felvonultató jubileumi kiállítás. A jelentõs budapesti és vidéki közgyûjteményekbõl, valamint
külföldi és hazai magángyûjteményekbõl válogatott nagyszerû anyag - festmények, grafikák,
dokumentumok - kronologikusan és tematikusan mutatja be a tragikusan rövid életpályát. A
festõ születésének századik évfordulója alkalmából megrendezett kiállítás a kamaszkori rajzváz-
latoktól a korai konstruktív kisérleteken és a nagyszerû fotómontázsokon át az egy vonallal
megrajzolt szentendrei népi motívumoktól, az ikonos képektõl az utolsó évek olcsó csomagoló-
papírra rajzolt szürreális szénrajzaiig mutatja be az európai léptékû és érvényû oeuvre egészét. 
A tárlat jövõre Washingtonba és Antwerpenbe utazik, s itt mutatja be a két világháború közötti
magyar festészet meghatározó alakjának mûvészetét.

R. Zs.

Vészabónoémitõl, Vörösváry
Ákostól és efZámbó Istvántól
– miért fontosak a tárgyak szá-
mukra. Az újságíró kíván-
csiságával kérdezgeti beszél-
getõtársait arról, hogy mit
jelentenek számukra ezek. S
mondatról mondatra kerül az
olvasó egyre közelebb az
interjúalanyhoz, láthat bele
életébe, környezetébe. 
Az interjúalanyok otthonai, a
bennük lakó szép, mágikus és
szakrális, erõs, varázslatos,
múltidézõ, arccal és lélekkel
bíró tárgyak felvételei, ame-
lyek a szerzõ saját fotói, az
érdekes interjúk vonzó il-
lusztrációi.
A beszélgetések során számos
olyan fontos kérdés is fel-
merül, amely túlmegy a tár-
gyak esztétikai és érzelmi
vetületein. Dr. Ranschburg
Jenõ például az ajándékozás
mikéntjérõl is beszél.  A neves
pszichológus London Kata-
linnak a karácsony elõtt
igencsak aktuális kérdésére
igencsak tanulságos vála-
szokat adott: „Az ajándék azt
az örömet fejezi ki, hogy vagy
nekem…“, valamint „..az
ajándék lényege az, hogy meg-
találjam azt a tárgyat, ame-
lyik a legközelebb áll ahhoz,
akinek veszem“.

Rappai Zsuzsa

Túlélésre ítélt tárgyak

A harmadik
Söndörgõ & Ferus Mustafov in concert címmel megje-
lent a Söndörgõ Együttes harmadik lemeze. Az új
kiadványon a legendás makedón fúvós, Ferus
Mustafov és Herczku Ágnes népdalénekes is
közremûködik.
A Söndörgõ Együttes 1995 óta, immáron tizen-
negyedik éve foglalkozik a délszláv népek és a Balkán
népzenei hagyományaival. Sikerrel szerepeltek már

számos magyarországi és külföldi fesztiválon, kon-
certteremben. Mára az együttes a magyarországi dél-
szláv népzene egyik legjelesebb képviselõjének,
„utazó nagykövetének“ számít, amit itthon és
Szerbiában is több versenyen való sikeres szereplés
és díj fémjelez.
Legújabb lemezükre egy „élõ legendát“, a makedón
Ferus Mustafovot kérték fel vendégszereplésre, aki
az egész Balkán egyik legismertebb klarinétos és
szaxofonos szólistája. A kiadványt a 2007-es év közös

koncertfelvételeinek anyagából készítették (Sarg-
Fabrik – Bécs; Sziget Fesztivál Világzenei Nagszínpad
– Budapest; Queen Elizabeth Hall – London; Balkán
Világzenei Fesztivál – Pécs). A lemez a makedón
cigány zenei hagyomány máig is élõ, csodálatosan
gazdag dallamvilágát járja körül, a stílus legnagyobb
zenész egyéniségének játékával, és Herczku Ágnes
különleges hangjával fûszerezve.

www.sondorgo.hu
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MMOOZZII

P’ART MOZI Duna-korzó
18.  • tel. 26/300 946, 
06 20/497 0202
www.partmozi.hu

Jegyárak: 700 Ft, nyugdíjas, 
diák: 500 Ft, kisterem: 300 Ft

December 19. péntek
18.15 LEVÉL AMERIKÁBA - színes
bolgár-holland-magyar filmdráma,
2000 rendezte: Iglika Triffonova
20.15 SZERELEM A KOLERA IDE-
JÉN - színes feliratos amerikai
romantikus dráma, 138 perc, 2007
(12) rendezte: Mike Newell

December 20. szombat
14.30 WALL-E - színes magyarul
beszélõ amerikai animációs film, 95
perc, 2008 rendezte: Andrew
Stanton
16.30 MÁZLI - színes magyar-
német vígjáték, 88 perc, 2008 (12)
rendezte: Keményffy Tamás
19.00 VISKY ANDRÁS: JÚLIA -
monodráma
rendezte: Dér András
szereplõ: Dér Denisa

December 21. vasárnap
14.30 ÁLLATI SZERELMEK -  színes
feliratos francia dokumentumfilm,
85 perc, 2007 rendezte: Laurent
Charbonnier
16.15 ESZTER HAGYATÉKA - színes
magyar filmdráma, 90 perc, 2008
(12) rendezte: Sipos József
18.15 MÁZLI - színes magyar-
német vígjáték, 88 perc, 2008 (12)
rendezte: Keményffy Tamás
20.15 MAMMA MIA! - színes ma-
gyarul beszélõ angol-amerikai zenés
vígjáték, 109 perc, 2008 (12)
rendezte: Phyllida Lloyd

December 22. hétfõ
17.30 ESZTER HAGYATÉKA - színes

magyar filmdráma, 90 perc, 2008
(12) rendezte: Sipos József
18.15 BAB' AZIZ - A SIVATAG
HERCEGE - színes feliratos francia-
német-iráni-angol-tunéziai-magyar
filmdráma, 95 perc, 2005
rendezte: Nacer Khemir
20.15 MÁZLI - színes magyar-
német vígjáték, 88 perc, 2008 (12)
rendezte: Keményffy Tamás

December 23. kedd
18.15 PARA - színes magyarul
beszélõ magyar vígjáték, 87 perc,
2008 (16) rendezte: Fazakas Péter
20.15 TRÓPUSI VIHAR - színes
magyarul beszélõ amerikai vígjáték,
105 perc, 2008 (16)
rendezte: Ben Stiller

Boldog, békés karácsonyt
kívánunk
minden kedves mozibarátnak!

EELLÕÕAADDÁÁSS

SZENTENDREI PETÕFI    
KULTURÁLIS ÉS 
HAGYOMÁNYÕRZÕ 
EGYESÜLET
Stéger köz 3.

December 19. péntek, 18 óra
A FILIBILI NÉPDALKÖR
KARÁCSONYI ÜNNEPI MÛSORA
Vendégváró: Jolanda Willendse

Január 2. péntek, 18 óra
PETÕFI ÉS A GYENGÉBB NEM
Évnyitó ünnepi mûsor
Kuncz László énekmûvész 
és versmondó elõadása
Közremûködik: 
L. Kecskés András lantmûvész

Január 9. péntek 18 óra 
A SZENT KORONA ESZME 
Dr. Varga Tibor elõadása

Adventi Ajándék
a Léna Mûvészeti Szalontól

Tisztelettel várnak mindenkit december 20-án, szombaton 17
órára a Léna Mûvészeti Szalon (Szentendre, Bogdányi u. 51.)
adventi ünnepségére.
Program: efZámbó István és Wahorn András festõmûvészek
kamaratárlatának megnyitása – itthon, rendhagyó módon az
„Otthon idegenben“ címû kiállítás tárlatvezetésével. Fellép:
efZámbó István és a Varázsgomba együttes. A forralt bor mellé
meglepetés ajándék a Léna Mûvészeti Mûhely alkotóitól.

A Léna & Roselli Galéria Mûvészeti Mûhelyében (Budapest, V.
Galamb u. 9.) a nagy sikerû GRAPH-EAST címû kiállítás anyagá-
nak vásárlással egybekötött bemutatása lesz, ahol arany-
vasárnap újabb ajándékok várják a látogatókat.

További információk: www.lenarosellygallery.com

Oroszlánok a Korona
Presszóban

Krizbai Sándor szentendrei
festõmûvész legújabb képei-
bõl válogatott kiállítás meg-
tekinthetõ január 15-ig, min-
den nap 10-18 óráig a Korona
Étteremben (Fõ tér 18-19.)

Karácsonyi koncert

Szeretettel várnak mindenkit
december 23-án, kedden 18
órára Buda Ádám és zenész
társai karácsonyi CD-bemuta-
tó koncertjére a Kecskés kama-
raterembe (Ignatovity u. 2.).

Magyarországon képviseleti
demokráciával történik a
közigazgatás. Egyetlen kivé-
tel Aba, ahol 2005. óta
részvételi demokrácia van,
hasonlóan Európa több száz
településéhez, ezek közül a
legnagyobb Barcelona.
• Miért tértek át erre az igaz-
gatási formára?
Azért, hogy a város lakói
részt tudjanak venni kö-
zösségük életének alakí-
tásában.
• Hogyan szervezték ezt
meg?
Utcánként utcafelelõst vá-
lasztottak, aki segíti az
információáramlást a lakók
és az utcafelelõsökbõl álló
testület, illetve a lakók és a
városvezetés között. Meg-
szervezi azokat a munkákat,
amivel az emberek hoz-
zájárulnak a közös célokhoz.

Abán két évig tartott a
részvételi demokrácia elõ-
készítése. Ennek egyik része
a civilegyetem volt.
• Mihez nyújt segítséget az
elõadásokból és beszélge-
tésekbõl álló civilegyetem?
A polgárok felkészítéséhez a
program megvalósításában.
Ennek érdekében az elõadók
új tudásokat, és új mód-
szereket adnak át.

Civilegyetem az Ipar-
testület nagytermében
(Bercsényi u. 3.) tizenegy
alkalommal kéthetente
szombatonként 10-13
óráig. A következõ elõadás
január 10-én lesz, elõadó
Ugrin Emese, az elõadás
címe: Mit jelent a rész-
vételi demokrácia? 

www.szemokracia.com

Karácsonyi
ajándékebéd

A Jakabos Ház programja
(Duna-korzó 10.)

Minden vasárnap 15-18 óra
CSALÁDI NAP
Amíg a szülõk ebédelnek, va-
csoráznak, szakképzett óvónõ
foglalkozik a gyerekekkel: kre-
atív programok

December 23. kedd 
12-16 óra
KARÁCSONYI AJÁNDÉKEBÉD
Ingyenes karácsonyi ebéd,
játékcsere, gyermekjátszó-
ház, ajándékkészítés

December 28. vasárnap 
20 óra
ELÕSZILVESZTERI BULI
Roy&Ádám 10 éves jubileumi
élõ koncert, utána retro disco
hajnalig

Belépõ elõvételben 2000 Ft, a
helyszínen 2500 Ft (T. 309-
504)

December 31. szerda 
20 órától hajnalig
SZILVESZTERI RETROBÁL
A lemezjátszók mögött DJZ-
SOO
Éjfélkor ajándék pezsgõ + virli
Belépõ: 2000 Ft/fõ

Január 3. szombat 20 óra
ÚJÉVI OPERETTGÁLA (belépõ
2000 Ft/fõ) vacsorával

Civilegyetem a részvételi demokráciáért

Tesz-vesz délelõtt
Kézmûves foglalkozásra várják bölcsõdés, óvodás korú gyer-
mekeket szüleikkel (nagyszüleikkel) keddenként 9.30-tól 11.30-
ig a püspökmajori bölcsõde játszócsoportjába. A korlátozott
befogadóképesség miatt bejelentkezés szükséges: a bölcsõ-
dében vagy a 06-20-251-0516 telefonszámon. (Váltócipõt, vagy
vastag zoknit hozz magaddal!) Ára: alkalmanként 1000 Ft,
testvérjegy 900 Ft, 5 alkalmas bérlet 4500 Ft. Fogyatékkal élõ
gyermeket nevelõ családok számára 50% kedvezmény.

Kellemes Karácsonyt 
és eredményekben gazdag 

Boldog Új Évet kíván 
az Oázis Ingatlan iroda



AADDÁÁSSVVÉÉTTEELL

Robotron márkájú professzionális, elek-
tromos írógép ajándékként elvihetõ. Tel.
06-20-447-6926.

Eladó kifogástalan állapotú recepciós pult
(ívelt, cseresznyeszínû, üvegborítású),
110 cm magas, 320 cm széles, 120 cm

mély. Érdeklõdni munkaidõben. Tel. (26)
312-657.

ÁÁLLLLÁÁSS

Sétáló utcai ruhaüzletünkbe keresünk
nyugdíjas, kékkönyves bejelentéssel ren-
delkezõ eladót, beugró jelleggel, hét-
végékre is. Tel. 06-30-280-11414.

Ékszerboltba eladót keresünk. Tel. 06-
30-949-9169, 17 óra után.

„Az Év Ingatlanosa“ Duna House
szentendrei és csillaghegyi irodájába
keres értékesítési tapasztalattal ren-
delkezõ, vállalkozói szemléletû érté-
kesítõket. 06-30-619-5650, banati.
andras@dh.hu.

Szentendrei középiskola 6 órás takarítót
keres délutáni munkára. Tel. (26) 302-
595.

Magánszemély keres fekvõbeteg, 20 éves
férfi otthoni ápolásához segítséget
Szentendre középsõ részén a 11-es fõút-
tól kb. 600 méterre, kedd-csütörtök-szom-
bat-vasárnap napokon a délutáni órák-
ban. Tel. 06-30-919-3218.

ÁÁLLLLÁÁSSTT  KKEERREESS

Ha azonos az értékrendünk és beenged az
otthonába, intelligens hölgy segíthet:
gyermekeinek, a teljes család mûkö-
déséhez. Referencia: Szentendrén és
környékén. Tel. 06-30-484-3485.

40-es hölgy takarítást, idõsek gondozását,
házvezetõnõi állást keres. Sürgõs! Tel. 06-
20-496-3739.

Friss-nyugdíjas nõ munkát keres. Tel. 06-
20-279-9230.

KKIIAADDÓÓ  LLAAKKÁÁSS

Kiadó felújított 30 nm-es garzonlakás,
részben bútorozott, azonnal költözhetõ.
Tel. 06-70-244-5700.

Szoba kiadó hölgynek, párnak. Tel. 06-
30-949-6456.

Szentendrén, tetõtéri, 80 nm-es lakás 75
ezer Ft/hó+rezsiért bérbeadó. Tel. 06-30-
454-4431.

Szentendrei családi házban, különbejáratú
45 nm-es lakás 58 ezer Ft/hó+rezsiért bér-
beadó. Tel. 06-30-331-8393.

Külön lakrész kiadó. Tel. (26) 301-080.

Kiadó Szentendrén, forgalmas helyen, új
építésû lakás, akár irodának is alkalmas.
Somogyi: Tel. 06-20-398-5592.

Szentendrén 40 nm-es garzon, alacsony
rezsivel kiadó. Tel. 06-30-530-9015.

Belvárosi kertes ház szuterénjében kialakí-
tott 92 nm-es lakás hosszú távra kiadó.
Konyha, étkezõ, két hálószoba, zuhanyzó,
külön mosdó található a lakásban. Ár: 70
ezer Ft/hó+rezsi. Tel: 06-20-355-4887.

Püspökmajor-lakótelepen 50 nm-es bú-
torozatlan lakás kiadó. Tel. 06-70-211-
5908.

Kiadó Szentendrén egy kétszintes, 3
szobás, kis kerttel ellátott, frissen felújí-
tott családi ház. Csendes, panorámás
helyen, jó közlekedéssel, hosszútávra.
Irányár: 130 ezer Ft/hó. Érdeklõdni:
Molnár Edina 06-20-540-7091.

Szentendrén, 3 szintes, 306 nm területû
irodaház 360 nm raktárcsarnokkal kiadó
vagy eladó. Érdeklõdni: Tel. 06-70-334-
2002.

Rózsakerti, földszinti, kétszobás, búto-
rozatlan lakás kiadó. Tel. 06-30-915-5090.

Püspökmajor-lakótelepen 2 szobás lakás
kiadó. Tel. 06-30-558-6303.

LLAAKKÁÁSS,,  IINNGGAATTLLAANN

Szentendrén a 11-es fõútvonalon a Jet
kúttal szemben 1167 nm-es (30% beépí-

thetõség) sarok telken 100 nm-es (belül
felújított) családi ház többféle hasz-
nosítással 44 millió Ft-ért eladó. Tel. 06-
20- 928-0517.

Szentendrei 127 nm-es panorámás, saját
tulajdonú, fõúthoz, buszmegállóhoz kö-
zeli családi házunkat (+100 nm szuterén,
dupla fûtött garázs, gondozott kert) elad-
nánk. Irányár: 49,5 millió Ft. Szentendrei
vagy környékbeli ingatlant 30 millió Ft-ig
beszámítunk. Tel. 06-20-566-0600.

Matematika-fizika korrepetálás, vizsgára
felkészítés eredménycentrikus módszer-
rel. Tel. 06-30-330-0554.

Eladó Püspökmajor-lakótelepen 2. eme-
leti, 55 nm-es, 2 szobás lakás. Tel. 06-30-
233-5531.

Leányfalun 60 nm-es társasházi lakás kis
kerttel, alacsony rezsivel eladó. Irányár:
13,5 millió Ft. Tel. 06-70-209-5587.

Szentendrén, frekventált helyen irodának,
üzletnek is kiválóan alkalmas 163 nm-es
összközmûves sorház jellegû ingatlan
eladó. Irányár: 32 millió Ft. Érdeklõdni:
06-70-334-2002.

Eladó lakás a Fehérvíz utcában, 2. emelet,
2 szoba, 55 nm, nincs felújítva. Tel. 06-
30-915-5090.

Szentendrén a Rózsa utcában 48 nm-es,
két szobás, jó állapotú lakás eladó. Irányár
13,6 millió Ft. Tel. 06-30-682-4218.

OOKKTTAATTÁÁSS

Nem tudja kezelni mobilját? Nem
tudja, hogyan lehet egyes funkciókat,
szolgáltatásokat használni? Ameny-
nyiben úgy érzi, szeretné mobiltele-
fonjának kezelését biztonságosan
elsajátítani, nincs kedve, energiája a
kapott használati útmutatókkal
bajlódni, kínosnak érzi újból és újból
családtagjai segítségét kérni egy-egy
sms írásakor, vagy olvasásakor,
kíváncsi arra, ki kereste és mikor
mobiltelefonján – vagy BÁRMI, a tele-
fonnal kapcsolatos kérdése van:
JÖJJÖN, VÁRJUK a Pest Megyei
Könyvtárban! Segítünk, hogy el-
sajátíthasson mindent, amit mobil-
telefonjáról tudni érdemes! Érdeklõd-
ni, jelentkezni lehet: Magyarné Fekete
Katánál a Könyvtárban a (26) 310-
222-es központi számon! A részvétel
ingyenes – és személyre szabott! 

Hastánc-fitnesz Tel. 06-30-949-6456,
rögzítõ (26) 317-792.

Matematika-fizika korrepetálás, vizsgára
felkészítés eredménycentrikus módszer-
rel. Tel. 06-30-330-0554.

Élõ angol nyelv tanítását vállalom angliai
és amerikai tanulmányi és munka háttér-
rel, szorgalmas tanulóknak. Beszéd, nyelv-
tan, nyelvvizsgára felkészítés. Szent-
endrén, Leányfalun, Pomázon és Buda-
kalászon házhoz megyek. Kezdés: 2009.
januárban. Érdeklõdés: a 2009angol
@gmail.com email címen.

SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS

Pedikûr-manikûr Tel. 06-30-949-6456,
rögzítõ (26) 317-792.

Hûtõgép, fagyasztó, mosógép, vil-
lanytûzhely és mikrosütõ javítása su-
gárzásméréssel! Mezei Sándor, (26)
311-847, 06-30-950-4187.

Villanyszerelés-hibaelhárítás 2 órán
belül. Tel. 06-70-247-9072.

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

Hûtõ és-klímajavító gyorsszolgálat.
Tel. 06-20-917-7555.

Víz-, gázkészülék-fûtésszerelõ gyors-
szolgálat. Tel. 06-70-241-8999.

A Kiskópé Gyermekfelügyelet várja jelent-
kezõit 0-5 éves korig. Bölcsi illetve ovi-
szerûen üzemel, de jöhet 1-2 órára is.
www.kiskope.mlap.hu, Tel. 06-30-395-
7957.

Dugulás-elhárítás, csatornaszerviz
éjjel-nappal, hétvégén is. Mosogatók,
WC-k, csatornák, vizes helyiségek
lefolyóinak tisztítása garanciával. Tel.
(06-1) 240-8113, 06-30-912-9017, 06-
20-335-3411.

Bútor- és egyéb szállítás, be-és kirakodás,
csomagolás, költöztetés akár éjszaka,
munkaidõ után, hétvégén is, gyorsan és
kedvezõ áron. Friss és kreatív egyete-
misták várják hívását! Tel: 06-20-3470-
258 vagy 06-30-493-1553.

Felni- (alumínium, lemez), gumi-, kipu-
fogó-, szélvédõ javítás Szentendre, Elõd
utca 2. Tel. 06-20-398-5592.

Értesítjük kedves vásárlóinkat, hogy
üzletünkben SODEXHO PASS, és 
TICKET COMPLIMENTS TOP PRÉMIUM
ajándékutalványokat elfogadunk!
Papír és nyomtatványbolt a Ferences
Gimnázium mellett. Szentendre Fulco
deák utca 16.

ÜÜZZLLEETT

Szentendre belvárosában, piactér és
buszmegálló közvetlen közelében, 35 nm-
es, melegkonyhás büfé kiadó. Érdeklõdni
Csontos József (26) 313-684 (17 óra után).

Szentendrén, Bogdányi u. 46-ban 2 db
üzlethelyiség január 1-jétõl kiadó. Tel.
(26) 314-203, 06-20-522-5981.

Megszûnõ hírlapüzlet bérleti joga átadó a
Kaiser's mellett. Tel. 06-20-321-4110.

EEGGYYÉÉBB

Fuvolakvartett rendezvényeken, kiállítás
megnyitókon, esküvõkön szereplést vál-
lal. Tel. 06-70-944-5801.

HITEL lakossági - vállalkozói. Tel. 06-
30-949-6456.
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Gazdikeresõ
Elérhetõségek: gyepmester: 06 20 93-16-948
Telep: 06 26 312-277 vagy 06 30 59-44-431 

este 18 óra után  26 312-290

KERESSÜK A GAZDÁJÁT
TIM idõs fajtatiszta németjuhász kan. December 12-én fogta be a gyepmester a
Dunakanyar körúton.
NINA 1,5 év körüli fajtatiszta szálkásszõrû tacskó szuka. A HÉV-végállomáson fogta
be a gyepmester december 13-án.
DANI keverék kan kölyökkutya, december 15-én fogta be a gyepmester Szarvashegyen 

Munkavállalásra is 
alkalmas 

oklevelet adó 

MASSZÕR 
TANFOLYAM

indul 

Szentendrén
2009. január 20-án

és Budapesten 
2009. január 17-én

Ára: 45 000 Ft
Érd.: 06-30/30-21-487

(Nyilv szám: 14-0032-06)

VÁROSHÁZA ÉTTEREM SÖRÖZÕ  
Szentendre, Rákóczi F. utca 1.
tel.: 26/505-755, 505-756,
30/959-0509

info@varoshaza-etterem.hu,
www.varoshaza-etterem.hu, 
Nyitva: 11-22 óráig

Engedje át 
a fõzés terhét

szakácsainknak
– rendelje meg

az ünnepi
ételeket – 

díjtalan 
házhoz szállítás!

Karácsonyi ünnepi menü

- Dunai halászlé 800 Ft/adag
- Gesztenyével töltött egész pulyka 2300 Ft/kg
- Aszalt szilvával, gesztenyével töltött pulykamell 
sült zöldségekkel és gyümölccsel, 
burgonyakrokettel 1500 Ft/adag

- Rántott ponty
majonézes burgonyával 950 Ft/adag

Szilveszteri menü

- Korhelyleves 550 Ft
- Kocsonya 600 Ft
- Lencsefõzelék feltéttel 700 Ft
- Lencsefõzelék feltét nélkül 550 Ft
- Malacsült hagymás tört burgonyával, 
pezsgõs káposztával, 
egész vagy darabolt 2600 Ft/kg
adagban 1700 Ft/adag
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A Karate Világszövetségek
Egyesületének (WUKO) verse-
nyére öt kontinensrõl 150
szövetség 1500 versenyzõje
érkezett az olaszországi Je-
solóba, a tenger partjára, hogy
október 15. és 19. között meg-
méresse magát. A 15-17 esz-
tendõsöket magában foglaló
kadet kategóriában a forma-
gyakorlatok versenyében ha-
zánk fia, Szénási Gergely,
becenevén Széna nyerte el a
világbajnoki címet, maga
mögé utasítva korosztályának
tizenhat másik legjobb ver-
senyzõjét szerte a világon.
– Általában heti öt, egyenként
két és fél órás edzés a mini-
mum, de ezek mellett hétvé-
genként sokszor magamtól
járok ki futkározni – kezdi
Széna. Afféle családi „fertõ-
zés“ ez a mozgásszeretet, hi-
szen az ifjú bajnok édesapja,
Szénási Zsolt, a Magyarországi
Shitokai Szövetség elnöke,
annak idején Yashunari Ishimi
Sensei 9 danos mestertõl tan-
ulta a karate rejtelmeit. A
mesterek „családfája“ vissza-
nyúlik egészen Kemba Mabuni
Senseiig, akit a karate alapító-

jaként tisztelnek. Széna tehát
az õsforrásból meríthetett,
ráadásul egészen négyéves
kora óta. Édesanyja szintén
háromdanos mester, nõvére
pedig szintén megpróbálko-
zott ezzel a sportággal, de
három hónap után átnyergelt
a tánc világába.
– Tíz-tizenkét éve karatézok
komolyabban, s nem is sze-
retném abbahagyni. A kara-
téból csak a halál után lehet
kiöregedni. A sport filozófiája
ráadásul óriási többletet ad az
élethez, önuralomra, fegyel-
mezettségre, tiszteletre tanít
– fejtegeti Széna, majd hoz-
záteszi: – A filozófián kívül a
karate rendelkezik minden-
napi jelentõséggel is, két alka-
lommal már az önvédelem
terén is hasznát vettem. Egyik
alkalommal a Vasúti villasoron
kérték el a pénztárcámat, de a
két támadó nem járt velem túl
jól. A másik eset szintén
Szentendrén történt, szil-
veszter napján a Duna-korzón
vágtak fejbe egy sörösüveg-
gel, többször egymás után.
Mivel a rendõrök és a pol-
gárõrök elég hamar kiérkeztek,

nem volt alkalmam megmutat-
ni az önvédelmi képességeim
mélyebb rétegeit, csak ízelítõt
adtam belõle…
Mint Széna meséli, a karate
születésekor a mesterek arra
kerestek választ, hogyan lehet
egyetlen mozdulattal embert
ölni. Ma már másról szól: mint
a nevében is benne van, a
szabad kéz útját kutatja. – Az
egyén dolga, hogy mit vesz le
ebbõl a gondolatkörbõl – teszi
hozzá. – Amikor egy versenyen
szembeállunk egymással, nem
ellenségek, hanem ellenfelek
vagyunk. Nem egymás megve-
rése a cél, hanem önmagunk
védelme. A karate megtanítja,
hogy létezés helyett élni kell.
Az elmélyült, végtelen nyugal-

mat árasztó fiatalember csak
belül békés. Mint meséli, a
sport önmagában nem ad ele-
gendõ mozgást, ezért mellette
breaktánccal is foglalkozik,
ráadásul egyre magasabb szin-
ten. A Kerék utcai Általános
Iskolában és Gimnáziumban
jut elegendõ idõ a hivatása, a
sport gyakorlására, csak azt
fájlalja, hogy idehaza a sport-
diplomácia finoman szólva
nem áll túl magas szinten.
– Román bajnoktársam a maga
kategóriájának megnyerését
követõen az érem és a köszö-
netek mellé ötezer eurót ka-
pott az államtól, én pedig az
országos szövetségtõl máig
várom a köszönõlevelet. Ennek
ellenére szívesen sportolnék
életem végéig hivatásszerûen,
de gondolkodom rajta, hogy
egy évre kimenjek Kanadába,
s elõtte vagy utána elvégez-
zem idehaza a Testnevelési
Egyetemet. Remélem, hogy a
szüleim és a családom továb-
bra is támogat a terveim meg-
valósításában. A lényeg, hogy
mozoghassak.

Bokor Tamás

Széna a szabad kéz útját járja
Amikor találkozunk, elhozza megmutatni a világbajnoki aranyérmét, s mellé egy kis ajándékot: egy karkötõt, ame-
lyen japán írásjelekkel ez áll: „a szabad kéz útja“. Nem mást jelent e mondat, mint a karate lényegét. Szénási
Gergely, a tizenhét esztendõs szentendrei karate-világbajnok maga mesél a többirõl, amit róla és választott
sportjáról tudni érdemes.

Szénási Gergely

Futball-gála
gyerekeknek

Már harmadik alkalommal ren-
dezte meg Szentendrén a SZE-
FI Sportegyesület – Fitos
József válogatott labdarúgó,
a görög Panatinaikos egykori
játékosának szakmai irányí-
tásával – a Karácsony Kupát.
A rendezvényen a SZE-FI mel-
lett az ország legjobb után-
pótlás egyesületei közé tar-
tozó Ferencváros, Újpest és
Honvéd korosztályos futball-
csapatai vettek részt több
mint 300 gyerek. 

A mérkõzésekre négy korcso-
portban (U7, U9, U11 és U13)
került sor. A kupa fantasztikus
hangulatban zajlott: színvo-
nalas, nagyon jó mérkõzé-
seket láthattak a nézõk szom-
baton a Móricz Zsigmond
Gimnázium tornatermében. 
A szentendrei gyerekek bi-
zonyították, hogy egy kis-
város kis csapatánál is lehet
olyan utánpótlás nevelõ
munkát végezni, ami akár
országos összevetésben is
számottevõ.
Az eredmények 
korosztályonként:
2002: 1. FTC I.; 2. FTC II.; 3.
Honvéd; 4. SZEFI I.; 5. SZEFI II.
2000: 1. FTC; 2. UTE I.; 3. SZEFI I.
4. Honvéd; 5. SZEFI II.; 6. UTE II.
1998: 1. FTC; 2. UTE; 3. SZEFI I.;
4. SZEFI II.
1996: 1. FTC; 2. UTE; 3. Honvéd;
4. SZEFI I.; 5. SZEFI II.

Kosárlabda
Véget értek a Pest Megye
Kosárlabda Bajnokságának
idei küzdelmei
Az utolsó õszi fordulóban a
Szentendrei Kosárlabda SE
férfi felnõtt csapata Gödöllõre
látogatott, ahol a két héttel
ezelõtti mérkõzésen az
egyetlen vereségét elszen-
vedte. Ezúttal a másik gödöl-
lõi csapattal, a GEAC I.-gyel
mérkõztek meg. Az elõzõ kife-
jezetten durva mérkõzést
elfeledve, december 14-én
vasárnap a szentendrei ko-
sarasok könnyed játékkal
fölényes gyõzelmet arattak.
Az elõzõ heti meccs paprikás
hangulatából azért most is
kijutott, a szép számú közön-
ség ellenséges, idõnként kife-
jezetten idegengyûlölõ beki-
abálásokkal illette a szentend-
rei csapat szerb játékosait. A
játékvezetõk ezúttal urai vol-
tak a helyzetnek, így a mér-
kõzés incidens nélkül zajlott.
Az azonban már most vilá-

gosan látszik, hogy a GEAC II.
szentendrei visszavágó mér-
kõzésén, fokozott biztonsági
intézkedésekre lesz szükség.
Az SzKSE fennállásának har-
madik versenyévadában, az
idén indított elsõ ízben fel-
nõtt csapatot az alapfokú
bajnokságban. A bemutat-
kozás igazán jól sikerült, hét
gyõzelem és egy vereség az
õszi fordulók mérlege: GEAC I

Kispályás labdarúgás
A harmadik, december 6-i 
forduló eredményei
Máj FC.-Zsalu 3:2
Magyar Alma-Piramis 5:2
Máj FC.-Püspökmajor II. 1:2
Boka Junior-Zsalu 1:1
Piramis-Phoenix 2:4
Magyar Alma-Püsp.m. II.0:5
Phoenix-Zsalu 0:2
Anonymus-Boka Junior 0:1
Piramis-Mazda Mirai 3:6
Phoenix-Kéményseprõk 3:4
Boka Junior-Mazda Mirai 0:1
Anonymus-Kéményseprõk2:1
A bajnokság állása három 
forduló után:
1. Anonymus
2. Boka Junior
3. Kéményseprõk
4. Mazda Mirai
5. Püspökmajor II.
6. Máj FC
7. Magyar Alma
8. Zsalu
9. Phoenix
10. Piramis
A IV. fordulót január 24-én
játsszák a csapatok.

- Szent-i KSE 53:97. Pont-
szerzõk: Baján Domonkos 18,
Németh Kristóf 16, Karaicic
Bogdan 16, Maljkovic Boris
12, Gulyás Roland 11, Kubura
Tódor 7, Lontai Levente 5,
Réder Sándor 4, Baján Gergõ
4, Petõ Dániel 2,  Selmeczi
Tamás 2.
A mérkõzés teljes egészében
megtekinthetõ a DERA TV
mûsorán.

Schwinn Csepel Márkabolt
Gyermek- és felnõtt kerékpárok nagy választékban 

10%-OS KARÁCSONYI AKCIÓK! 

MEGNYITOTTUNK
Szentendrén, a Kõzúzó utcában (a Citroen szervizzel szemben) 

T. 06-70-944-0859  • www.schwinncsepel.hu

Nyitvatartás: hétfõtõl-péntekig: 10-18 óráig, szombaton: 9-12 óráig, aranyvasárnap: 9-12 óráig.

# # # # # # #
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Itt a szilveszteri láz, ami-
kor mindenki szeretné be-
bizonyítani szépségét.
Mindegy, hogy házibuliról
vagy elõkelõ bálról van
szó, a cél csakis a szépség,
a nõiesség kihangsúlyo-
zása lehet. Az év utolsó
napján olyanok szeret-
nénk lenni, amilyenek
minden nap lehettünk vol-
na, ha lett volna elég idõnk
és energiánk a tökéle-
tesség elérésére. Most itt
a lehetõség, hogy csil-
logók, vidámak és szexi-
sek legyünk! 

SLÁGEREK
Természetesen minden jöhet,
ami csillog és ami selyem.
Nagyon kedvelt az ezüst és az
arany, de én nem feledkeznék
meg a vidámságot keltõ piros-
ról és a tél divatjának kikiál-
tott liláról sem. A selyem min-

den mennyiségben hódít, mert
finomságot és kecsességet
kölcsönöz a testnek, miközben
a nõi titokzatosság megma-
rad. A hétköznapok kedven-
cévé vált nadrág helyét a ruha
veszi át, lehetõleg olyan,
amely a vállakat, a dekoltázst
is szabadon hagyja. 
LÉGY MÁS!
Természetesen senki sem
szeret olyan lenni, mint a töb-
biek: az egyediség néhány
apró ötlettel és egyszerû
kiegészítõvel megteremthetõ.
Nem kell más hozzá, csak egy
szép masni, egy elegáns öv
vagy selyemsál, amit a nya-
kunk köré csavarhatunk. A
kiegészítõkkel, akár egy egy-
szerû hajpánttal is, többet
adhatunk magunkból, kiemel-
hetjük szépségünket.
SMINK
Szilveszterkor még azok is
„ünneplõbe öltöztetik“ arcu-

kat, akik egyébként a termé-
szetes arcfestést kedvelik. 
A hangsúlyosabb smink azon-
ban nem jelenti az arc múmia-
szerûvé vakolását. Néhány
alapigazság még az ünnepi
sminkre is érvényes:
1. A smink akkor igazán hatá-
sos, ha összhangban van a
személyiségünkkel, kiemeli az
arc elõnyös vonásait, a szép-
séghibákat (túl nagy orr, szé-
les arccsont, keskeny száj)
pedig elfedi.
2. A kifestés akkor válik igazán
hatásossá, ha színeiben pasz-
szol az ünnepi ruhához és az
alkalomhoz. A divatos voná-
sokból, a pasztell- vagy az
erõsebb színekbõl azokat vá-
lasszuk, amelyeket termé-
szetesen viselni is tudunk. 
A kreolos bõrszínhez jobban
passzolnak a meleg, nap-
sütötte (barna, bronz, korall,
burgundi) színek. Akinek vilá-

gos, kékes árnyalatú a bõre,
az a hûvösebb ezüst, pink,
rózsaszín színekkel próbálkoz-
zon.
3. A pattanásos, mitesszeres
bõrt tanácsos pár nappal az
esemény elõtt kitisztítani. 
A szemöldök formázásáról se
feledkezzünk el. Sminkelés
elõtt radírozzuk le az arcot,
hogy szép egyenletes bõrfel-
színt kapjunk. 40 éves kor
felett a nedvek pótlására egy-
két ampulla tartalmát is beta-
pogathatjuk a bõrbe. Ha fakó-
nak, fáradtnak találjuk a bõ-
rünket, akkor a bõrtípusunk-
nak megfelelõ frissítõ pa-
kolást is feltehetünk az ar-
cunkra, nyakunkra, dekoltá-
zsunkra.
4. Az alapozás elõtt tonizáljuk
a bõrt, s ha szükséges, kenjük
fel a hidratálókrémet.
5. Az alapozó egyezzen meg a
bõr színével. A hibákat (erecs-
kék, foltok, sötét karikák)
fedõalapozóval vagy korrek-
torral tüntethetjük el. Ecsettel
vagy latexszivaccsal egyen-
letesen, de ne vastagon vigyük
fel a folyékony alapozót. Az
arc szélesebb részeit sötétebb
árnyalattal korrigálhatjuk.
Végül az egész mûvet por-
púderrel fixáljuk.
6. A smink alkalmi jellegét

többnyire a szem, illetve a száj
szokásosnál látványosabb
kifestésével érhetjük el. A
szemöldököt a haj színénél
kissé sötétebb árnyalatú
ceruzával, vagy matt porral
satírozzuk a kívánt formájúvá.
A szemhéj alapozásához a bõr
színénél világosabb árnyala-
tot használjunk. A szem fris-
sebb benyomást kelt, ha a
szemzugba is teszünk belõle.
A felsõ szemhéjra a ruha
színével harmonizáló kontúrt
húzhatunk, amelyet finoman
elsatírozunk, majd fényes
szemhéjporral lefixálunk. A
szemhéj külsõ részét sötétebb
árnyalattal is kihangsúlyoz-
hatjuk. A szempillákat a szoká-
sosnál gondosabban spiráloz-
zuk, vigyázzunk arra, hogy a
szálak ne ragadjanak össze. 
A szilveszteri és a farsangi
bálokra mûszempillát is felte-
hetünk. Ilyenkor bátrabban
használhatunk ezüst, arany,
bronz porfestéket, színes csil-
lámporokat, sõt a szemöldök
ívét strassz kövekkel is díszít-
hetjük.
7. A szájat a rúzzsal, s egy
sötétebb kontúrceruzával te-
hetjük hangsúlyossá. Az ajak
közepére felvitt csillogó száj-
fénnyel a keskeny ajak telteb-
bé varázsolható. A szem ki-
hangsúlyozása esetén az
egyébként formás ajakra a
szájfény is elegendõ lehet.
8. Végül laza mozdulatokkal
vigyük fel az arcpirosító pú-
dert az orcákra, a halánték és
a járomcsont közötti területre.

Személyes tanácsadás: 
B. Kovács Edit

stylist, sminkmester
Tel: 20/ 911-3232

E-mail: 
edit.borbely@t-online.hu

Szilveszterre ajánljuk

2008 SZILVESZTER
Csak 3900 Ft!!!!

Szilveszterezz az Anoban

Svédasztalos, korlátlan 
étel-italfogyasztással!
Információ: http://

anonymusgaleri.5mp.eu, 
Tel. 06-70-369-7776.

Jegyelõvétel: Anonymus
Étterem, Szentendre, 

Kucsera F. u. 11.
17.00-24.00-ig vagy 

a Szent András könyvesbolt-
ban, (Kucsera F. u. 2.) 

kedd-péntek: 
10.00-17.00-ig.

Csoportot csak 20 fõig
fogadunk.

Búcsúztasd velünk az évet!

Szilveszteri Bál
Minden érdeklõdõt 
szeretettel várnak 

december 31-én, 19-tõl
hajnali 4 óráig

a Helyõrségi Klubba 
(Dózsa Gy. út 8.)

Zene: Dalmadi-Magyar Duó
Vacsora 20.30-tól 21.30-ig

21.30-kor: Honvéd 
Mûvészegyüttes mûsora

Belépõ a 4 fogásos 
vacsorával: 6000 Ft/fõ

Belépõk kizárólag 
elõvételben kaphatók
december 20-ig a klub

irodájában és a büfében
Telefon: 

(26) 312-822, 505-042


