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Globalizáció
az óvodában
gymásra mutogató, csodaváró világunkban szokatlan,
szívet-lelket melengetõ pillanatoknak lehettünk részesei
október 29-én délelõtt. A Rotary Club Szentendre képviseletében Szigeti Zsolt, a 2008-2009-es év elnöke adott át
ajándékozó okleveleket a Szivárvány, a Bimbó úti és a Hétszínvirág Tagóvodáknak, valamint a Püspökmajori Óvodának.
Ezután a jelenlevõk a kicsinyekkel együtt ebédeltek a Hétszínvirág tagóvodában. A klub mosogatógépet, hûtõszekrényt,
mikrohullámú sütõt, edényeket, evõeszközöket, poharakat
ajándékozott a városban levõ óvodáknak, iskoláknak és a központi konyhának. Mindazt, ami a korszerû konyhába manapság
kellhet. Ezzel is javítva több mint négyezer szentendrei gyermek étkeztetésének feltételeit.

E

FOLYTATÁS A 10. OLDALON

Zakar Katalin

Szigeti Zsolt

Krizbai Sándor

A Vujicsics Tihamér Zeneiskola új igazgatójával, Zakar Katalinnal beszélgettünk az intézmény
jövõjérõl (5. oldal). A Rotary Club Szentendre elnöke, Szigeti Zsolt adott át ajándékokat október
29-én négy helyi óvodának (1-10. oldal). Születésnapi beszélgetésünkben Krizbai Sándor
képzõmûvész vall pályájáról–szentendreiségérõl (11. oldal). A Blikk országos napilap és az
önkormányzat közös sportújságíró-pályázatára beérkezett pályamunkákat Németh Attila, a Blikk
sportrovatának vezetõje is zsürizte (16. oldal). Elhunyt dr. Horváth István, Szentendre háziorvosa, volt képviselõje (6. oldal).

Németh Attila

Dr. Horváth István (1938-2009)

arcok
Szent Márton Újborfesztivál
és libator a Skanzenban
November 7-8.

KULTÚRA
Összeállításunk
a 11-13. oldalon

Speciális gasztronómiai programok és
vetélkedõk, borász interjúk és a mesterszakács kifõzdéje.
Tollfosztás és krumplipuska faragás.
Lampion, töklámpa, tollsíp, kenõtoll,
lúdgége tészta készítés.
Márton-napi felvonulás,esti tûzgyújtás és
körtáncok
MÁRTON-NAPI PROGRAMÖSSZEÁLLÍTÁSUNK A 12. OLDALON

2 város
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SOS
104 Mentõk

(26) 310 424, (26) 319 941

105 Tûzoltóság

(26) 500 017, (26) 500 018

107

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

Vízmû (26) 310 796
ELMÛ 06 40 383 838
TIGÁZ (26) 310 032
MATÁV hibabejelentés 143
Városháza (26) 503 300
Zöld szám: 06 80 204 725
Zöld e-mail: közerdeku-zoldmail@ph.szentendre.hu
Közterület felügyelet
06 20 972 7961, 06 20 972
7969, (26) 503 329
Polgárõrség
Székhely: Bükköspart 34/A
polgarorseg@szentendre.hu
www.polgarorseg.szentendre.hu
Ügyelet: 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

Pest Megye Állami Gondoskodásban Élõ Gyermekeiért
Alapítvány (2000 Szentendre, Bükköspart 74.)
2008. évi közhasznúsági jelentése
Alapítványunkat a Pest Megyei Bíróság 1997. január 22-én vette nyilvántartásba, és 2000. szeptember 27-én kiemelkedõen közhasznú
szervezetnek minõsítette. Vállalkozói tevékenységet nem folytatunk.
Mûködésünket a gyermek- és ifjúságvédelem területén fejtjük ki.
2008. év december 31-én pénzeszközünk: 10 426 ezer forint.
Alapítványunk bevételei 2008. évben:
Közhasznú célra, mûködésre kapott támogatás:
mûködésre kapott támogatás a NCA-tól
Pest Megye Önkormányzata
Egyéb bevétel
- vállalkozói, banki támogatás :
- kamat:
összesen:

Gyógyszertári ügyelet
Az ügyelet este 8 órától
kezdõdik.
Ügyeleti díj: 360 Ft
Minden hétfõn Andrea Patika
Püspökmajor, Hamvas Béla út
2. (26) 310 828
Minden kedden Szent Endre
Gyógyszertár, Paprikabíró u.
1/a (26) 310 868
Minden szerdán Vasvári
Patika, Sas u. 10. (26) 312 825
Minden csütörtökön Pannónia
Patika, Dózsa Gy. út 52. (26)
500 398
Minden pénteken Napvirág
Csepp Gyógyszertár, Attila u.
23. (26) 319 354
Hétvégi ügyelet:
November 7-8. Andrea Patika
Püspökmajor, Hamvas Béla út
2. (26) 310 828
November 14-15. Vasvári
Patika, Sas u. 10. szombaton
8-16, vasárnap 8-13 óráig
nyitva, utána ügyeletes a
Pismány Gyógyszertár,
Fiastyúk u. 11. T.: (26) 505779
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

300 e Ft
300 e Ft
400 e Ft
572 e Ft
1 572 e Ft

Alapítványunk kiadásai a 2008. évben:
fõiskolások ösztöndíja
megbízási díj - irodai szolg.
bankköltség
egyéb mûködési költségek
kis értékû tárgyi eszközök vásárlása
számítógép felújítása
tárgyi eszköz vásárlása
összesen:

1 169 e Ft
460 e Ft
14 e Ft
60 e Ft
52 e Ft
117 e Ft
142 e Ft

FORMATERVEZÉSI
PÁLYÁZAT
„Tervezz a következõ ezer év emberének!“ díj
Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei Kulturális
Kht. formatervezési pályázatot hirdet a „Tervezz a következõ
ezer év emberének!“ díjra. A pályázat célja, hogy városunk
utcai hirdetõtáblái – a meglévõ elemek újragondolásával –
megújuljanak, a régi, elavult hirdetõtáblák helyére új, korszerû, a város arculatához (hagyományaihoz, színvilágához)
jól illõ, mûvészi értékekkel rendelkezõ alkotás kerülhessen. A
hirdetõtáblák a város ingyenesen használható reklámfelületei
lesznek, melyekre magán- és üzleti hirdetõk egyaránt
helyezhetnek ki hirdetéseket. A hirdetõtáblának valamilyen
formában (logó, zászló, embléma stb.) utalnia kell Szentendre
1000 éves fennállására.
A pályázatot mellékletekkel együtt december 1-jéig 1 eredeti és 1 másolati példányban, valamint 1 digitális
példányban kell benyújtani CD vagy DVD lemezen, azon mellékletekkel, melyek elérhetõek ilyen formában, személyesen a
Szentendre Kulturális, Közmûvelõdési és Városmarketing Kht.
titkárságán (Dunakorzó 18.). A pályázathoz csatolni kell egy
a pályázati anyagban leírt hirdetõ tábla makettjét.
További információ: a www.szentendre.hu weboldalon, illetve
a (26) 312-647-es telefonszámon kérhetõ.

2 014 e Ft

A tisztségviselõk a 2008. évben sem részesültek díjazásban. Alapítványunknak köztartozása nincs. Köszönjük az alapítványunknak nyújtott támogatásokat.
Krizsovenszky Lajos
a kuratórium elnöke

Polgári védelem (26) 503
379, 503 300 / 403 mellék
Orvosi ügyelet
Bükkös-part 27. (26) 312 650
Hétköznap 17-tõl másnap
reggel 7 óráig, pénteken
17-tõl hétfõ reggel 7-ig.
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Véradás
A Magyar Vöröskereszt
véradást szervez
a Pest Megyei
Könyvtárban
(Pátriárka u. 7.)
november 18-án,
szerdán 10-18 óráig.
Kérünk mindenkit, vegyenek
részt véradó napunkon,
hogy minden rászoruló számára biztosítva legyen a
pótolhatatlan, életet mentõ
vér.
A véradásra feltétlenül hozzák magukkal személyi igazolványukat és a TAJ-kártyát. Segítségét minden rászoruló nevében köszönjük!
Magyar Vöröskereszt
Pest Megyei Szervezete

HELYI TERMELÕK
JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK!
A szentendrei székhelyû Erdei
Iskola Alapítvány a Kincs Egyesülettel karöltve vállalkozott arra,
hogy összegyûjti a helyi alapanyagból, helyi munkaerõvel készülõ helyi termékeket a Szentendrei Kistérségbõl (Budakalász,
Csobánka, Dunabogdány, Kisoroszi, Leányfalu, Pilisszentkereszt,
Pilisszentlászló, Pócsmegyer,
Pomáz, Szentendre, Szigetmonostor, Tahitótfalu, Visegrád).
Ilyen lehet pl. Erzsi néni lekvárja, Magdi néni kézimunkái, Ildi
kerámiái, Zoli bácsi faragványai
stb.
November 28-án nyílik meg a
szentendrei Napórásházban (Halász u. 1.) a helyi termék bolt,
ahol szeretnénk elkezdeni a helyi
termékek árusítását már az adventi idõszakban. Emellett egy kiadványt készítünk, mely tartalmazza a jelentkezõk nevét, elérhetõségét, termékeit. Ezt a kiadványt terjeszteni fogjuk, illetve
alapítványunk és egyéb civil
szervezetek honlapján is elérhetõ
lesz ez a lista.
További információ:
Czotter Sarolta, (26) 300-089,
czotter@naporashaz.hu

1%
A Musica Beata kórus
köszöni mindazoknak, akik
adójuk 1%-ával a Harmónia
Alapítványt támogatták. A
kórus a pénz egy részét kottavásárlásra, másik részét
szakmai kirándulásra költötte.
A Szentendrei Rózsa Alapítvány köszönetet mond
azoknak, akik a SZJA 1%-val
támogatták óvodás gyermekeinket. Az összegbõl,
ami 520 000 Ft volt; az óvoda
udvarát újítottuk fel, valamint bábelõadást, moziés népzenei koncertlátogatást szerveztünk, és a csoportok eszközeit bõvítettük.
Tisztelettel: az Alapítvány
kuratóriuma

ELMÛ
Az ELMÛ Ügyfélszolgálat
megváltozott nyitva tartása
Szentendrén
Hétfõ: 10.00-20.00
Kedd: 8.00-16.00
Szerda: 8.00-16.00

Tanácsadó
központ
A világgazdasági válság eredményeként sok ember került
nehéz helyzetbe. Többen már
nem tudják fizetni a közüzemi számláikat vagy éppen a
lakáshitelüket, így akár az
otthonuk is veszélybe kerülhet. Ezért Szabó Imre környezetvédelmi és vízügy miniszter baloldali szakértõk és
jogász kollégák segítségével
november 5-tõl kezdõdõen
minden hét csütörtökén
tanácsadó és segítõ központot, valamint november 13tól péntekenként ingyenes
jogsegély szolgálatot indít
Szentendrén, az MSZP helyiségében (Dunakorzó 18., 1.
emelet).
Az iroda munkatársai tanácsokkal és konkrét segítséggel
tudnak szolgálni a szociális
támogatásokkal, hitelekkel,
tartozásokkal kapcsolatos
ügyintézésben, segélyek formanyomtatványainak kitöltésében, valamint öröklési
ügyek, munkajogi, tulajdonjogi, családjogi viták esetében.
Bejelentkezés:
pirospont11@gmail.com,
06-20-470-0516, Elek Zsófia

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 Új Közmûvelôdési, Kulturális és Városmarketing
Központ Nonprofit Közhasznú Kft., felelôs kiadó: Závodszky Zoltán igazgató, felelôs szerkesztô: Németh Erika, tipográfia:
Kemény Zoltán ötlete alapján Bolgár Attila, munkatársak: Maros Emõke, Miser István, Széles Nóra • Lapzárta: hétfô, 12 óra •
Hirdetések felvétele: a szerkesztôségben (Duna-korzó 18.), hétfôn, kedden 9–17-ig, illetve az Oázis Ingatlanirodában
(Sztaravodai út).Apróhirdetést a megjelenés elôtti keddig fogadunk el. • Nyomda: Pharma Press 1039 Budapest, Vörösvári út
119-121. • Index: PFH/88/1987 • HU ISSN 0239068 X • www.szentendreprogram.hu • www.szevi.hu
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Francia kulturális attasé városunkban

ÜLÉSTERMI
HÍREK

Október 21-én dr. Dietz Ferenc polgármester vendége volt Cassam-Chenai Jean Marc, francia
kultúrattasé (képünkön balról a második). Az egyeztetés témája egy 2010. májusában Szentendrén
megrendezésre kerülõ mûemlékvédelmi konferencia elõkészítése volt. A megbeszélésen jelen
volt Farkas Ádám, a Mûvészeti Tanács elnöke, Bloch Jerome, kulturális programigazgató és
Laquieze François, a Budapesti Francia Intézet igazgatója. Dr. Dietz Ferenc elmondta az ETK
Önkormányzati Klub örökségvédelmi konferenciáján szerzett tapasztalatait, valamint kiemelte,
hogy a mûemlékvédelem a belváros felújítása kapcsán is egyre fontosabb szerepet kap. A jelenlévõk fontosnak tartották a nemzetközi szinten bevált jó gyakorlatok bemutatását és a mûemlékvédelem újra elõtérbe helyezését Európa szerte.

Gátpályázat
Benyújtja a város a Dunakorzó gátjának rehabilitációját célzó pályázat második fordulójának anyagát – döntött a testület
október 8-án. A döntés
nem túl meglepõ, hiszen
régi terv a gát átépítése,
amelynek tervezésére az
elsõ fordulóban több mint
30 millió forintot nyertünk
az év elsõ felében. A pályázat címe: „Szentendre
árvízvédelmi védmû megerõsítése és átalakítása a
történelmi óváros védelmének érdekében“, menedzselését a Pro Szentendre Kft. végzi

Elfogadta a testület a
városi településrendezési
terv felülvizsgálati anyagát. A fõbb fejlemények a
következõk:
• A nyugati tehermentesítõ út nyomvonala gyakorlatilag változatlan maradt.
• Nem támogatták a Petyina alsó részén, a Hajnal
utcától délre esõ területeken a beépítési ráta
10%-ról 15%-ra történõ
emelését.
• Az izbégi sportpályával
szemben lévõ, szintén
sportcélú ingatlan besorolása nem változik.
• Szabályozásra vár az
izbégi sportpálya keleti
oldalán, a lakóterülettel
párhuzamosan futó, spontán kialakult út helyzete.
• Pismányban, a Vándor
utcában a gazdasági erdõövezetbõl üdülõövezetté minõsítenek át néhány ingatlant, de ezen a
patak felé esõ oldalon az
erdõterület továbbra is
fenntartandó lesz, azt
helyi természetvédelmi
területté nyilvánítják.
• Az izbégi Leányka utca a
továbbiakban sem lesz
zsákutca.
• A Katona József utcai
közpark besorolását nem
módosítják.

A polgármester

naplója
November 6. (péntek)
08.30 Országgyûlési
képviselõvel egyeztetés
18.00 „Zene a sérült gyermekekért“ jótékonysági
koncert a Városháza
dísztermében

November 7. (szombat)
09.00 Lakitelki
Népfõiskola képzése
fotó • Miser István

Településrendezési
terv
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November 8. (vasárnap)
09.00 Lakitelki
Népfõiskola képzése

November 10. (kedd)

Múlt héten történt
• A Pannónia csapadékvíz nagyberuházás és a
Barackos-Egres útépítés kapcsán helyszíni
bejárásra került sor. A mûszaki ellenõrök, a tervezõk, a kivitelezõ részérõl megjelentek megállapították, hogy a fejlesztések az ütemezésnek
megfelelõen haladnak.
• Dr. Dietz Ferenc polgármester részt vett a
Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési
Tanács (KMFRT) monitoring bizottsági ülésén,
ahol a folyamatban lévõ útpályázatok ellenõrzéseinek tanulságairól egyeztettek.
• A KMRFT elnökségi ülésén tárgyalták a kiemelt
projektjavaslatokat, a vis maior támogatá-

sokat, a TEÚT pályázatok helyszíni ellenõrzések
tanulságait.
• A képviselõ-testület frakciói egyeztettek a
városi költségvetési koncepció-tervezetrõl.
• A Helyi Védelmi Bizottság ülésén dr. Homor
Zsuzsanna kistérségi tisztifõorvos asszony részletesen tájékoztatta a megjelenteket a H1N1
vírus elleni védõoltásról. Az elhangzottakra
tekintettel a polgármester és jegyzõ közös
vezetõi utasítást adnak ki a hivatal dolgozói
számára, és a városi honlapon is olvashatók
lesznek a hiteles és aktuális információk.
• Wentzel Ferenccel, Pest Megye Közgyûlés
alelnökével egyeztetett dr. Dietz Ferenc polgármester a Nevelési Tanácsadó felújításával
kapcsolatban.

November 11. (szerda)

Iskolabusz indul
A pismányi városrész felõl az izbégi és a Barcsay iskolákat közvetlenül érintõ, iskolásokat is
szállító busz közlekedik reggel és délután, így a diákok átszállás nélkül, a kicsik kísérõ segítségével juthatnak el iskolájukba, majd délután vissza a lakhelyükre.
A pismányi fordulóból reggel 7 órakor indul az Izbégre közlekedõ busz, a Barcsay iskolához
pedig ugyaninnen 7.20 perckor indul. A délutáni napközis foglakozások végeztével a közvetlen
buszjárat visszaszállítja a diákokat, itt szintén kísérõ utazik az alsó tagozatosokkal. Ez a busz
az Izbégi iskolától 16.13 perckor, a Barcsay Iskolától 16.25 perckor indul, a pismányi buszfordulót 16.41 perckor éri el. A buszon minden diák jeggyel vagy bérlettel utazhat.
MEGÁLLÓ
Pismányi buszforduló
Pismányi buszforduló
Izbégi Iskola
Barcsay Iskola

INDULÁS IDÕPONTJA
7.00
7.20
16.13
16.25

09.00 Vízügyi témában
konferencia
10.00 Vezetõi értekezlet
11.00 Mentõállomásnak 5
db téligumi ajándékozása
DERA TV-vel közösen
14.00 VSZ Zrt. vezérigazgatójával megbeszélés
15.00 DPÖTKT irodavezetõjével megbeszélés
16.00 Szentendrei Új
Kulturális Központ
ügyvezetõjével egyeztetés
17.00 Füzesparki panelprogram keretében felújított épületek átadása

AZ UTAZÁS CÉLJA
Izbég
Barcsay Iskola
Pismányi buszford.
Pismányi buszford.

10.00 „Családbarát város“
mûhelyvita a VÁTI
szervezésében
14.00 Kistérségi szociális
munkások napja a P'Art
Moziban
17.00 Testületi anyagok
egyeztetése a frakciókkal

November 12.
(csütörtök)
14.00 Testületi bejárás, a
Pap-szigeti szálloda
helyének megtekintése
15.00 Testületi ülés

4 város
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Almacsutka Kupa
A Szentendrei Kistérségi Ipartestület a térség vállalkozóinak
környezettudatos szemléletformálása érdekében és a környezettudatosan mûködõ vállalkozások elismerése céljából pályázatot írt ki.
DÍJAZOTTAK
2009 év legkörnyezettudatosabb iparos mûhelye
Sima és Társa Bt. Sima Antal asztalos mûhely (Szentendre)
2009 év legkörnyezettudatosabb kereskedelmi üzlete
Édeni Édességek boltja, cégtulajdonos: Pelle Csilla (Szentendre)
2009 év legkörnyezettudatosabb vendéglátóipari egysége
Bellevue Kft., Chez Nicolas Étterem, tulajdonos: Horváth Tamás
(Szentendre)
2009 év legkörnyezettudatosabb irodája
Dévai Éva egyéni vállalkozó (Szentendre)
2009 év legkörnyezettudatosabb közintézménye
Csodabogár Közoktatási Alapítvány Óvoda, Bölcsöde.
Intézményvezetõ: Rummel Erika (Budakalász)
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Kilencvenmilliós tudásexpressz közlekedik
Társadalmi Megújulás
Operatív Program, közismert nevén TÁMOP
pályázati kiírására a szentendrei Pest Megyei Könyvtár
vezetésével a Csuka Zoltán
Városi Könyvtár Érdrõl, a
gödöllõi Városi Könyvtár és
Információs Központ, a Damjanich János Általános Iskola
Gödöllõrõl, és a Katona Lajos
Városi Könyvtár Vácról konzorciumot alakított és sikeresen pályázott a „TudásdepoExpressz“ – A könyvtári hálózat
nem formális és informális
képzési szerepének erõsítése az
élethosszig tartó tanulás
érdekében címû programra. A

A

mind a négy városban már
hónapok óta lázasan tevékenykednek, elõkészítõ feladatok sorát végzik.
A hivatalos nyitó konferencia
október 21-én volt Szentendrén, a Pest Megyei Könyvtár olvasótermében, amelyen
részt vettek a programban
érintett települések polgármesterei, általános iskoláinak igazgatói, a konzorcium
tagjai.
A jelenlévõket Szabó István, a
Pest Megyei Közgyûlés alelnöke köszöntötte, és átadta
az 1000 éves Pest megye millenniumi zászlót a Pest Megyei
Könyvtár igazgatójának. A

A díjátadás november 9-én, hétfõn 18 órakor lesz a Szentendrei
Kistérségi Ipatestület CÉH Galéria termében (Szentendre,
Bercsényi u 3.), melyre szeretettel várnak minden érdeklõdõt
Bõvebb infó: www.szkit.hu

Kistérségi hírek
Október 28-án a kistérség 13 településének polgármesterei a Városháza dísztermében tartották
meg tanácsülésüket, amelyen a következõ döntések születtek.
 A Szentendrei Tûzoltóság támogatása. A kormányzati
megszorító csomag súlyosan érinti a hivatásos tûzoltóságokat
is, a Szentendrei Tûzoltóság az eddiginél is nagyobb finanszírozási gondokkal lesz kénytelen szembenézni. A társulási
tanács kiáll a szentendrei tûzoltóság mellett a költségvetési
megszorítások elleni tiltakozásban, valamint megvizsgálja a
nyolc érintett településnél a lakosságszám-arányosan támogatás lehetõségét a szentendrei tûzoltóság 2010. évi mûködési
kiadásainak fedezésére.
 Kisoroszi kerékpárút áttervezésének támogatása. A
DPÖTKT Társulási Tanács hozzájárult Kisoroszi kérelméhez,
miszerint az önkormányzat által kért kb. 300 méteres szakaszon a megtervezett kerékpárút szintjét kb. 70 cm-rel magasabbra tervezzék át, és így kapjon építési engedélyt a terv.
Felkérte Kisoroszi önkormányzatát, hogy ennek megfelelõ tulajdonosi hozzájárulást adjon ki a tervekhez és viselje a 400 000
Ft + áfa költségét.
 Egyeztetések pályázatokról. További egyeztetések folytak
a kistérségi csatornapályázatról; az eKözigazgatás projekt
keretében az ASP-pályázat a jelenlevõ polgármesterektõl nem
kapott megfelelõ támogatást.
 Települési tartozások. A kistérség településeinek jelentõs
része tartozik az éves tagdíj kifizetésével. Az irodavezetõ az év
végéig kialakítja az elmaradások ütemezését.

Útfelújítás Pócsmegyeren
Október 31-én ünnepélyes keretek között átadták az új útszakaszokat Pócsmegyeren a „A fenntartható közösségi közlekedés
alapjainak megteremtése Pócsmegyeren“ címû, a Pro Regio
közremûködésével és az Európai Unió társfinanszírozásával
létrejött projektnek köszönhetõen, melynek keretében három
gyûjtõút és környezete kiépítése, illetve felújítása valósult
meg. A beruházás eredményeként a Móricz Zsigmond, Táncsics
Mihály és Arany János utcák szilárd burkolatot kaptak a járdákkal
együtt, egyúttal a csapadékvíz elvezetését szolgáló szikkasztó
árkokat is kialakítottak. A fejlesztés összköltsége 121 143 854
Ft volt, ebbõl az európai uniós támogatás 70%-ot tett ki.

Dr. Csépe Valéria, az MTA fõtitkár-helyettese, pszichológus

projektben még részt vesznek
együttmûködõ partnerként
Pest megyébõl, a konzorciumi
helyszínekrõl általános iskolák, közgyûjtemények és a
Pont Kiadó.
A program átfogó célja az
egész életen át tartó tanulás
feltételének megteremtéseként, az új tanulási lehetõségek és formák elterjesztése,
az oktatási és kulturális intézményrendszer közötti együttmûködés újszerû útjainak kiépítése.
Célközösségünk kiemelten a 614 éves gyermekek és a velük
kapcsolatban élõ szülõk, tanárok, valamint a hátrányos
helyzetûek (romák, sajátos
nevelésû igényûek, siketek),
de természetesen a szolgáltatásainkat használók teljes
körére figyelemmel leszünk a
program során.
A felhasználható idõ 20 hónap
– az „expressz“ elindult szeptember 1-jén –, ennek keretei
között kell a hihetetlenül
gazdag programokat megvalósítani. A könyvtárosok

Pest megyei tudásexpress
programját Biczák Péter
könyvtárigazgató ismertette.
Csak az ember olvas címmel
dr. Csépe Valéria, a Magyar
Tudományos Akadémia fõtitkár-helyettese, pszichológus tartott egy nagy érdeklõdéssel kísért elõadást.

Elkezdõdött tehát a projekt,
ízelítõként bemutatunk néhányat a majd két évig zajló
programsorozatból.
• Tudjuk, és a sokadik vizsgálat is bizonyítja, hogy a
magyar gyermekek szövegértése rendkívül problematikus, s ez kiterjed valamenynyi tantárgy tanulására. Ennek
javítása érdekében az olvasástudományok eredményeit ismertetõ konferenciákat rendezünk a konzorciumi helyszíneken pedagógusok, szülõk, érdeklõdõk számára. Tanulmánykötetet adunk ki,
amelyben az olvasáskutatás

legfrissebb eredményeit publikálja a Pont Kiadó. A könyvet
Pest megye valamennyi iskolai és községi könyvtárának
eljuttatjuk.
• Ingyenes részvételt biztosítunk két alkalommal biblioterápiás tanfolyamon, ahol a
megyében élõ gyermekkönyvtárosok, pedagógusok és
érdeklõdõ szülõk megismerhetik a biblioterápiának az
olvasás- és személyiségfejlesztésben megnyilvánuló
lehetõségei.
• A gyermekek olvasási kedvét kívánjuk növelni a 10-14
éves korúak számára összeállított 12 hónapos élménygyûjtõ olvasási programmal.
A Természet Kalendáriuma, a
Rejtvények és rejtélyek a
matematikában, a Diótörõ
fejtörõ (az utóbbi kettõ
számítógépes program) címû
játékos, 10-12 hónapig tartó
feladatsorok a nem formális
tanulást, a könyvtári tájékozódást és a számítógép
használatát segítik, komplex
ismereteket adnak játékos vetélkedõk formájában.
Figyelemre méltó az iskolásoknak szóló, a helyismeretet és
az idegenforgalmi ismereteket
kombináló projekt Leányfalun.
A pályázat másik célja a
számítógépes szolgáltatások fejlesztése.
Olyan könyvtári portálok kifejlesztését terveztetjük meg a
konzorciumi tagok számára,
melyek a késõbbiekben adaptálhatók és használhatók
lesznek a megye valamennyi
könyvtárában, lehetõvé teszik
a könyvtárhasználók számára
az interaktív kapcsolatrendszert, a 24 órás hozzáférést.
Kialakítjuk a könyvtári számítógépes adatbázisokat egyegy iskolában (Gödöllõn valamennyi általános iskolában)
és a konzorciumi városok
kistérségeinek néhány településén.
A Pest megyében általánosan
használt Szikla21 könyvtári
program fejlesztésével az
országos lelõhely nyilvántartáshoz kapcsolódunk, lehetõvé tesszük ezzel, hogy az
interneten keresztül, otthonról számos könyvtári szolgáltatás elérhetõ legyen.
A projekt az Európai Unió
támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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Új intézményvezetõk – 2. rész

Sorsdöntõ év elõtt
Zakar Katalin tizenhat esztendeje, még
a Zeneakadémia utolsó éve alatt került
hegedûtanárként a Vujicsics Tihamér
Zeneiskola falai közé, késõbb a minõségirányítási munkacsoport vezetõje
lett, hét éve pedig az intézmény igazgató-helyettese. Sok mindent látott és
tapasztalt, és most, egy pályázat
nyerteseként õ vezetheti az iskolát.
– Innen, az igazgatói székbõl milyennek látja a zeneiskola helyzetét? Mi
változott Bokor György távozása óta?
– A fenntartó, Pest megye önkormányzata az utolsó pillanatban pályáztatta meg az állást. Részemrõl az
álláshelyért való indulás a kollégák teljes támogatottsága mellett zajlott,
nagyon bíztak bennem. A nyár nem
volt könnyû, hiszen nem tudtuk, ki lesz
az új vezetõ, és végül csak a tanévkezdés elõtt pár nappal tudtuk meg,
hogy engem neveztek ki az intézmény
élére. Sajnos a bizonytalanság továbbra is megmaradt: a zeneiskola ugyanis
nem önálló gazdálkodású, hanem a
Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága
alá tartozik, velük viszont a mai napig
nem tisztázottak a kompetenciák, a
mûködési feltételek. Az idei tanévtõl
már nem lehetett kinevezett igazgatóhelyettese sem a zeneiskolának, sem
a zsámbéki tagintézményünknek, ami
a távolságból is adódóan rettentõen
megnehezíti az irányítást. Nyolc feladatellátási helyen – Szentendrén kívül
a zsámbéki tagintézmény tanulóit és
oktatóit is beleszámítva – összesen

több mint 70 tanár és körülbelül 870
gyermek ellátását kell megszerveznünk. Hangszerészünk ettõl a tanévtõl
nincsen, és két technikai álláshellyel
is kevesebb lett, ami már az iskola napi
mûködését veszélyezteti. Szóval, nehéz évek elé nézünk.
– Milyen vezetési stílust képvisel
Zakar Katalin?
– Demokratikus vezetõnek tartom
magam, aki nagymértékben támaszkodik a középvezetõkre. A kollégákkal
nagyon régóta ismerjük egymást.
Tudják, hogy szeretem szemtõl szemben, mielõbb megbeszélni a problémákat, és én is tudom, hogy ha a
munkatársaim véleményt mondanak
bizonyos dolgokról, azt mindig jobbító
szándékkal teszik. A gyerekek érdeke az
elsõ, hogy szeretetteljes, harmonikus
légkört teremtsünk magunk körül, mert
így lehet igazán jól nevelni és tanítani,
hogy a fiatalok megszeressék a zenét és
örömmel jöjjenek ide.
– Várhatóak-e a közeljövõben fejlesztések, vannak-e folyamatban
pályázataik?
– Folyamatosan pályázunk, de az elnyerhetõ támogatások nem a napi költségek fedezésére szolgálnak. Pedig
nekünk most ez a legégetõbb problémánk. A jelen helyzetünkbõl kiindulva a jövõben nemhogy fejlesztéseket
nem tervezünk, de a legnagyobb kihívás, hogy ugyanilyen növendék- és
pedagóguslétszámmal el tudjuk indítani majd a következõ tanévet.

– Milyen programokra készül most a
zeneiskola?
– Továbbra is szeretnénk minél több
helyi rendezvényen részt venni.
Legközelebb november 6-án lépünk fel
a Városházán az Értelmi Fogyatékos
Gyermekek Oktatásáért, Neveléséért
Alapítvány támogatására rendezett
jótékonysági koncerten. November 13án az evangélikus templom orgonaépítéséért tartott hangversenyen,
majd a karácsonyi hangversenyek elõtt
a szintén jótékonysági Levente Gálán,
illetve a „Szentendre 1000 éves“ városi
rendezvénysorozat keretén belül
muzsikálunk majd. Tavaly nagy sikere
volt a farsangi hangversenyünknek,
amit idén is tervezünk. De több
versenyre is készülünk, amelyek selejtezõi már el is kezdõdtek. 2010
tavaszán pedig mi adunk majd otthont
három országos verseny területi válogatójának is.
– A 2010-es év tervei már megvannak, bár a jövõ még bizonytalan.
– Nem hagyhatjuk, hogy a bizonytalanság elkeserítsen! Minden lehetséges
fórumon tiltakozunk a kormány jövõ
évi költségvetése ellen, ami a normatív
hozzájárulások egyharmadára csökkentésével visszafordíthatatlan változásokat hozhat. Minden erõnkkel
azon leszünk, hogy ez ne következhessen be. A 2010-es év azonban sorsdöntõ lesz. Ennek ellenére mindannyian bizakodunk: az a segítõkészség és szolidaritás, ami a dolgo-

Miért is jó
az „AGY Tanodába“ járni?
EGY ISKOLA A SZÜLÕK ÉS DIÁKOK SZEMÉVEL
A válasz egyszerû: mert itt valóban minden a
gyerekekrõl szól, értük van.
Szentendre elsõ (és sokáig egyetlen) magánintézményét a gyermekeik oktatásáért, neveléséért
különös felelõsséget érzõ szülõk és elhivatott
pedagógusok alapították. Õk tartják fenn és õrzik
együtt sajátos értékrendjét, az „agyas“ szellemiséget
jelenleg is. Ennek a „szövetségnek“ a legfontosabb
célja – a korszerû tudás feltételeinek megteremtése,
az igényes és komplex mûvészeti, majd két tannyelvû
képzés, teljes körû készség- és képességfejlesztés és
magas szintû tehetséggondozás mellett – az, hogy a
mai világunk feszült, lüktetõ tempóját kívül rekesztve
az ide járó diákok iskolás éveiket is nyugodt, elfogadó, szeretetteljes környezetben, családias légkörben, érzelmi biztonságban tölthessék. Itt szeptembertõl augusztusig, reggeltõl estig minden ennek
alárendelten mûködik, minden „iskolapolgár“ ezen,
ezért dolgozik. A kis létszámú (max. 16 fõs) osztályokban mindenkire kellõ figyelem jut; a szülõk mel-

lett a diákokat is partnernek tekintik, és bevonják
õket az iskolai élet szervezésébe.
Az iskolavezetés kizárólag szakavatott, magasan
képzett, nagy pedagógiai gyakorlattal rendelkezõ
tanárokat alkalmaz, és neves mûvésztanárokkal
mûködik együtt. Az oktatás – az egyetemes és a
nemzeti kultúrát is jól ismerõ, mûvelt és nyitott

fotó • Kolos Emõke

Beszélgetés Zakar Katalinnal, a Vujicsics Tihamér Zeneiskola új igazgatójával

Zakar Katalin

zók részérõl megtapasztalható, emberileg is példaértékû, amit ezúton is
köszönök nekik!
A zenei képzés nem lehet, hogy finanszírozási nehézségekre hivatkozva
megszûnjön! Agykutatók bizonyították, hogy a zene képes integrálni a két
agyféltekét, így nélkülözhetetlen a
személyiség kiegyensúlyozott fejlõdéséhez és javítja az általános tanulási
képességeket is. A jobb agyféltekénk
felel a kreativitásért és a mûvészetekért, amelynek fejlesztése éppolyan
fontos, mint más képességeké.
És hogy mit jelentenek az ésszerûtlenül
végrehajtott megszorítások? Ha elvesszük a magunk és a gyermekeink
életébõl a muzsikát? Azt szoktam mondani, próbáljunk végignézni egy jó filmet zenei aláfestés nélkül. Hamar
rájövünk, mit érnek a hétköznapok
zene nélkül.
Kolos Emõke

„alkotó“ embert példának tekintve – a modern kor követelményeivel összhangban, alternatív pedagógiai módszerekkel, az egyénre szabott nevelés
elvei szerint, két nyelven: angolul
és magyarul zajlik. A Tanodában
már az óvoda és iskola közötti
átmenetet, illetve az idegen ajkú
gyermekek beilleszkedését is
speciális módon és megoldásokkal könnyítik meg, az egészséges életmódra és környezettudatosságra is figyelve, gazdag
iskolai hagyományokkal, változatos délutáni szakkörökkel,
mûvészeti-, szabadidõs- és sportprogramokkal, közös családi rendezvényekkel igyekeznek „otthont“ teremteni az iskolában.
Diákok, szülõk és pedagógusok egyöntetû véleménye
szerint sikerrel, immár csaknem 18 éve…
(x)
További információk
az iskoláról:
www.agytanoda.hu

6 gyász
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP

XXIII. ÉVFOLYAM • 39. SZÁM • 2009. NOVEMBER 6.

„...vitorláidra szívek vannak hímezve”
Október 10-én, tragikus hirtelenséggel 71 éves korában elhunyt dr. Horváth István orvos. Az itt közölt búcsúztatórészletek október 29-én hangzottak el a temetési szertartáson

DR. HORVÁTH ISTVÁN
1938. augusztus 20-án
született Nagyváradon.
A marosvásárhelyi Orvosi
Egyetem elvégzése után
Marosvásárhelyen, késõbb
Nagyváradon üzemorvos,
majd körzeti fõorvos.
1973-tól politikai okok
miatt áthelyezik a városi
mentõszolgálathoz, 1975ben családjával áttelepül
Magyarországra. 1978-ig
Ozorán (Tolna megye)
dolgozik körzeti orvosként,
majd 1978-tól közel 30 évig
a Szentendrén háziorvosként.
Tevékeny résztvevõje a
város közéletének, többször
választják képviselõnek,
kulturális rendezvényeket,
koncerteket, beszélgetéseket szervez, évekig
elnöke a Szentendrei
Közéleti és Kulturális
Egyesületnek.

Drága barátom, Pista!
Csaknem hat évtizede ismertelek meg. Úgy kezdõdött,
hogy egy osztályba kerültünk
a váradi 212. Magyar Fiúliceumba. Rögtön kivívtad az
osztály rokonszenvét, amikor
az elsõ óráról elkéstél, és a
csínytevõ diák hamiskás
mosolyával zavartalanul elsétáltál az elképedt tanár katedrája elõtt a helyedre.
Ezután hamar összebarátkoztunk, szinte minden nap
együtt voltunk az iskolán kívül
is. Vonzott gunyoros szellemiséged és az, hogy bár én
valamivel jobb tanuló voltam,
Te érettebb és mûveltebb

voltál. A nagy könyvespolcotokon, a sok könyv között ott
volt az Ady összes, Tóth Árpád,
Babits, Kosztolányi. Németh
Lászlótól A minõség forradalma, Babits Európai irodalomtörténete, Szerb Antal, Karácsony Benõ regényei. Volt
egy zongora is a lakásotokban,
amelyen drága édesanyád játszott. Zenei mûveltségben is
messze elõttem jártál.
(...)
1956. október-novemberében
együtt hallgattuk a Szabad
Magyar Rádiót, benne Táncsics
Lajos Piros a vér a pesti utcán
címû versét. Ketten mentünk
a Vérközpont igazgatójához,
azzal, hogy vért akarunk adni
a pesti szabadságharcosoknak. Ezt persze a román kommunista hatalom nem tette
lehetõvé...
Te Maros megyében maradtál,
én, miután végeztem, Bihar
megyébe kerültem. Mikor tíz
év múlva visszakerültem Váradra, te már ott voltál. Nagy
örömmel vettük fel újra a
barátság fonalát. Újból együtt
jártunk színházba, koncertre,
irodalmi kerekasztalokra színészekkel és más mûvészekkel
barátkoztunk. Éltük a diktatúrában a váradi magyar
értelmiségiek életét, ahogy
lehetett. Orvosként mindketten hittel és szenvedéllyel
sokat dolgoztunk. Gyermekeink is játszótársak lettek. A
régi kedvenc költõink mellett
találtunk egy kortársat Szilágyi Domokos személyében,
akinek kesernyés zsenije,
tragikuma, öniróniája beférkõzött a szívünkbe. Még
büszkék is voltunk rá, hogy
évjáratunk, a 38-asok, adtak
egy zsenit Erdélynek.
Aztán egyszer csak átszervezés
címén egyik napról a másikra
kipenderítettek a körzetedbõl,
s az emiatti keserû szájíz megmaradt. 1975-ben sikerült
családostól áttelepülnötök
Magyarországra. Rettenetesen
hiányoztál. Meglátogattalak
Ozorán. Jól érezted magad,
gyümölcsöztetni tudtad kapcsolatteremtõ képességed.
Társadalmi munkát is vállaltál
a sportkörben, hiszen az
egyetemen eredményesen
atletizáltál.
Rendszeresen látogattál haza,
szüleidhez. Olyankor mindig
találkoztunk. Titkos küldetést

is vállaltál, nem veszélytelenül. Király Károlyhoz elmentél Marosvásárhelyre és hoztad beleegyezését Csoóriéknak, hogy a már kijutatott
memoranduma, melyben feltárta az erdélyi magyarság
példátlan sanyargatását, megjelenhet a világsajtóban.
Mi `89. decemberéig bírtuk, a
diktátor kivégzése elõtt három
héttel jöttünk át. Te már
Szentendrén voltál jó ideje.
Körzeti orvosként és a város
társadalmi életének aktív
résztvevõjeként segítettél
Szász Tasinak Leányfalura
kerülni, én meg az õ közbenjárására kerültem Pócsmegyerre. (...)
Aztán a rendszerváltás utáni
egyre nagyobb politikai zûrzavarban egymástól eltérõ
módon akartuk a jót. Ez
árnyékot vetett barátságunkra, mint ahogy az abban az
idõben másoknál is elég
gyakori volt. De ez az idõ
megértette velünk, hogy az
eltérõ megítélés egyes dolgoknál nem írhatta felül a több
évtizedes összetartozásunkat
és leginkább az egymás iránti
szeretetet.
Betegséged nem akadályozott
meg abban, hogy nagy örömmel készüljünk közösen az 55.
érettségi találkozóra Váradra,
és másnap Gyantára a régi kis
házunkba, az egykori 50 évesek, majd 60 évesek találkozójának színhelyére. Megrendítõ volt az ilyenkor szokásos beszámolód az elmúlt évek
próbatételeirõl, és a csendes
öröm, amelyet a megnyugvás
ösvényeire való visszatérés
jelentett.
(...)
És most itt vagyunk:
A legeslegutolsó nyugdíj
már kiparcelláztatott nekem.
(nemsokára) Nekünk.
Pihenhetünk,
élettõl-,bûntõl-,örömtõlszabadultak föld alatti súlytalanságban – feledve jövõt,
jelent, múltat.
(Szilágyi Domokos)
De még itt vagyunk, és nem
felejtünk el Téged, mert közülünk való voltál és az is
maradtál. Ha majd idõnként
összejövünk, ott leszel mindig, egy pohár sörrel vagy egy
pohár vörösborral a kezedben,

és elmondasz egy fájdalmasan
szép verset nekünk.
Emléked velünk marad.
Dr. Kiss András
(Pócsmegyer)

Kedves Pista!
Pár hónapja nagyon rám
ijesztettél, persze nem csak
rám, sokunkra, akik láttuk
megtörni erõdet – de aztán
gyõzelmet arattál, kellõ erõt
gyûjtöttél, és bátran tovább
építetted magadban terveid.
Ismét utazni akartál, pedig
betegséged elõtt is volt részed
benne… Szóval alig kaptál
erõre és már menni, utazni
akartál, akárcsak Szinbád! Már
tavaly is - több beszélgetésünk
alkalmával – Szinbád irodalomból és filmtörténetbõl is
ismert alakját juttattad
eszembe.
Igen, az utolsó nagy utazás és
megérkezés elõtt sok fontos
út, sok fontos találkozás,
emlék felidézése, közben jó
borok, kulináris élvezetek, de
korántsem az élet öncélú
élvezete. A találkozások, a
szellemi együttlétek, az
egyéni, gyakran szarkasztikus
humoroddal fûszerezett beszélgetések, a barátságok, a
gyöngéd érzelmek, a társas

együttlétek a fontosak, a
helyszín kínálta élmények csak
ráadás.
Szindbád alakja – tudjuk – egy
kiveszõfélben lévõ emberfajta. Széles látókörû, mûvelt,
minden tekintetben igényes,
charmos, van tartása, ugyanakkor nem kérkedõ, nem harsány, visszafogott.
Két utazás közben, számvetés
idején sokszor érezted magányosnak magad, mert már
nem volt körülötted az a régi
pezsgés, amit lényegében Te
magad generáltál, mint korábban Nagyváradon, Ozorán,
Szentendrén, vagy éppen otthonodban házi koncerteken,
irodalmi eseményeken, mûhely-beszélgetéseken. (…)
S bár a nyüzsgés nem volt a
régi, de élni akartál, mert dolgod volt az egyre fogyó barátaiddal, igaz barátságaid közül
nem egy éppen mostanában
nyerte vissza régi erejét, gondoskodni akartál a családodról, kézben tartani az
ügyeket, és útra kelni, újra
utazni.
Számunkra úton vagy most is,
miközben mi itt állunk tanácstalanul. Most jó lenne egy
navigátor, de nincs, mert nem
fordulsz vissza. Utazz hát
tovább, (hiszem) még találkozunk!
Addig is kívánom Krúdy
szavaival: „Menj, hajós, vitorláidra szívek vannak hímezve!“

Gulyás József
(Szentendre)

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték
és szerették, hogy

VIDÁNÉ KISS MARIANNA
2009. november 2-án, hosszan tartó betegség után,
életének 39. évében elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatója november 10-én,
kedden 13 órakor lesz a szentendrei köztemetõben.
Hamvai otthonában lelenek örök békére, nyugalomra.
Gyászolja: szeretõ családja és barátai
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Mottó: Szentendre csak egy van. (Deim Pál)

Az ezeréves Szentendre 24 tételben
Már sokan és sokszor megkérdezték tõlem, hogy mitõl Szentendre Szentendre? Válaszomat mindig az befolyásolta, amivel éppen foglalkoztam. A mostani ezeréves évfordulót alkalmasnak láttam alaposabban átgondolni, hogy
kik azok a személyek és melyek azok a történések, intézmények és alkotások, akik és amelyek számomra oly
várossá tették Szentendrét, amelybõl – Deim Pál egy 1976-os írásának a címét idézve – csak egy van.
A töprengésbõl 24 tétel született, s ezeket most jó szívvel teszem közzé. Hozzáfûzve, hogy mindegyik – az általam
még 1985-ben indított – Szentendrei füzetek címû könyvsorozat egy-egy következõ számának tartalmi vázlata is
lehetne, s megérdemelné, hogy bõvebben írjunk róla.
1.
Szentendre születése. Szent
István 1009-ik évi oklevelében
a veszprémi püspökségnek adományozta az Apor-patak torkolatánál fekvõ falut, ahol a
püspökség egyházszervezeti
alközpontot, fõesperességet
létesített. A patak a mai Bükkös-patak, a falu pedig a mai
Szentendre. Bõvebben: Máté
György: Egy ezeréves oklevél nyomában c. írásai a Szentendre és
Vidéke 2009.évi számaiban.
2.
Szentendre neve. 1146-ban
Fulco hospes a szentendrei
udvarházban végrendelkezett.
Ez az elsõ fennmaradt oklevél,
amely Sanctus Andreas néven
említi Szentendrét. A jelenlevõ tanúk számából és méltóságából következtetni lehet
az udvarház méreteire. Bõvebben: Szentendrei arcképcsarnok II.
3.
Szentendrei rózsa. A szakirodalomban: Rosa Sancti Andreae különleges, egyedi tulajdonságokkal rendelkezõ vadrózsa-fajta. A világon egyedül
csak Szentendrén található.
Közterületen – többek között
– a Püspökmajor-lakótelepen
az ún. vörös kereszt tövében.
4.
A szentendrei római katolikus
plébániatemplom. A templomdombon, a tatárok által lerombolt elsõ, XI. századi templom
helyén épült a XIII. században. A török hódoltság alatt
ismét rommá vált épületet
1710-ben építették újjá. Ekkor
kapta mai barokk alakját.
5.
A szerbek betelepülése. 1690
a török hódítás elõl menekülõ
szerbek tömeges szentendrei
letelepülésének éve. Mindaz,
ami régi (kivéve a templomdombi római katolikus templomot), õk építették. Ez máig
hatóan meghatározza a történelmi belváros arculatát.

6.
A szerb püspöki templom
1764-ben, a betelepülés után
74 évvel épült. Az ortodox
(pravoszláv) templomépítészet magyarországi remeke.
7.
A Fõ téri kereskedõházsor és
az ún. pestis kereszt (1763) a
kiváltságos és szorgalmas
szerbek gazdagságának maradandó emléke.
8.
Jakov Ingnjatovity (18221889) író. Máig az egyetlen
szentendrei születésû író. A
magyarok oldalán vett részt az
1848/49-es szabadságharcban. „Tudjátok, merre van
Szentendre?“ kezdetû sorai a
Szentendrérõl szóló legszebb
írások egyike. Bõvebben:
Szentendrei Arcképcsarnok II.
9.
Filoxéra járvány. Az öt évig
(1879-1884) tartó járvány
alapvetõen változtatta meg a
város mezõgazdasági monokultúrára épülõ gazdaságát. A
2200 hold szõlõültetvény közel fele pusztult el. Bõvebben:
Dóka Klára: Szentendre története írásos emlékekben.
10.
Dunai árvizek. A vízpartról
lovakkal vagy emberi erõvel
végzett hajóvontatás biztosítása miatt az elsõ világháborúig Szentendrén sem épülhetett gát. Az 1775-ös árvíz idején 167 ház dõlt össze, az 1838as árvíz szintjét tábla jelzi a
Dumtsa Jenõ u. 20. sz. ház falán,
valamint a Péter-Pál és a Kör
utcában. Bõvebben: Szentendre
és Vidéke 2008. 10. szám.
11.
Stéger Xavér Ferenc (18231911) szentendrei születésû
európai hírû operaénekesünk.
Bõvebben: Szentendrei arcképcsarnok II.
12.
Dumtsa Jenõ (1838-1917)
Szentendre elsõ polgármes-

tere. Többször újra választva
35 évig (1872-1907) irányította a várost. Még életében
róla nevezték el azt az utcát,
amelyben lakott. Bõvebben:
Máté György: Dumtsa Jenõ
emlékezete c. könyv.
13.
Az elsõ természetvédelmi
hatósági intézkedés Szentendrén. Dumtsa Jenõ polgármester 1889. november 16-án
kelt levele, amellyel betiltja a
kõbányászatot a Dömör-kapui
vízesésnél. Bõvebben: Dumtsa
Jenõ emlékezete. Szerkesztette:
Máté György, 2001.
14.
A helyiérdekû vasúti (HÉV)
közlekedés megindulása Budapest és Szentendre között
(1898. augusztus 16.) új távlatokat nyitott a város fejlõdésében. Bõvebben: Szentendre és Vidéke 2008. 40.szám.
15.
Antolik Arnold (1885-1960)
szentendrei
polgármester
(1916-1922). Mi volt Szentendre
és mi lehetne címû tanulmánya
az elsõ korszerû várospolitikai
koncepció. Bõvebben: Szentendrei Arcképcsarnok II.
16.
A Szentendrei Mûvésztelep
létrejötte (1926. június 1.) és
a Szentendrei Festõk Társaságának megalakulása (1928.
január 28.) megalapozta Szentendre nemzetközi hírnevét a
képzõmûvészet
világában.
Ezért nevezhetõ Szentendre a
festõk városának.
17.
Kesserû Kálmán (1899-1981)
a szentendrei járás fõszolgabírája. Az 1944-es vészkorszak idején az üldözöttek pártfogója. Bõvebben: Szentendrei
arcképcsarnok II.
18.
Fischer Jolán (1890-1991) feljegyzései. Anziksz Szentendrérõl címmel 2002-ben

könyv alakban jelent meg a
legszebb vallomás a XX. század
elsõ felének Szentendréjérõl.
(Szerkesztette: Máté György).
19.
1956 Szentendrén. November
1-jén, a Zauer János vezette
Szentendrei Nemzeti Bizottság a város népéhez intézett
kiáltványában hitet tett a polgári demokrácia és nemzeti
függetlenség mellett. Bõvebben: Máté György: 1956
Szentendrén c. könyv
20.
Barcsay Jenõ Szentendrei Mozaikjának bemutatása 1976ban az egyik legnagyobb magyarországi mûvészettörténeti esemény. A Pest Megyei
Könyvtárban látható. Bõvebben: Bojár Iván: Vallomás egy
mûalkotásról.
21.
A Szentendrei Régi Mûvésztelep, felújítását követõen a
Mûvésztelepek Nemzetközi
Szövetségének tagjaként elismerést vált ki szerte Európában. Bõvebben: Tóth Antal:
A Szentendrei Régi Mûvésztelep.
22.
MûvészetMalom. A szentendrei
mûvészek és mûvészetbarátok
elképzelése egy a szentendrei
mûvészet egészét állandó kiállítás formájában bemutató
városi képtárról. Ihletõje: Deim
Pál, szentendrei születésû Kossuth-díjas festõmûvész.

GARÁZS
SZENDVICS BÁR
• Party szendvicsek
• Klasszikus és reform
szendvicsek • Melegszendvicsek
• Bio gyümölcs turmixok
• Kávé, tea
MEGRENDELÉST FELVESZÜNK
(hétvégén is!)
céges rendezvényekre,
családi ünnepekre

Szentendre, Jókai u. 2.
26/301- 692, 20/564-6375
nyitva: h-cs: 7-19 óra
p-sz: 7-15 óra
www.garazs-szendvicsbar.hu
garazs.szendvicsbar@gmail.com

Nyolcadikos vagy?
Vagy negyedikes? Azon
gondolkodsz, hogy hol
lenne érdemes továbbtanulni?
Az jutott eszedbe, hogy
jó lenne már
ötödikben
gimnazistának lenni?
Akkor gyere el
november
7-én vagy 28-án
a Nyitott kapuk napján
a Szentendrei
Református
Gimnáziumba, és nézd
meg, hogy milyen a
diákélet a mi
iskolánkban
Sok szeretettel várunk
benneteket
9-tõl 11 óráig
Az iskola tanárai és
diákjai

AUTÓSZERVIZ

SZENTENDRE,

Vasúti villasor 6.
Tel.: 26/312-340
Nyitva: H-P: 7-18-ig, Sz: 7-14-ig

www.astraszerviz.hu

23.
Skanzen, a magyarországi legnagyobb Szabadtéri Néprajzi
Múzeum. Neve összeforrt
Szentendre nevével.
24.
Castrum. Szentendrei patrióták víziója egy rekonstruált
római kori erõdítményrõl. Erre
számos nyugati minta van.
Megvalósulása a Duna menti
limes egyedülálló példája
lehetne Közép-Európában.
Összeállította: Máté György

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

MÛSZAKI VIZSGA,
ZÖLD KÁRTYA AZONNAL!
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Abszurd történetek Madzsarisztánból

Gyurcsány újra
3009-et írunk. A világkormány megbízásából a nagy kataklizma elõtt eltûnt népek és kultúrák nyomait
keresõ bizottság hosszú kutatómunka eredményeképpen önmagát magyarnak nevezõ népcsoport nyomaira
bukkant. A megtalált írások segítségével – Levedi és barátja, Teveli gondolatain keresztül – betekintést
nyerünk a valaha Európának nevezett földrész közepén élt nép mindennapjaiba.
„Merjetek büszkék lenni“ – biztatta
Gyurcsány Ferenc 2009. október 29-én
az MSZP alapításának 20. évfordulóját
ünneplõ pártválasztmány tagjait,
amikor hosszú szünet után ismét a nyilvánosság elé lépett. Nemcsak a baloldali körökben nagy sikert aratott
2004-es vitairatának – „Merjünk baloldaliak lenni“ – alapgondolatát idézõ
tézis, hanem a bukott vezér minden
szava, gesztusa arra irányult, hogy
önbizalmat csepegtessen a csõdöt
mondott párt prominenseibe. „Ne
adjuk fel azt a hitünket – mondta –,
hogy a világ nagy dolgaiban a jó oldalon
állunk. Hogy képesek vagyunk erõs,
modern, polgári világot teremteni. A
szocialista tradíciók hû követõi vagyunk,
akik nem engedik szegénységbe süllyedni az országot. (…) Gyarapodást hozott
a hét év, nem háborús helyzetet. Senki
ne vegye el az ország teljesítményét!“.
Levedi szenvedett, amikor utólag,
mazochista kíváncsiságból teljes egészében meghallgatta ezt a beszédet.
Azzal mentegette magát, hogy mégiscsak olyan emberrõl van szó, aki az
elmúlt évtizedben (és a színfalak
mögött a mai napig) döntõen határozta meg hazája sorsát. Levedi azt is jól
tudta, hogy az emberek kétségbeejtõen
gyorsan felejtenek. Noha nemcsak
ellenfelei, hanem egykori és maradék
hívei is beláthatnák, hogy a lebukott
vezér küldetéstudata („a jó oldalon
állunk“) hamis, hogy nem volt és nem
lesz képes (Levedi szerint soha nem is
akart) erõs, „polgári világot teremteni“, s hogy kormányzásával maga
„süllyesztette szegénységbe az országot“, a választópolgárok többsége
nemigen érti, miért is volt oly pusztító,
hogy ez az ember kivételes politikai
hatalmat szerzett magának, s hogy oly
gátlástalanul élt (vissza) ezzel. Levedi
arra gondolt, hogy a visszatérés alkalmából nem lesz haszontalan, mintegy
saját magának, számba venni a megbukott vezér legfõbb bûneit, amelyekkel depresszióba kergette hõn
szeretett magyar népét és országát.
1. „A jóléti rendszerváltozás“.
Köztudomású, bár idõ haladtával egyre
kevesebbet emlegetik, hogy Gyurcsány
Ferenc találta ki ezt a minden korábbi
ígérgetést felülmúló és az addigi gazdaságpolitikai konszenzust felrúgó
programot, hogy hatalomra juttassa a
reménytelen helyzetben lévõ és a hatalomból való kiesést egyre nehezebben
tûrõ szociálliberális oldalt. Ezért 50%-

os béremelést ígért a közalkalmazottaknak, páratlan demagógiával felhergelte és 19 ezer forint meglebegtetésével elcsábította a nyugdíjasok tömegeit. Az ígéreteket kormányra
kerülve beváltották. Az eredmény: az
államadósság kb. 8 ezer milliárdról
több mint 20 ezer milliárd forintra (az
1990-es 20 milliárdról 100 milliárd dol-

lárra) nõtt, amely ma a GDP 80%-át
teszi ki, s mindenki tudja: ezt az
adósságot az ország a maga erejébõl
soha nem fogja tudni kifizetni. A
lebukott vezér a hatalom mániákus
akarásával tönkretette az államháztartást és a következõ három-négy generáció jövõjét.
2. Az „informacionalizmus“ bevezetése.
A politológia e csúnya szóval illeti az
olyan politikai rendszert, amely kormányzás helyett kommunikál. Idézzük
magát a „rendszeralapítót“, aki 2006ban imígyen foglalta össze céljait:
„…valamennyi kormányzati döntésnek
a közvetlenül elérendõ célon kívül arra
is tekintettel kell lennie, hogy … [az]
mennyiben segíti a kormányzati hata-

lom hosszú távú fenntartását. A kormányzás tehát a következõ választási
kampány része. Ennek megfelelõen
legalább részben érvényes rá a választási
kampányok több jellemzõje. A választás
az emberek fejében, lelkében dõl el. A
vélemények, a hitek, a meggyõzõdések,
a félelmek felülírják a tényeket. Az gyõz,
aki kezdeményez. A kezdeményezés

döntõen kommunikációs természetû.
A politikai akciók döntõ hányada nem
tárgyiasuló intézkedés, hanem szimbolikus cselekvés. A kormányzás és a kampány – alapvetõen – nem konkrét intézkedésekrõl, hanem az azok által hitelesített világképrõl, társadalomfilozófiáról szól. Ebbõl következõen elõrébb
való az átfogó világkép, mint az egyedi
problémamegoldás“. Ehhez hozzáteszi:
a világkép és a társadalmi bázis
érdekeinek képviselete mellett a kormányzás célja az „ellenzéket alkotó
erõk gyengítése“. A szöveg magáért
beszél, de azért fordítsuk le magyarra,
gondolta Levedi: Gyurcsány szerint a
hatalom nem a problémák megoldására, hanem a párthatalom megtartására, a napi politikai ütközetek
megnyerésére, a társadalom elhü-

lyítésére (látszatok és félelmek keltése
stb.) és az ellenzék gyengítésére
(értsd: megsemmisítésére) való. Innen
érthetõ, hogy miért állt elõ Gyurcsány
tizenegynéhány programmal (vö. 100
lépés stb.), amelyek döntõ többsége
soha nem valósult meg. De hát nem is
ezért találták ki õket! A lebukott vezér
mániákus hatalomvágya miatt megszûnt a tényleges, hosszú távú érdekek
szolgálatában álló kormányzás, a magyar államapparátus romokban hever,
maradékai pedig inkább egy pártállam
jellegzetességeit mutatják. Gyurcsány
Õszödön maga ismerte be, hogy fogalma sincs, mit is kéne tenni. A kormányzati fõhatalom birtokosaként
alteregójával, Bajnaival együtt a magyar állampolgárok érdekeinek képviselete helyett mindinkább a külföldi
nagybefektetõk ügynökévé züllött (ld.
gázvezeték, Sukoró, „Szuez“ stb.). Az
ellenzék gyengítésében újabb Rubicont lépett át, amikor 2006-ban az
állam rendõrségével verette és félemlítette meg a legnagyobb ellenzéki párt
híveit.
3. A demagógia diadalra juttatása.
Gyurcsány az informacionalizmus politikájának szerves részévé tette a
legféktelenebb demagógiát, s ezzel
megfosztotta a társadalmat attól, hogy
legalább részben megértse, mi is
történik vele és országával. Vessük
össze a fenti idézetet azzal, amit
Gyurcsány a 2005. február 14-i évértékelõ beszédében mondott: „A
nemzeti és politikai közösség megosztottá vált. A politikai küzdelem az
emberek többségének szemében kétes
értékû (…) hatalmi játszmává silányult, az okos közéleti vitát felváltotta a kommunikációs gügyögés. A politikát lassan leváltja a politikai kommunikáció“. (Elfelejtette hozzátenni:
ezzel saját kormányzati filozófiáját
foglalta össze.) Aztán itt egy mondat
a múlt heti beszédbõl: „Közös ügyünk
ez a Magyarország. Egy politikai
közösség van, amit úgy hívunk, hogy a
magyar nemzet. Az, aki ezt nem óvja,
hanem szakítja, az bûnt követ el.“ (Itt
meg elfelejtett utalni arra, hogy 2004.
december 5-én õ volt a legfõbb szétszakító). A gyurcsányi informacionalizmus a demagógiával, a nyelv összezavarásával és az erõszakkal együtt
megsemmisítette az éledezõ civil társadalmat és kurázsit is, mert újabb milliókban ültette el az érzést, hogy a
közélet eseményei érthetetlenek, hogy
nem érdemes kiállni az igazunkért,
mert úgyis tehetetlenek vagyunk, úgysem érhetünk el semmit. Hála a
lebukott vezérnek, a mai magyar társadalom a világ egyik legszolgalelkûbb,
legrosszabbul informált társadalma, s
a tíz év elõttinél is alkalmatlanabb bármiféle modernizációra. Levedi szemében ezek Gyurcsány Ferenc fõ bûnei,
ez az õ gyászos öröksége.
Levedi nyomán
Madzsar Ali
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Érdekességek az ezeréves Szentendre múltjából – Török Katalin rovata

A Szovjetunió útmutatása és példája
nyomán kell haladni
Történetek az ötvenes évek elejérõl
zentendre lakossága alig haladta
meg a kilencezer fõt (most huszonötezer), amikor véget értek
az ún. koalíciós évek. Az 1945 és 1948
közötti rövid idõszakot, a vesztességek
és tragédiák ellenére a háború befejezése feletti mámoros öröm és a szebb
jövõbe vetett hit lengte körül. Akkor
még talán csak kevesen gondolták,
hogy a testet-lelket egyaránt feltöltõ
reménysugarak elé rövidesen vészjósló, sötét felhõk gyülekeznek.

S

Rákosi elvtárs megnõsült
1949-ben a szentendreiek közül hozzávetõleg ezer fõ rendelkezett saját
földterülettel, kilencven százalékuk öt
hold alatti kiterjedésben. Az iparban
mindössze másfél ezren dolgoztak, s
közülük a kétszázat sem érte el az önálló vállalkozók száma. A két és fél ezret
alig meghaladó magánlakások nagyobbik része csak szoba-konyhás volt,
fürdõszobával tizenhárom százalékuk,
vízvezetékkel hat százalékuk rendelkezett. A lakáshiány már korábban is
nyomasztó teherként nehezedett a
városra, ami a háború utáni években
tovább fokozódott azáltal, hogy „a
Vörös Hadsereg tagjai nagy számban
vettek igénybe magánházaknál lakásokat és szobákat“, áll az egyik polgármesteri jelentésben. Két évvel
késõbb, 1947-ben a polgármester a
lakáshelyzet súlyosbodásáról tesz
jelentést, mert ekkor már kb. négyszázötven orosz tiszti család volt
magánházaknál elszállásolva.
A város azonban – ha zökkenõkkel és
nem minden területen egyforma ütemben – kezdte uralni a mindennapi
helyzetet. Újra üzemeltek a gyárak,
beindult a tanítás az iskolákban, az
élelmiszerellátás még fejadagokra porciózva és jegyrendszerrel ugyan, de
folyamatosan mûködött.
1949-tõl aztán fokról fokra megnyilvánult az új világ új értékrendje. Egy
évvel késõbb már sokasodtak azok a
megfogalmazások, amelyek nyíltan
kimondták, hogy „a Szovjetunió útmutatása és példája nyomán kell haladni“, miként azt is, hogy „soha nem
szabad elfeledkeznünk arról, hogy
ebben a munkában segít bennünket a
Magyar Dolgozók Pártja és szeretett
vezérünk, Rákosi elvtárs“. Érdekes és
ellentmondásos év már az 1950-es is.
Megtartják a Városi Tanács alakuló
ülését, megalakult a második „téeszcsé“, államosították a gyógyszertárakat, a gazdáknak tehenenként
havonta negyvenöt liter tejet kellett
beadni. Az irgalmas nõvéreknek el kel-

lett hagyniuk a Bajcsy-Zsilinszky úti
iskolát, ugyanakkor a katolikus gimnáziumot ebben az évben kapták meg
a ferencesek.
A városi múzeum létesítésének terve
és az erre alkalmas épület kijelölése
nemcsak napirendre került, hanem a
következõ évben, 1951ben meg is valósult, igaz,
nem teljes egyetértéssel.
A Marx tér 6. szám alatti
volt szerb iskolaépület
múzeumként történõ mûködtetésével – városon kívüli döntés alapján – a
helyi tanács végrehajtó
bizottsága nem értett
egyet,
mondván:
„álláspontunk az, hogy a
szocializmus építése során
nem a múlt konzerválása,
hanem a szocialista jövõ
építése a döntõ követelmény“. Frank János, a Ferenczy Károlyról elnevezett múzeum fiatal
mûvészettörténésze
éppen az ötvenes évek
elsõ felében került
Szentendrére. Kifinomult
humorral és sok értékes
információval megírt visszaemlékezés-kötete
rendkívül szórakoztató
olvasmány. Az ötvenes
évek elején egy korábban
Afrika-járó vadász és
rovargyûjtõ lepkegyûjteményébõl rendezett kiállítást (a kezdet kezdetén
több volt a népmûvelõ kiállítás, mint a
képzõmûvészeti), amibõl két új kifejezést tanulhatott meg a kiállításlátogató közönség: az albinizmust (a lepkék elfehéredése) és a melanizmust (a
lepkék tarka sötétedése). Az egyik túlbuzgó és játékos kedvû látogató frissen szerzett tudását fitogtatva ezt a
bejegyzést tette a vendégkönyve:
„albinizmus, melanizmus, leninizmus“. S mit tehetett szegény Frank
János, amikor ezt észrevette? Olyan
gyorsan kitépte a lapot a vendégkönyvbõl, ahogy csak tudta. Õ idézi fel
könyvében ezt a korabeli viccet is:
– Hallottad? A Rákosi megnõsült.
–?
– Elvette karácsony másnapját.

Bátorság a félelem korában
Az ötvenes évek elsõ felérõl szóló egyik
kiemelkedõ története Sztálin halálával
kapcsolatos. Idézek belõle egy részletet: „Sztálin halála (1953) egy
sörözõben ért. Obligát, minden nyil-

vános helyen csüggõ portréjára a pincérlány gyászmasnit kötött, megcáfolva a
reggeli napilapok, a rádió (Sztálin él)
tudósításait. Záróra délelõtt tizenegykor, szórakozóhely, vendéglõ nem maradhat nyitva, az ebéd is elmaradt.
Ebben a történelmi pillanatban arra gon-

nep a zsarnok halála. Akik útközben
szálltak föl, bekapcsolódtak a vidám
politizálásba. Talán azt hittük, azonnal
minden meg fog változni, de volt is
ebben valami. Negyedfél évvel késõbb
kitört az '56-os forradalom. Akkor sem
értettem, ma sem értem, hogy egyetlen
szûkszavú
MTI-gyászhírtõl
hogyan jött meg egyszerre az
emberek bátorsága a félelem
korszakában. Hogy azon a
napon senki sem tartott tõle,
valaki följelenti az egész vigasságot, rendõrért kiált, vagy éppen
azonnal maga intézkedik…
Talán azért lettünk olyan merészek, mert jóformán senki sem
ismert senkit, valamennyiünknek
megmaradt az inkognitója… az
1953-as Magyarország valóságos
közvéleményének lettem koronatanúja, mindmáig hiteles
forrása ezzel a laikus, önkéntelen szociológiai felméréssel. Mert
igenis statisztikai 'mintának' tekinthetõ ez a HÉV egyik személykocsijában esetlegesen összekerült ötven-egynéhány ember.“

Sötétkék falú szoba,
aranysárga parketta
A történelem kereke ugyan
nagy fordulatot vett néhány
röpke év alatt, de Szentendre
igazi arca még õrizte régi
vonásait. Frank János 1952Kmetty János: Együtt a munkában (Férfi és nõ), é.n.
ben Szentendrét éppen olyandoltam, hogy feketére fogják festeni az nak találta, mint amilyennek a
ország összes libáját, de ezt ki nem harmincas évek második felében Vas
mondtam, nem akartam ötleteket István költõ látta: „ez a bizarr kõegyveleg nem hasonlít semmiféle
adni…
Munka után, Budapest felé a HÉV-en, a városhoz“. S milyen volt az élet, az
tavaszias enyhe idõtõl pilledten ültünk emberek, akik szintén eltértek a másutt
a régi – a mostaninál tágasabb – fapa- élõktõl? Egy kis ízelítõ Frank János
dos vagonban... A velem szemben ülõ élményeibõl: „Voltam a szerb parókián
öregúr bemutatkozott, N. N. nyugalma- dr. Huzsvig György ügyvédnél – Huzsvig
zott vasesztergályos, megkérdezte, is- Vazul esperes-plébános fiánál –, ahol
merem-e Ady Endrét. És akkor tudom-e, az amúgy is értékes berendezés közt
hogyan írta volna meg a költõ a mai olyan kovácsoltvas ágyat láttam, ami
napot? 'Meghalt a nagy Sztálin, / Le- még Obrenovics Sándor királyé volt a
hunyta a szemét. / A szemét. / A sze- századvégen, gyakori vendég voltam
mét.' A rigmust évek óta ismertem, de Milutinovics Paula néni sötétkék falú
egy sírversféle helyi értéke jócskán szobájában, elmesélte, hogy nagyapja
megnõ, ha a vágyálom beteljesedett. még Széchenyi István páholyában ült
A hangulat a tûzijáték villanásával a az elsõ magyar lóversenyen. Paula házát
magasba szökött, kezdtünk úgy vi- többször is megfestette Barcsay.
selkedni, mint az iskolás gyerekek a Megcsodáltam a Fõ téren a Krsztanovics
lyukasórán. Mindenki mindenkivel nõvérek aranysárga parkettáját…
összebarátkozott, szomszédoltunk a Az ötvenes évek Szentendréje nem volt
padok között, viccek, élcek röpködtek, még kis Salzburg, igazi volt, megvégigzajongtuk, végignevettük az utat, maradt a maga vadságában. Sõt akkoegymásra licitáltunk, gátlástalanul, a riban Tito miatt elhanyagolták a szerb
trágárságig menõen… Egyszeriben várost, ezért el sem csúfították új
farsang lett, áprilisban, hiszen örömün- építkezésekkel.“
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Globalizáció az óvodában
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Honnan jött ez az ötlet?
A Rotary Club Szentendre fennállásának tizedik évfordulója kapcsán 2008ban határozta el, hogy figyelmét és
erõfeszítéseit ezentúl a klubtagok
döntõ többségének otthont is adó
város, Szentendre támogatására koncentrálja, ezen belül pedig kiemelten
a gyerekek életkörülményeinek jobbítására. Gyûltek az ötletek, s végül a
Szeresd Szentendrét Egyesület javaslatát tették magukévá. Pályázatot
írtak ki a gyermekétkeztetésében részt
vállaló szentendrei intézmények számára a konyhai felszereltség, s ezáltal
a higiénés körülmények javítására. A
klub történetének legnagyobb projektjévé nõtte ki magát az ötlet. Tizenhét
intézmény kapott ezáltal hét és félmillió forint értékben konyhai berendezéseket. A jelentõs összeg elõteremtéséhez a Rotary Club Szentendrén
kívül hozzájárultak más, külföldi

Dr. Cseri Miklós (Rotary Club Szentendre) és
Mindner Gábor (Rotary Club Ferney Voltaire)

klubok is, például a Rotary Club Ferney
Voltaire (Franciaország), sõt a távoli
Rotary Club Lahaina és a Rotary Club
Hanaley Bay (mindkettõ Hawaiban),

valamint a Rotary International Foundation. A projekt finanszírozásában,
erejükhöz mérten maguk az intézmények is támogatták a klubot, aki a
tagok felajánlásain kívül az adventi
vásár- és a különbözõ rendezvények
bevételeit fordította erre a dicséretes
célra.
Az átadóünnepségen részt vevõ dr.
Dietz Ferenc polgármester kiemelte,
hogy a Rotary Club Szentendre tevékenysége példaértékû. Ezt bizonyítja
az a tény is, hogy a klubot a közelmúltban Szentendre Város Civil Szervezete
Díjjal tüntették ki több mint egy
évtizedes jótékonysági tevékenységéért. A klub ugyanis számos akciójával segítette a szentendreiek életét:
rámpát épített a mozgáskorlátozottak
számára a postánál, játszóteret szerelt
fel korszerû játékokkal a Püspökmajorlakótelepen, mûszert ajándékozott a
szakorvosi rendelõ gyermekszemészete
számára, részt vett a szamárhegyi
Tabakosok keresztjének felújításában,
örökbe fogadta a Fõ téri Pestis-

keresztet, és a közelmúltban újította
fel igen szépen a II. Rákóczi Ferenc
gimnázium homlokzatát.
Az országos tendenciával ellentétben
szerencsére Szentendrén növekszik a
gyermekek száma. Akik ezentúl az
eddigieknél is jobb, kulturáltabb körülmények között étkezhetnek óvodájukban, iskolájukban – jelentette ki
a polgármester, aki ezúttal is hangsúlyozta a civil kezdeményezések szerepét.
Szigeti Zsolt szerint ennek a projektnek az egyik fõ üzenete az, hogy lehet
egymáson segíteni, s ne mindig mástól
várjuk a segítséget. A klub tagjai remélik, hogy az elkövetkezõ adventi
vásáron minél többen keresik majd fel
a hagyományosan forralt bort és zsíros
kenyeret kínáló Fõ téri pavilonjukat,
hogy adományaikkal hozzájáruljanak a
jövõ terveihez.
Az átadóünnepségen résztvevõ Mindner Gábor, a franciaországi Rotary Club
Fernay Voltaire tagja meghatottan
mondta: „Ez az igazi globalizáció. Segíteni egymáson, bármilyen távolságra
is éljünk egymástól.“
Rappai Zsuzsa

Türi vendégek a Dunakanyarban
ikerült elérni a kitûzött célt azon a jótékonysági koncerten, amelyet október
24-én délután tartottak a Péter-Pál templomban az erdélyi Tür településen
élõ magyarok anyanyelvének megõrzéséért. A rendezvény teljes bevételét és
az esti szentmisén adományozott perselypénzeket olyan számítógépek vásárlására
fordítják, amelyeken magyarnyelv-oktató és gyakoroltató szoftverek futnak.

S

10 éves az óvodánk
Pannónia-telepen mûködõ magánóvodánk a 10. tanévbe lépett. Lehet
egy óvoda kiskamasz? Ha igen, akkor mondhatjuk: a kamaszkor minden
elõnyével és hátrányával küszködünk.
Nagyon jó visszaemlékezni a kezdetre: két óvónéni két gyerekkel ment sétálni.
Az óvoda épülete egy régi családi házacska volt. A kertje már akkor is magával
ragadó volt. S volt merszünk nagyot álmodni!
Most gondozott, új játszótér, kert van szõlõlugassal, magunk termesztette zöldségekkel. Állandóan bõvítjük, szépítjük az óvodát, és most már 20 gyerekekkel
tudunk foglalkozni, játszani. Három pedagógus szervezi az óvoda színes életét,
amiben úszás, torna, kirándulások, színházi látogatások, családi és egyéb alkalmi rendezvények szerepelnek. De az óvódások hétköznapjai sem egyhangúak,
mert a szabad játékban lehetõség adódik mesére, táncra ,énekelésre, kézmûves
tevékenységre is. Óvodai programunk neve: „Óvodai nevelés játékkal, mesével.“
Tíz év alatt sok minden változott meg. Szépültünk, bõvültünk, szokások, hagyományok alakultak ki, de az óvoda és az óvodai élet családias jellege változatlan.
Egy csoportban különbözõ korú gyerekek tanulják meg az együttélés szabályait.
A nyugodt légkör feltétele, hogy egymásnak megadjuk a szeretetet, tiszteletet,
gondjaikkal merjenek a felnõttekhez fordulni. Sikerült a családdal, és a szülõkkel,
nagyszülõkkel partneri kapcsolatot teremteni. Visszajelzéseikbõl sokat tanulunk.
Alapvetõen így szeretnénk folytatni: továbbra is készen a fejlõdésre, változásra, új gyerekek fogadására. Az óvoda ajtaja mindig nyitva áll az érdeklõdõknek.

A

A háromnapos hosszú hétvége közepén rendezett koncerten fellépett a Kecskés
Együttes, a Téka Együttes és a Szentendrei Péter-Pál Énekkar. A színvonalas
mûsor fõvédnöke Kémenes Lóránt türi plébános, valamint Kun Csaba, Szentendre
alpolgármestere volt. A programot természetesen a türiek egy csoportjának
idelátogatása tette még színesebbé: két kamaszlány és egy fiú érkezett
Szentendrére a helyi plébános kíséretével, hogy három nap alatt bebarangolják
Esztergomot, Visegrádot, megismerkedjenek Budapest szépségeivel, valamint
körülnézzenek Szentendrén. A közös együttlét az esti szentmisével és az azt
követõ vacsorával zárult.
A Tür és Szentendre közötti kapcsolat Kémenes Lóránt és Szûcs Balázs volt szentendrei római katolikus káplán barátságában gyökerezik. Ezt a viszonyt mélyítették el a Péter-Pál Énekkar tagjai, amikor idén pünkösdkor kint jártak Türben,
hogy az ottani bérmálkozási szentmisén teljesítsenek zenés szolgálatot. A közös
munkálkodásnak remélhetõleg lesz még gyümölcsözõ folytatása.
-t-
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Itthon otthon
fotó • Krizbo

Születésnapi beszélgetés Krizbai Sándor képzõmûvésszel

KRIZBAI SÁNDOR
1949-ben született Marosvásárhelyen. Építészeti technikum elvégzése
után 1971 és 1984 között részt vett
a marosvásárhelyi Apolló Képzõmûvészeti Kör tagja, a MAMÛ (Marosvásárhelyi Mûhely) alapító tagja.
1984-ben települt Magyarországra,
1985 óta él Szentendrén. Állandó
résztvevõje a Vajda Lajos Stúdió kiállításainak. 1987 óta a Szentendrei
Grafikai Mûhely tagja. Az 1991-ben
Magyarországon újraalakuló MAMÛ
(Ma születõ Mûvek) Társaság Kulturális Egyesület alapító tagja, 2001tõl elnöke. A festészet és grafika mellett animációval és multimédiával is
foglalkozik.
– Talán nincs róla pontos kimutatás,
hány mûvész, és azon belül hány
képzõmûvész vagy festõ él Szentendrén, de elég ha tudjuk, hogy
nevezik a mûvészek városának.
Milyen érzés festõnek lenni ezen a
mûvészetileg frekventált helyen?
Terhet jelent, vagy éppen felszabadultságot?
– Errõl csak a „beavatásom” idõpontjától számított idõ viszonylatában
(1984) tudok nyilatkozni, ugyanis én
csak ettõl kezdve vagyok a szentendrei mûvészek és mûvészet ismerõje.
Elõször külsõsként, aztán itt lakóként,
gyakran ezt a különleges karriert
élvezve, esetenként pedig éppen ettõl
szenvedve. A Szentendrei Régi Mûvésztelep megalakulása után, a múlt legendája, misztikus kisugárzása fényében mondható ki az a csábos jelzõ,
hogy „Szentendre a mûvészek városa“.
Jó érzés, hogy beszélnek rólunk,
ismertek vagyunk, kellemes a város
lakóinak a mûvészekhez való közvetlen
viszonyulása, a mindenkori városi
vezetés udvarias odafigyelése, újabban néha a tehetõs polgárok támogatása is. Létezik egy városi elvárás
irányunkban, és egy, a szakmában
tapasztalható, néha az irigykedést is
magában foglaló figyelem. Ez nagyon
jó érzés, de ne gondolja senki, hogy
aktuális helyzetünkben ez nagyon
kiemelne bármelyikünket, hogy talán
kiváltságokat élveznénk. Megéljük mint minden polgár - a várakozásokkal,
reményekkel terhes hétköznapjainkat,
dobozainkból ki-ki kandikálva integetünk is egymásnak, az igazi felszabadultságot azonban csak a saját

csapatban, mármint a mûvészek köreiben éljük meg.
– Két és fél évtized szentendrei lét
nem is oly kevés. Eddigi életednek
alig kevesebb, mint a fele. Mily
mértékben érzed magad teljes jogú
polgárnak lakóhelyeden? Ebben a
kérdésben benne van az is: mennyire
köt még téged a szülõföld?
– Kezdeném a kérdés második felével.
Állampolgárként, magyarként természetes a kötõdésünk, ugyanis a
szûkebb család már itt él Kis-Magyarországon, itt találtunk országra,
hazára. Rendben is van ez, hiszen
Erdélybõl Magyarországra költöztünk,
jól-rosszul élünk, mint mindenki, itt
találtuk meg boldogulásunkat. A
mûvész-státuszom is itt alakult ki, és
fejlõdött az otthoni nagyon viszontagságos életemhez képest. Mégis az
erdélyiség mint tudati elem végigkísér,
akárhol is éljen az ember. A Trianonban
megbomlott egységet mi õrizzük tulajdonképpen. Ez már inkább egy virtuális
érzelmi-kulturális egység, egy értékpótló tevékenység, az összmagyar
építõ szándéknak a tudata. Ez így van
a Szentendrén élõ többi kisebbséggel
is: természetes a vonzódásuk, szimpátiájuk valamikori szülõföldjük iránt.
Elég sok sikertelenség ért azonban
szakmai érvényesülésem során, de nem
lenne elfogadható kifogás, ha azt a
székelységhez való kötõdésemmel
magyaráznám. Ebben a pozitív erényeket nélkülözõ világban a mi szakmai területünkön is ugyanaz a morális
hiány dominál, mint jól ismert politikai helyzetünkben. A várost is
megosztottnak látom, nem tud egy
szerves egység, vagy legalább konszenzus kialakulni. A város különbözõ
kerületeiben (Belváros, Pismány, Püspökmajor, Izbég, Pannónia-telep)
párhuzamosan léteznek bezárultnak,
elszigeteltnek mondható részek,
melyek egymással szinte egyáltalán
nem kommunikálnak. Ez tulajdonképpen egy alvó város, a rá szabaduló
nagyszámú turistával. Valamilyen
Szentendre-tudat ilyen körülmények
között nehezen fog kialakulni. A szentendreiség általában csupán az itt lakás
tényében valósul meg. Én teljes jogú
polgárnak érzem magam, sõt, a
Belváros egy jellegzetes figurájának
is, a többi – most már egyre inkább
„télapósodó“ - kollégámmal együtt.
– Mit gondolsz, mi kellene ahhoz,
hogy a városka belsõ képe egységesebbé váljék? Másrészt, hogyan
lehetne pezsgõbbé tenni a „turisták
nélküli“ Szentendrét?
– Nagyon lényegbevágó kérdés. Ezt a
mediterrán jellegû kisvárost a 70-es
évektõl egyszer csak elárasztották a
turisták. Nem tudom megítélni, hogy

ez jó-e vagy sem. Azt hallom a tõsgyökeres szentendreiektõl, hogy ebben
a nagy cirkuszban nem érzik jól
magukat. Egységességrõl nemigen
beszélhetünk, mert a külsõ és a belsõ
változások a „rendszerváltakozás“ után
minden értelmes, higgadt döntést
nélkülözve nagyon hirtelen történtek.
Az új vendéglátóhelyek, vásárló utcák,
s ez a nagy nyüzsgés olyan, mint a
néhai alaszkai aranyásók utcácskái. Az
újonnan beköltözõ polgárok identitása
csak ritkán találkozik a még itt élõ,
õshonos szentendreiek azonosságával.
Ugat a pénz, és a gazda mosolyog.
Egységesség így nem fejlõdhetett ki,
maradt a mindenkori kultúrpolitika
érdekeinek az érvényesítése és az
unalomig csépelt kifejezések: „Szentendre, a festõk városa“, „Szentendre,
a Dunakanyar ékszerdoboza“, „Szentendre, a múzeumok városa“. Ne tessék
nevetgélni, érdemes egy belvárosi
sétával megtekinteni, majd értékelni
ezt a híres ékszerdobozt... A várost
azért lehet szeretni mindezekkel
együtt.

természeti formákra utaló szobrászat,
az installált fotó, a jazz, a nagyszerû
délszláv zene, a performance, a számos „hangmerénylet“, az intermédia.
Szóval elég nagy a fegyvertár. Az országos kincstári kultúrpolitikának észre
kell vennie, hogy a budapesti mûvészeti szcéna elég szegényes lenne a
velünk való szerves kapcsolat nélkül.
Ha nem lenne felháborítóan kontraszelektív a hivatalos figyelem, akkor
talán a mi viszonylagos egységünk is
megvalósulna. A mostani aktuális kiállításommal kizárólag a város történetére utalok, hiszen az ezeréves évfordulóra készítettem a képeket. Az igazi
mûvészeti közegem azonban inkább
ott van, ahol egyszerre értõ és érzõ
szemekre találok: Zabolán, Budapesten
vagy például Oszakában.
– És a nagy szentendrei sorozat?
Milyen misztikus szálat találtál a
hétköznapi környezetben, a „kenyérkeresés“ színhelyén?
– Érdemes megnézni a Szentendre
fõterén lévõ Pestis-kereszt alapzatát,
az arra függõleges oszlop geometriai
alakzatát, a monumentum helyét, ami
tulajdonképpen három utca keresztezése. Nagyon „áthallásos“ ez a kereszt. A végén még keresztrejtvényként
aposztrofálják az erre érzéketlen
sétálók. Itthon a többség a szent-

Részlet az 1000 év 10 képen címû sorozatból

– Egyértelmû, hogy Szentendre
Budapest nélkül nem lehetne az, ami.
Te ott élsz és alkotsz, de az igazi
mûvészeti közeged mégis a fõvárosban van, hiszen mûvészetedet nem
az idegenforgalmi igényekhez alakítod, mint oly sokan. Hogyan éled meg
ezt a furcsa kettõsséget, a két hely
egyidejû vonzását?
– Ne feledjük, Szentendre a menekülés
színhelye volt a valamikori haladó
szellemû mûvészeknek, vagy a trianonista Réti-tanítványoknak. A posztnagybányaiság vonalán az évek
folyamán kialakult nagyon érdekes út
például a bioromantika, a népi motívumkincsek szintetikus, analóg
jelfeldolgozása. Ezt a képet teszi még
színesebbé a geometrikus-konstruktív-szuprematista, a vidám népies, a
pop, az avantgárd festészet, a szuverén

háromságra gondol, mert kultúrája
szerint így természetes. Fantasztikus,
ahogyan az akkori építõk munkáját
alapvetõen meghatározta a fizikai
adottságok és a hitbéli azonosságok
harmóniája. A tíz kép alapjául ezt a
hármas tagozódást vettem alapul.
Tulajdonképpen önkényesen képzeltem erre a helyre, akár az ismert
idõszámítás elé, mind a megtestesült
igét. A többi már csak egyszerû utalás
a bekövetkezett korokra egészen napjainkig. Ennek a hármasságnak a jelenléte vagy hiánya közepette telt el ez
az 1000 év, az én olvasatomban.
Szombathy Bálint
1000 év 10 képen – Krizbai Sándor festõmûvész kiállítása megtekinthetõ a
Városháza Polgármesteri Galériáján
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Elmondták hát mindenkinek
gy „hétköznapi csoda“ részesei lehettek a látogatók
október 25-én az ArtUnió Kortárs Galériában (Bogdányi u.
64.), ahol megnyílt a Szerd'Art Mûhely elsõ kiállítása. A
történet bõ egy évvel ezelõtt kezdõdött, amikor néhány, a festészet és a grafika iránt érdeklõdõ ember elhatározta, hogy
hetenkénti foglalkozásokon megismerkedik a különbözõ alkotói
technikákkal. Nem képzett mûvészek õk, de önkifejezésre vágyó,
kézügyességgel rendelkezõ emberek. A mûhely tagjai –Kamuti
Ilona, Kevey Mária, Pékó Éva, Szabó Szilvia, Tóth Zsuzsanna,
Wildner-Bajnóczi Zsófia – különbözõ egyéniségek és több generációt fognak át, mûhelyük mégis kovásszá, inspiráló közeggé
vált Farkas Vera képzõmûvész-terapeuta vezetése mellett.
A kiállítást Papp Dániel színmûvész nyitotta meg, és a helyi
közélet szereplõinek érdeklõdését is felkeltette ez a civil
kezdeményezés, amit Zakar Ágnes képviselõ asszony, a kulturális bizottság elnöke is kiemelt beszédében, a szervezésben
pedig Dicsõ Zoltán képviselõ nyújtott pótolhatatlan segítséget.
A kiállítást nemcsak a „profi mûvészetfogyasztóknak“, hanem
minden olyan érdeklõdõnek ajánlható, aki kíváncsi arra, hogy
nem profi mûvészek a hétköznapok kötelezettségei mellett is
milyen ívet tudnak befutni.
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WALKWAY Palacsintázó és Étterem
Bogdányi út 15/2.
(a Duna-korzón, a hajóállomással szembeni kis közben)
06-20-501-3830, www. walkway.hu

E

November 7., szombat 12-18 óra
GYEREK JÁTSZÓSAROK

Szeresd Szentendrét

SÉTÁK
Szeretettel várjuk Önöket
a 3. GASZTROSÉTÁ-n
november 8-án,
vasárnap 16 órakor
Találkozás az Európa
elrablása szobor elõtt
ÚJ HELYEK
SZENTENDRÉN:
• Dézsma étterem
• Beo cafe és pizzeria
• Dunacorso Étterem és
Kávézó
• Kereskedõház
Café&Restaurant
Jelentkezés:
info@szeresdszentendret.hu

November 11. szerda
FÉLÁRAS NAP
Minden ételünket (kivéve a palacsintákat) 50% kedvezménnyel kóstolhatja meg
November 13. péntek
ACTIVITY EST
2-6 fõs asztaltársaságok fergeteges hangulatban küzdhetnek
meg egymással. Fõdíj egy üveg Békési pálinka.
November 16-tól 22-ig
Gyermekkel érkezõ vendégeinket minden 3000 Ft-os fogyasztás felett egy Littlest Pet Shop figurával ajándékozunk meg.
November 21. szombat
Készítse el adventi koszorúját gyermekével közösen hozott
anyagokból, és mi is adunk kellékeket és segítséget.
November 25. szerda
FÉLÁRAS NAP
Minden palacsinták árából 50% kedvezmény
November 28. szombat
BÉKÉSI PÁLINKA EST
4 fogásos menü és 4 fajta pálinka kóstolása közben szakember mesél a pálinkafõzés
rejtelmeirõl.
Nyitva: H: 12-22, K-Cs, P-Szo: 10-24, V: 10-22

Márton napi jótékonysági bál
A SZ.I.A- Szentendre (örök) Ifjúságáért Alapítvány, a Dunakanyar Nõszirom Egyesület és az
Észak-Dunántúli Ifjúsági Sport és Környezetvédelmi Egyesület szeretettel hív mindenkit a november 14-én, szombaton 19 órától tartandó Márton-napi jótékonysági bálra. A bál helyszíne: a
Helyõrségi Mûvelõdési Otthon, (Szentendre, Dózsa Gy. u. 8.) A bál fõvédnöke Szabó Imre
környezetvédelmi és vízügyi miniszter. A bál bevételét a rászoruló embertársaink karácsonyi
megajándékozására fordítjuk. Részvételi díj: 3500 Ft/fõ. Meghívók igényelhetõk 06-20-9461702-es telefonszámon

Csücsi Grill • Duna-korzó 2. (a Napórásház mellett)
PROGRAMOK
A PROMENÁD ÉTTEREMBEN
Duna-korzó – Futó u. sarok
November 11.
szerda 18 óra
MÁRTON LIBANAPOK

Rendelés, asztalfoglalás: 06-30-893-5113
November 14-15. szombat-vasárnap

MÁRTON NAPI LIBA- ÉS BORÜNNEP
• Libacomb almás párolt káposztával, 2 dl borral 1350 Ft
• Csülök savanyúkáposzta-ágyon, steak burgonyával, 2 dl borral 1150 Ft
• Libamáj hagymaágyon rösztivel, 2 dl borral 950 Ft
• Sültkolbász rösztivel, mustárral, 2 dl borral 950 Ft
• Libazsíros parasztkenyér lilahagymával, 2 dl forraltborral 350 Ft

November 20. péntek
18.30 BORKÓSTOLÓ
19.30 BORVACSORA
November 28.
szombat 17 óra
November 29.
vasárnap 13 óra
ADVENT KEZDÕDIK

TORONY
KERTVENDÉGLÕ-STEAKHOUSE
MÁRTON NAPI LIBALAKOMÁK
november 13-14-15.
Mindenkit szeretettel várunk! Nyitva: 12-21 óráig
SZIGETMONOSTOR-HORÁNY, VADVIRÁG UTCA
(a víztorony mellett)
06-26/394-318
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Hálaadás napja
November 8-án, vasárnap 10
órakor a Pest Megyei Könyvtár
színháztermében szeretettel
vár mindenkit a Szentendrei
Baptista Gyülekezet és Dani
Zsolt lelkipásztor a hálaadás
napi rendevényükre.
Program: Szentendre város
képviselõjének megnyitója,
visszatekintés az elmúlt évre,
hálaadás és könyörgés országunk „hétköznapi embereiért“, délben közös ebéd.
LAKÓTELEPI KLUB
Hamvas Béla u. 4.
November 14. szombat 10
óra
JÁTSZÓHÁZ
Gyöngyös játszóház:
gyöngyfûzés és gyöngyös
kavicsok készítése. GYERTEK
EL!!!
November 28. szombat 1012 óra
MIKULÁS JÁTSZÓHÁZ
A részvétel ingyenes

RÉGI MÛVÉSZTELEPI GALÉRIA Bogdányi út 51.
November 13. péntek
18 óra

Mitko Zselezarov bolgár festõmûvész kamaratárlata
a Léna Mûvészeti Szalonban
19 óra

Stratégiák a Makói Grafikai Mûvésztelepen (1978-1990)
Válogatás Tóth Árpád gyûjteményébõl
A kiállítás a Léna és Roselli Galéria szervezésében valósult meg
Megnyitja Hajdu István mûkritikus, szerkesztõ
Megtekinthetõ december 6-ig, szerdától vasárnapig 11-tõl 17 óráig
Kiállító mûvészek tervezett névsora: Attalai Gábor, Bak Imre, Bálványos Huba, Banga Ferenc, Baranyay András, Bikácsi Daniella,
Benes József, Bukta Imre, Csikós Tibor, Eszik Alajos, Fákó Árpád, Gaál József, Galántai György, Gémes Péter, Hajas Tibor, Halász
István, Halász Károly, Illés Anna, Jámborné Balogh Tünde, Karsai Ildikó, Károlyi Zsigmond, Kéri Ádám, Kocsis Imre, Kóthay Gábor,
Kõnig Frigyes, Lakner László, Lengyel András, Lux Antal, Orth István, Pásztor Gábor, Pataki Ferenc, Pálos Miklós, Pinczehelyi
Sándor, Rácmolnár Sándor, Sarkadi Péter, Schmall Károly, Straub József, Swierkiewicz Róbert, Szabados Árpád, Széchy Beáta,
Szemethy Imre, Szikora Tamás, Szirtes János, Takács Dezsõ, Tolvaly Ernõ, Ujházi Péter, Unen Enkh, Váczi J. Tamás, Várnagy Ildikó,
Veszely Ferenc, Záborszky Gábor. A kiállításon kb. 150 mû szerepel.

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

14 aprók
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP
ADÁSVÉTEL

ÁLLÁST KERES

Ezüstfenyõk kb. egyméteresek, termelõhelyen kiválaszthatók és megvásárolhatók
átültetésre, illetve karácsonyra cserépben. Tel. 06-20-5426737.

Takarítást, kertgondozást vállalok. Tel. 06-20-389-0961.

Bélyeggyûjteményt, régi képeslapokat, pénzeket, kitüntetést vásárolok. Tel. (26)
385-387.
ÁLLÁS
Ingatlanportál szentendrei
irodája számítógépes ismeretekkel, gépkocsival rendelkezõ ingatlanértékesítõt keres. Fényképes szakmai önéletrajzokat
a
szentendre
@ingatlanportal.com címre
kérjük. Tel. 06-20-474-2000.
Fõiskolai, diplomás óvodapedagógust keresünk szentendrei intézménybe. Tel. 0620-428-3280.
Tisztelt Leendõ Munkatársaink! Magyarországon
szervezés alatt áll egy
olyan, mindenkihez szóló,
egyedi munkalehetõség,
amiben becsületes módon,
tisztességes jövedelemhez
jutnak. Minden érdeklõdõt
szeretettel várunk november 13-án, pénteken 18
órakor a Dunaparti Mûvelõdési Ház Barlangjában
(Duna-korzó 11/A). Ne
legyen babonás!
ÁLLAT
Állatkórház: éjjeli, hétvégi ügyelettel Szentendre
központjában, Római sánc
u.2/B. Tel. (26) 317-532,
06-30-937-0863. Ügyelet:
06-30-662-6849.
Dr.
Szolnoki János.

Délutáni, esti órákban és
hétvégén lakásomon gyermekfelügyeletet és vasalást
vállalok. Tel. 06-70-3365530.
Takarítást vállalok. Tel. 0630-406-2020.
Fiatal pomázi lány gyermekfelügyeletet vállal. Tel. 0620-232-9087.
Háromunokás, fiatalos, mobilis, sportos nagymama 15
éves gyakorlattal (2hónapostól iskolás korig) gyermekfelügyeletet vállal Szentendrén és térségében. Tel. 0630-203-2372.
EGÉSZSÉG
Kineziológus-természetgyógyász Szentendrén. Tel. 0630-524-3198.
Fiatal gyógytornász házaspár
házhoz megy Szentendrén és
környékén. Tel. 06-20-3933899, 06-30-355-0851.
KIADÓ LAKÁS
Szentendrén, Pap- szigettel
szemben 26 nm-es szoba,
konyha, fürdõszobás apartman hosszabb távra kiadó.
Tel. 06-30-435-1237, (8-20
óra között).
Fõtéri kis lakást nagyobbra
cserélnék. Tel. 06-20-4471100.
Püspökmajor-lakótelepen 56
nm-es, bútorozott, felszerelt
lakás hosszútávra kiadó, 55
ezer Ft+ rezsiért. Tel. 06-20314-9080.

1,5 szobás különálló kis családi ház kiadó Szentendrén. Tel.
06-70-389-5749.
Szentendrén, fiatalos lakás
+kocsi beállóval kiadó 70 ezer
forint/hó+rezsi. Tel. 06-20330-3640.
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OKTATÁS
Egyetemista lány német korrepetálást vállal általános
iskolásoknak. Tel. 06-30-3471314.
SZOLGÁLTATÁS

Leányfalun családi ház kiadó
jó közlekedéssel. Tel. 06-20203-0208.
Albérlet kiadó kertes családi
háznál. Tel. 06-30-263-1110.
A 11-es fõút mellett 50 nm-es
ház önálló kerttel, 2 kocsibejáróval, pincével, melléképülettel hosszabb távra
kiadó. Buszmegálló, bolt 50
méterre. Tel. 06-30-9344957.
Lakóházak: Szentendre
belvárosában, Pomázon és
Leányfalun kiadók, nyaraló
is olcsón kiadó. Tel. 06-30299-0376.

Banyaszerviz kozmetika
garantáltan gyönyörû, ifjú
királylánnyá változtatja.
Õszi akció: újjávarázsoljuk
bõrrét bõrcsiszolással,
felkészülés a télre infraszaunával, most 10% kedvezménnyel – és még számos szépülési forma. Tel.
(26) 301-364.
Öntözõrendszerek víztelenítése,
gyümölcsfaültetés,
gyepkondicionálás kertészmérnöktõl. Tel. 06-20-2203728.
Asztalos munkát vállal. Fából
mindent. Tel. (26) 318-219,
06-30-319-7278.

lefolyóinak tisztítása garanciával. Tel. (06-1) 240-8113,
06-30-912-9017, 06-20-3353411.
Hûtõgép, fagyasztó, mosógép, villanytûzhely és
mikrosütõ javítása sugárzásméréssel! Mezei Sándor, (26) 311-847, 06-30950-4187.
Villanyszerelés-hibaelhárítás 2 órán belül. Tel.
06-70-247-9072.
Eldugult? Segítünk! A
kiszállás ingyenes. Tel. 0620-917-7555, www.dugulaselharito.hu.
Hûtõ- és klímajavító gyorsszolgálat. Tel. 06-20-9177555.
Víz-, gázkészülék-fûtésszerelõ gyorsszolgálat.
Tel. 06-70-241-8999.
ÜZLET

LAKÁS, INGATLAN
10 millió Ft árcsökkenés!
Sürgõsen! Figyelem: Tahiban
3 szintes, 8 szobás, 4 fürdõszobás családi ház központi
fûtéssel, garázsokkal 1200-as
saroktelken többgenerációs
családnak, vállalkozásoknak
60 millió Ft-ért eladó. Tel. 0630-977-3588.
Eladó Szentendrén, a Vasvárilakótelepen 70 nm-es, cirkófûtéses, 1 szoba 2 félszobás,
étkezõs lakás 19,5 millió Ftért. Ingatlanközvetítõk ne
hívjanak. Tel. 06-20-5157119.

Családi házak tervezése, energetikai minõsítések készítése.
Nagy István, 06-20-8012117.
Régi nyílászárok felújítása,
szigetelése, thermoüvegezése és egyéb asztalosipari
tevékenységek: új konyhabútorok, beépített szekrények
stb. Tel. 06-20-989-4032.
Víz-, központi-fûtés, légtechnikai- és klímaberendezések,
fûtésrendszerek teljes körû
kivitelezését vállaljuk! Kelemen Tamás Tel. 06-30-2498409.

Szentendrén, nagyon forgalmas helyen 25 nm-es üzlet
kiadó. Tel. 06-30-444-5820.
Szentendrén kiadó 70 nm-es
raktár, illetve garázs. Tel. 0620-591-7501.
Szentendre belvárosában üzlethelyiség, iroda kiadó. Tel.
06-20-266-0277.
Szentendrén, a Bogdányi
utcában üzlethelyiség bérbeadó. Tel. 06-20-944-1844.
EGYÉB

Dugulás-elhárítás, csatornaszerviz éjjel-nappal, hétvégén is. Mosogatók, WC-k,
csatornák, vizes helyiségek

Léleklátó szeretettel várja!
Tel.
06-30-605-7199,
www.leleklato.eoldal.hu.

Elérhetõségek: gyepmester: 06 20/93-16-948
Telep: 06 26/312-277 vagy 06 30/59-44-431
este 18 óra után 06 26/312-290

A szentendrei Emberélet
Alapítvány képzett önkéntesei
megkezdték mûködésüket a
térségben élõ daganatos betegek
ellátásában

OÁZIS INGATLANIRODA

KINEK HIÁNYZIK?

SEGÍTÜNK:

Lakások Szentendrén már
5,5 millió Ft-tól eladók.
Tel. 06-30-299-0376.

Gazdikeresõ
KINEK HIÁNYZIK?

ÖRÖKBEFOGADÓJÁT
KERESSÜK!

 lelkisegély nyújtás
 Bach virág terápia
 életmód tanácsadás
 egyéni v. csoportterápia,
 betegápolási tanácsadás,
 egyénre szabott étrendi
tanácsadás
 sorstársi segítõ szolgálat
 betegápolási eszközök
beszerzése, kölcsönzése stb.

Szentendre, Sztaravodai úti
kisposta Tel.: 26/301-106,
30/620-9787
Fax: 26/505-294
E-mail:
wersiok@t-online.hu
Website:
www.oazisingatlan.hu

Tel.: 06-20 434-2875
FREYA fiatal kopó keverék szuka,
október 19-én fogta be a gyepmester
a Dózsa György úton

JETTE fiatal keverék szuka, október 19én fogta be a gyepmester a Dózsa György
úton

PEARL 2 év körüli ivartalan kannak.
Nagyon mutatós, éber, kiváló házõrzõ.

EMBERÉLET ALAPÍTVÁNY
SZENTENDRE, KÖR U. 3.
emberelet@gmail.com
Várjuk hívását – szolgáltatásaink
díjmentesek!

Szentendre és Vidéke
APRÓHIRDETÉS-FELVÉTEL
a helyszínen

program 15
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP

P ’A R T
MOZI
Duna-korzó 18.
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu
Jegyár: 750 Ft, nyugdíjas, diák: 650 Ft

november 6. péntek
18.00 MUZSIKUSPORTRÉK A SZÁSZCSÁVÁSI BANDA
(kisterem)
18:00 GRÓFNÕ (98') kh:16
20:00 BECSTELEN BRIGANTYK
(153') kh:18
november 7. szombat
15:00 MALAC A PÁCBAN (90')
16:30 GRÓFNÕ (98') kh:16
18:00 IL DIVO - A MEGFOGHATATLAN (110') kh:16
20:00 BECSTELEN BRIGANTYK
(153') kh:18
november 8. vasárnap
15:00 MALAC A PÁCBAN (90')
16:30 GRÓFNÕ (98') kh:16
18:00 IL DIVO - A MEGFOGHATATLAN (110') kh:16
20:00 BECSTELEN BRIGANTYK
(153') kh:18

15:00 CSIRIBIRI (72')
16:15 VÉNUSZ (95') kh:12
18:00 ADMIRÁLIS (124') kh:16
20:15 DISTRICHT 9 (112') kh:18
november 15. vasárnap
14:30 CSIRIBIRI (72')
15:45 VÉNUSZ (95') kh:12
17:15 BECSTELEN BRIGANTYK
(153') kh:18
20:00 ADMIRÁLIS (124') kh:16
november 16. hétfõ
18:00 ANOTHER PLANETMÁSIK BOLYGÓ (95')
19:45 IL DIVO - A MEGFOGHATATLAN (110') kh:16
november 17. kedd
18:00 VÉNASSZONYOK NYARA
(75') kh:12
19:30 ANOTHER PLANETMÁSIK BOLYGÓ (95')
november 18. szerda
18:00 VÉNASSZONYOK NYARA
(75') kh:12
19:30 DISTRICHT 9 (112') kh:18
november 19. csütörtök
18:00 TRÉFA (93') kh:16
19:45 SZERELEM MÁSODIK
LÁTÁSRA (92') kh:12

november 9. hétfõ
15:00 GRÓFNÕ (98') kh:16
18:00 ADMIRÁLIS (124') kh:16
20:15 GRÓFNÕ (98') kh:16
november 20. péntek
18:00 SZERELEM MÁSODIK
november 10. kedd
LÁTÁSRA (92') kh:12
17.00 SZENTENDRE ÉS
19:45 TRÉFA (93') kh:16
LEGENDÁS FESTÕI 9.
19:30 ADMIRÁLIS (124') kh:16 november 21. szombat
10.00 BÁBSZÍNHÁZ
november 11. szerda
KAKAÓVAL- A SZOMORÚ
18:00 ADMIRÁLIS (124') kh:16 KIRÁLYKISASSZONY
20:15 BECSTELEN BRIGANTYK 15:00 DERÜLT ÉGBÕL FASÍRT
(153') kh:18
(100') kh:12
16:45 A CSALÁD KICSI KINCSE
november 12. csütörtök
(99') kh:12
18:00 VÉNASSZONYOK NYARA 18:30 TRÉFA (93') kh:16
(75') kh:12
19:45 SZERELEM MÁSODIK
19:30 ADMIRÁLIS (124') kh:16 LÁTÁSRA (92') kh:12
november 13. péntek
16:00 CSIRIBIRI (72')
17:15 GRÓFNÕ (98') kh:16
18.00 MUZSIKUSPORTRÉKJÁRD KI ZSIGA! (kisterem)
19:00 BECSTELEN BRIGANTYK
(153') kh:18
november 14. szombat

november 22. vasárnap
14:00 DERÜLT ÉGBÕL FASÍRT
(100') kh:12
15.30 METAFIZIKAI HÍD KELET
ÉS NYUGAT HATÁRÁN III/3.
18.00 A CSALÁD KICSI KINCSE
(99') kh.12
20.00 SZERELEM MÁSODIK
LÁTÁSRA (92') kh:12

A Szentendrei Közmûvelõdési Kht.és a P'Art Mozi tisztelettel
hív mindenkit november 10-én, kedden 17 órakor
a P'Art Moziba (Duna-korzó 18.)
Török Katalin mûvészeti író
Szentendre és legendás festõi
címû sorozatának kilencedik elõadására, melynek címe
ÚJ TÁNCREND RÉGI-ÚJ
LÉPÉSEKKKEL
Festõk Szentendrén 1949 és
1969 között
A sorozat része az ezeréves
évfordulóját (1009-2009)
ünneplõ Szentendre városi
eseményeinek

Barcsay Jenõ: Szentendrei mozaik,
1975 (részlet)
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Elõadás

Kiállítás

hétfõ kivételével naponta 10-tõl
18 óráig

SZENTENDREI PETÕFI
KULTURÁLIS ÉS
HAGYOMÁNYÕRZÕ
EGYESÜLET
Stéger köz 3.
November 6. péntek 18 óra
FEHÉR HUNOK
Kiss Mao-Tun István elõadása
November 13. péntek 18 óra
1989: TÁRGYALÁSOS
RENDSZERVÁLTÁS VAGY
FORRADALOM. Budapest,
Prága, Varsó, Berlin, Bukarest.
Szép Tibor elõadása

CAFE FREI
Bogdányi u. 40.
November 7. szombat 16 óra
A SZIVÁRVÁNY HÁTÁN
Végh Éva festõmûvész kiállítása
Megnyitja Jermakov Katalin
ötvösmûvész
Közremûködik: Csizmadia
Katalin fuvolamûvész, Both
Lehel zongoramûvész
Megtekinthetõ november 28-ig

ESZTERGOMI KERESZTÉNY
MÚZEUM
Esztergom, Mindszenty tér 2.
A MACULATLAN
A szeplõtelen fogantatás hite
festményeken, szobrokon,
rézkarcokon, textilen a
középkortól napjainkig
A kiállítás anyagából könyv
készült, melyben a magyarországi Mária-kultusz kegyhelyeirõl
történelmi szemléletû fejezet
található
Megtekinthetõ: november 30-ig

SZENTENDREI KÖZÉLETI ÉS
KULTURÁLIS EGYESÜLET
Szamos Marcipán Cukrászda,
Klimt-terem, Dumtsa utca 10.
November 12. csütörtök 18 óra
A VÁLSÁGKEZELÉS
ÉRTÉKELÉSE, GAZDASÁGI
KILÁTÁSOK 2009 ÕSZÉN
Vendégek: Heim Péter pénzügyi
elemzõ-tanácsadó, Soós Károly
Attila, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének
tudományos fõmunkatársa
Az est házigazdája: Gulyás
József országgyûlési képviselõ

Bál
RÁKOS VENDÉGHÁZ
Szentendre-Pomáz bekötõút
November 14. szombat 19 óra
IV. MAGYAR BÁL
a Szentendrei Nemzeti
Konzervatív Kör szervezésében
Belépõ: 4000 Ft
HELYÕRSÉGI KLUB
Dózsa György út 8.
November 28. szombat 19 óra
ERZSÉBET ÉS KATALIN BÁL
Belépõ vacsorával 3000 Ft/fõ
Belépõjegyek kizárólag elõvételben kaphatók a Helyõrségi klubban (312-822, 505-042)

SKANZEN GALÉRIA
Sztaravodai út
MUNDUS IMAGINALIS:
JÁTÉK A MEGFESZTÍTETT LÉLEK
TÜKRÉVEL
Játék a büntethetetlen fantázia
bûnével
Részegh Botond kiállítása
Megtekinthetõ december 13-ig
SZENTENDREI KÉPTÁR
Fõ tér 2-5.
PAX ET BONUM
A szentendrei barátok
Kiállítás a ferences rend
alapításának 800. évfordulója
alkalmából. Megtekinthetõ
december 6-ig, hétfõ és kedd
kivételével 14-tõl 18-ig
CZÓBEL MÚZEUM
Templomdomb 1.
MIHÁLTZ PÁL FESTÕMÛVÉSZ
KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ december 31-ig
VÁROSHÁZA POLGÁRMESTERI
GALÉRIÁJA
Városház tér 3.
1000 ÉV 10 KÉPEN
Krizbai Sándor festõmûvész kiállítása
MÛVÉSZETMALOM
Bogdányi út 32.
KASSAI MODERNEK
A két világháború közötti
képzõmûvészet Kassán
Megtekinthetõ január 17-ig,

NOVEMBER 5-TÕL: BECSTELEN

BRIGANTYK

Tarantino megcsinálta. Muszály ezzel kezdeni. Abbahagyta a
szórakoztató játékot, mint amilyen pl. a Kill Bill volt, azután
elénk tolta ezt a majdnem mestermûvet. Hihetetlen precíz és
feszes az egész !
A merényletet a Becstelen brigantyk, az
amerikai hadsereg kilenc zsidó katonája
készül végrehajtani a teljes náci vezérkar
ellen. A brigantyknak ezen kívül egyetlen
feladata van: úgy fojtani meg, verni agyon,
koncolni fel a háború alatt minél több
nácit, hogy a németek maguk alá csináljanak félelmükben.
Mindez persze még szinte semmi: a hadnagy, az apacs származású Aldo Raine fejenként száz skalpot ír elõ (a szó legszorosabb értelmében), az egy-egy, hírvivõnek meghagyott túlélõnek
pedig személyesen vés horogkeresztet a homlokába – hogy a
késõbbi békeidõkben is egyértelmû legyen a szerepe a háborúban. Õrült kiindulás komolyan tálalva – csak tarantinósan.

Esztergomi Oroszlános
Boldogasszony

Koncert
VÁROSHÁZA DÍSZTERME
November 6. péntek 18 óra
JÓTÉKONYSÁGI KONCERT
Az értelmi fogyatékos gyermekek
oktatásáért, neveléséért
Alapítvány támogatására
Közremûködnek: Szentendrén és
környéken élõ zenészek, a
zeneiskola mûvésztanárai
A rendezvény fõvédnöke:
dr. Dietz Ferenc polgármester
Támogató jegyek válthatók
a Bárczi iskolában (Kovács L. u.
3.) és az elõadás elõtt
a helyszínen
PEST MEGYEI KÖNYVTÁR
Pátriárka u. 7.
November 6. péntek 20 óra
FANKADELI KONCERT
A nemzeti rapkoncertre ingyenes
a belépés
ERM'S ÉTTEREM
Kossuth L. u. 22
www.erms.hu
November 7. szombat
RAT BOYS COUNTRY EST (ír
népzene)
A belépés ingyenes.
Asztalfoglalás szükséges: (26)
303-388
Hétvégenként szombaton és
vasárnap
PIANÓ BÁR ISMERT
SLÁGEREKKEL!
Asztalfoglalás: (26) 303-388

Vásár
PEST MEGYEI KÖNYVTÁR
Pátriárka u. 7.
December 12. szombat 9-15
óra
CSALÁDI DÉLELÕTT,
KARÁCSONYI KIRAKODÓVÁSÁR
Asztal ára: 2000 Ft
Helyfoglalás: Közmûvelõdési
Kft., (26) 312-657

16 sport
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP
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Sportújságíró-pályázat

Mentünk, játszottunk, gyõztünk

Múlt héten, a Városházán került sor a „Legyél egy napra
sportújságíró!“ címû, a Blikk országos napilap és az önkormányzat közös pályázatának eredményhirdetésére. A zsûri nyolc
pályamunkát értékelt, melyek közül két írás kimagaslott, ezért
a zsûri – Németh Erika, a SzeVi felelõs szerkesztõje, Németh
Attila, a Blikk sportrovatának vezetõje és Murányi Marcell, a
Blikk fõszerkesztõje – két elsõ helyezettet hirdetett. Szurmai
Ambrus Illés, a Móricz Zsigmond Gimnázium és Porubek Lilla, a
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium tanulói vehették át a Blikk, a Cora Budakalász és a V8 Uszoda és Szabadidõközpont ajándékait.

A magyar lányok elhozták az aranyérmet
któber elején Bécsben rendezték meg a
2009-es Softball Duna Kupát, amelyen
három ország játékosai vettek részt:
Ausztria, Szlovákia és Magyarország.
A Softball Duna Kupa - melyet évente rendeznek
meg a résztvevõ országok valamelyikében –
úgy zajlik, hogy minden ország egy-egy
meccset játszik a másik két országgal. Ez idén
sem volt másképp: Ausztria válogatottja kezdte
a napot Szlovákia csapata ellen, ahol azonban
vereséget szenvedtek 15-5-re. Egy könnyû
ebédet és a bemelegítést követõen a magyar
lányok a szlovákok ellen kezdték meg a viadalt.
Nagyon összeszedett és lelkes játék után a csapat 10-8-ra hozta a mérkõzést.

foto • KMiser István

O

Baseball
NEM SIKERÜLT A BRAVÚR
A Szentendrei Sleepwalkers baseball csapat a hétvégén mindkét meccset elvesztették, így Óbuda csapata az összesítésben
4:3-ra nyert, ezzel megnyerték a magyar bajnokságot. A szentendrei csapat így a 2. lett.

HÉTFÕN ÉS PÉNTEKEN
17:00 - 18:30 KÖZÖTT
OKTÓBERTÕL MÁR PÉNTEKEN IS

KEZDÕ HATHA JÓGA
PÜSPÖKMAJORI LAKÓTELEPI KLUB (HAMVAS BÉLA U. 6.)
TEL: (20) 981- 9258

HATHA JÓGA
minden szerdán
a Barcsay Jenõ Általános
Iskolában
www.satyananda.hu
Tel. 06-30-270-0470

Rövid pihenõ után a házigazdák ellen játszott
csapatunk,. és 11-6-ra a második mérkõzést is
megnyerték, ezzel megszerezve az aranyérmet
és a Kupát. A Magyar Softball Válogatott fennállása óta most elõször gyõzött, így softballosaink beírták magukat a sporttörténelembe.
A B csoportos Európa-bajnokság csalódottsága
után a lányok most bebizonyították, hogy mire
képesek két A csoportos válogatott ellen.
A 2010-es Duna Kupát Magyarországon rendezik meg.
További információk a válogatottról és a softballról: www.baseball.hu, www.hungarysoftball.blog.hu

