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Óvodabõvítés
November 4-én dr. Dietz Ferenc polgármester és
Szántosi Judit óvodavezetõ ünnepélyesen átadták a
Pannónia utca 3. szám alatt új óvodai csoportszobát.
Szentendrén a gyermeklétszám igen magas: 5710 kiskorú van
városunkban, és évente kb. 300 gyermek születik. A gyermekek
létszáma folyamatosan nõ, ez szükségessé teszi az óvodai
intézmények bõvítését, felújítását, korszerûsítését. Dr. Dietz
Ferenc polgármester kiemelte, hogy büszke a város óvodáira és
az ott folyó magas színvonalú munkára, majd megköszönte a
szülõknek a sok segítséget, és az alapítványok részére tett felajánlásokat.
Négy óvodában nyáron kezdõdik meg – 250 millió Ft összköltséggel – az „ovi-suli“ program. Ebben az évben hét játszótér
újult meg, s új óvodák mûködése is megkezdõdött.

Sima Antal

Pelle Csilla

Szántosi Judit

Átadták az Almacsutka Kupát a környezettudatos kistérségi vállalkozóknak, többek között Sima
Antalnak és Pelle Csillának (5. oldal). November 4-én hivatalosan is birtokba vehették az óvodások a Pannónia-telepi óvoda új csoportszobáját Szántosi Judit óvodavezetõ és dr. Dietz Ferenc
polgármester jelenlétében (lásd fent). Andorka Péterrel A Rózsalány címû kétfelvonásos musicaljérõl beszélgetett munkatársunk (7. oldal). Az influenza elleni intézkedésekrõl dr. Homor
Zsuzsanna tiszti fõorvos tartott tájékoztatást a Helyi Védelmi Bizottság ülésén (3.oldal).

Biobrikett kapható!
4700 Ft/100 kg

ZÖLDPONT

Összeállításunk lapunk
10-11. oldalán olvasható
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Andorka Péter

Dr. Homor Zsuzsanna

arcok
Építõ fenyõ faáru:

 Gerendák
 Padlók 44.000 Ft+áfa-tól
 Deszkák

Hajópadló, lambériák:
 Brutto 1750/nm-tõl

Egyéb faipari munkák: gyalulás, faimpregnálás, kerítésdeszkák gyártása

Tel: 20/9866-895
Nyitva tartás: H-P 7-15.30-ig
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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

KERTI
ZÖLDHULLADÉK
BEGYÛJTÉS
III. ütem: NOVEMBER 14.
Körzet: Belváros
(Dunakanyar krt. - Duna által
határolt terület); Izbég
(Kovács L.u. - Füzespark Vasvári ltp. - Sztaravodai út
- Dömörkapu által határolt
terület)
A kerti zöldhulladékot zsákokban, illetve darabolva
szállítják el. A zsákokba
helyezhetõk: lomb, fa és
bokor nyesedék, nyírt fû,
gyom. A kerti zöldhulladékot
legkésõbb szombaton reggel
8 óráig kell kihelyezni, a
késve kihelyezett zöldhulladékot nem szállítják el.
A kerti zöldhulladék a VSZ
ZRT. Szabadkai utcai hulladékudvarába ingyenesen
bevihetõ.
További információ:
www. vszzrt.hu,
(26) 501-026

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.
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 14-15. Vasvári
Patika, Sas u. 10. szombaton
8-16, vasárnap 8-13 óráig
nyitva, utána ügyeletes a
Pismány Gyógyszertár,
Fiastyúk u. 11. (26) 505-779
November 21-22. Városi
Gyógyszertár, Kanonok u. 3.
(26) 310-487
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

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
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FELHÍVÁS!
Felhívjuk a Szentendrén állandó lakóhellyel rendelkezõ
választópolgárok figyelmét,
hogy a választásokban közremûködõ Szavazatszámláló
Bizottságokba független, a
képviselõ-testület által megválasztott tagok jelentkezését várjuk, legkésõbb november 30-án, 17 óráig.
Részletes információkat Szûcs
Imrénénél az 503-348 vagy az
503-352-es telefonszámon
Maurerné Koncz Tímeánál lehet kérni.
Várjuk jelentkezésüket!
Dr. Molnár Ildikó
jegyzõ, HVI vezetõ

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.

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 héttagú zsûri bírálja el: Alföldiné Petényi
Zsuzsanna fõépítész, dr. Dietz Ferenc polgármester, dr. Molnár
Ildikó jegyzõ, Farkas Ádám szobrászmûvész, a Mûvészeti
Tervtanács elnöke, Kuna Tibor, a Szentendre Városmarketing
terv készítõje, Zakar Ágnes képviselõ, a Kulturális, Oktatási és
Kisebbségi Bizottság elnöke, Závodszky Zoltán, a Szentendrei
Kulturális Kht. ügyvezetõ igazgatója.
Pályázhat: Szentendrei lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkezõ magánszemély(ek) vagy szentendrei székhellyel
vagy telephellyel rendelkezõ szervezetek.
A pályázat értékelési szempontjai: 1. Benyújtott dokumentáció áttekinthetõsége 2. A pályázati anyag kreativitása 3. A
városképhez való igazodás mértéke 4. Mûvészeti értékek
összessége 5. A kivitelezés költséghatékonysága 6. Költséghatékonyság
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.
A pályázathoz mellékelni kell: a pályázati anyagban leírt
hirdetõtábla 1:10 arányú makettjét vagy több méretû rajzát,
vagy látványtervét; a makett rövid szöveges leírása (anyagjellemzõk stb.); költségbecslés; referenciák.
Díjazás: 1. díj bruttó 300 000 Ft, 2. díj 200 000 Ft, 3. díj
100 000 Ft
A pályázatok elbírálása, és a díjkiosztás 2009 decemberében
várható. Minden pályázó írásbeli értesítést kap. További információ Szentendre Város honlapján, a www.szentendre.hu
weboldalon, illetve a (26) 312-647-es telefonszámon kérhetõ.

További információ:
Czotter Sarolta, (26) 300-089,
czotter@naporashaz.hu

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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Lakossági tájékoztatás az influenza elleni intézkedésekrõl
Köztudott, hogy a H1N1
Példamutatás.
vírus elleni védekezés
Dr. Dietz Ferenc
megkezdõdött. A megis megkapta
védõoltást
elõzés fontosságáról a
szentendrei kistérség Védelmi Bizottsági ülésén
dr. Homor Zsuzsanna
kistérségi tisztifõorvosasszony részletes tájékoztatást tartott. A kormányzat által veszélyeztetettnek
minõsített dolgozók (egészségügy, pedagógusok, tûzoltóság,
rendõrség) ingyenes beoltása folyamatban van, és szülõi beleegyezés alapján megkezdõdik a nevelési és oktatási (óvodák,
iskolák) intézményekbe járók beoltása is. Az ÁNTSZ tájékoztatása szerint a szentendrei patikákban rendelkezésre áll az
oltóanyag a lakossági igényeknek megfelelõ mértékben.

A vírusfertõzés elkerülése érdekében a helyes zsebkendõ
használatára és gyakori kézmosás szükségességére a szentendrei Polgármesteri Hivatalban elhelyezett hirdetõtáblákon a
lakosság figyelmét is felhívtuk, valamint kértük az önkormányzati intézményvezetõket a megelõzõ intézkedések megtételére.
Ha bárki az influenza alábbi tüneteit – magas láz, fejfájás,
szédülés, hányás – észleli, azonnal forduljon háziorvosához.
Szentendrén a védekezés feltételeit megteremtettük, kérjük
mindenki a háziorvosával és gyógyszerészével konzultálva hozza
meg döntését, hogy él-e a védõoltás lehetõségével.
Dr. Homor Zsuzsanna kistérségi tiszti fõorvos részletes tájékoztatója az új típusú influenzáról, illetve a védõoltásról a
www.szentendre.hu oldalon érhetõ el.
További információ kérhetõ: Szentendre, Városház tér 1.
Dr. Dietz Ferenc
a Helyi Védelmi Bizottság elnöke

Közmeghallgatás
November 30-án, pénteken 17.30 órai kezdettel közmeghallgatás lesz a Városháza dísztermében, melyre minden
érdeklõdõt tisztelettel vár Szentendre Város Képviselõ-testülete. A nyilvános testületi ülés keretében lehetõségük van
a jelenlévõ képviselõkhöz kérdéseket feltenni, javaslattal élni.

Múlt héten
történt
November 4.
• A Mûvészeti Tanács tárgyalta a Castrum-projektet
• A Kossuth Rádió Napközben
címû mûsorában dr. Dietz Ferenc polgármester a „Nõkre
szabott város“ programról
adott interjút.
• A Honvédelmi Minisztérium
illetékeseivel az Anna-völgyi
üdülõrõl, Bognár Judittal, a
Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat vezetõjével a nõkre
szabott város keretében nõi
segélyvonal kialakításáról
egyeztettek a városvezetõk
• A Gazdasági Rádiónak dr.
Dietz Ferenc polgármester a
költségvetés koncepciójával
és a nagyprojektek állásával
kapcsolatban adott interjút.

November 5.
A Barackos-Egres utca felújításáról többek között a tervezõ, a mûszaki ellenõr és a
kivitelezõ jelenlétében egyeztetést tartottak a felmerült
problémákról

• Krizbai Sándor Munkácsydíjas festõmûvész kiállításának megnyitójára került sor a
Városháza Galériájában. Az
1000 év 10 képen címû kiállításon megjelenteket dr.
Dietz Ferenc polgármester kö-

szöntötte, a megnyitó beszédet dr. Szûcs György mûvészettörténész mondott. A kiállítás
megtekinthetõ november 31ig a hivatal ügyfélfogadási
idejében.
• A Szentendre Szalon e héten
az emberi viselkedésrõl szóló
elõadásával várta az érdeklõdöket.

A polgármester

naplója
November 13. (péntek)
09.00 Háziorvosi szolgálattal kapcsolatos
egyeztetés

November 14. (szombat)
8.30 Millenniumi
vetélkedõ megnyitója a
díszteremben

November 15. (vasárnap)
17.00 A Pax et bonum Szentendrei barátok kiállításhoz kapcsolódó rendezvény a Ferences
Gimnáziumban

November 16. (hétfõ)
13.00 Duna Partnerségi
Hálózat II. mûhelymegbeszélés

November 6.

Krizbai Sándor festõmûvész a gratulálók gyûrûjében

• A szakorvosi rendelõintézet
felújításának nehézségeirõl
tartottak egyeztetést a város
vezetõi, a rendelõintézet igazgatója és a projektet menedzselõ cég képviselõi.
• Jótékonysági bált rendeztek
a Városháza dísztermében a
Fogyatékos Gyermekek Neveléséért Alapítvány céljára,
melyen a Vujicsics Tihamér
Zeneiskola tanárai és növendékei adtak koncertet.


November 17. (kedd)
09.00 Kisvezetõi értekezlet
10.00 Vezetõi értekezlet
14.00 VSZ Zrt. vezérigazgatójával megbeszélés
15.00 DPÖTKT irodavezetõjével megbeszélés
16.00 Szentendrei Új
Kulturális Központ
ügyvezetõjével egyeztetés
17.00 Kisebbségekkel
egyeztetõ megbeszélés

November 18. (szerda)

Frontális ütközés
November 7-én szombaton a déli órákban egy Opel Astra és egy
Reanult Scenic frontálisan ütközött a 11-es úton, Tahitótfalu
Nagykertnél. Az eddig ismeretlen okból bekövetkezett ütközés
következtében öten sérültek meg: három felnõtt és két gyerek.
Õket a mentõk kórházba szállították. Az egyik felnõtt súlyos
nyaki és mellkasi sérülést szenvedett, õt mentõhelikopter szállította kórházba.
A mentés és a helyszínelés idejére teljes útzár volt. A mûszaki
mentést a szentendrei tûzoltók végezték.
Weszelits András
helyettes szóvivõ
Szentendre Város Önkormányzata Hivatásos Tûzoltósága
weszelits@tuzendre.hu

14.00 Nyugdíjas
díszdiplomás pedagógusok
köszöntése

November 19.
(csütörtök)
10.00 Közlöny Kiadó
képviselõjével
megbeszélés
11.00 Belvárosi forgalmi
rend szabályozásáról
egyeztetés
14.00 Pilisi Parkerdõ
vezetõjével megbeszélés
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Lapszemle
október 3-16.
„Nem mindenáron
szeretnék a csapból
folyni“
A Megasztár szentendrei énekese, Széles Izabella a verseny
után egy kissé eltûnt. De mint
kiderült, egyáltalán nem tett
le arról, hogy énekesnõ legyen: gõzerõvel készül, miközben a magánéletre is van ideje.
ZENE.HU OKTÓBER 7.

Balaton-felvidéken
fogták el a vegyszertolvajokat
A Balaton-felvidéken fogták
el békéscsabai rendõrök azokat a Pest környéki bûnözõket,
akiket közel 30 millió forintos
vegyszerlopással gyanúsítanak. A kitartó és alapos munka
eredményeként ezúttal budapesti, pilisi, szentendrei gyanúsítottak kerültek a csabai
fogdába.
BEOL.HU OKTÓBER 14.

Százmillió forint
oktatásfejlesztésre
A pályázaton elnyert 143 millió forintot a pedagógusok
továbbképzésére, szaktanácsadásra, taneszközök beszerzésére, illetve a projekten dolgozó pedagógusok munkájának honorálására fordítják. A
programban a megyei fenntartású oktatási intézmények
közül egyebek között érdi,
gödöllõi, aszódi, szentendrei
és váci szakközépiskolák, gimnáziumok, illetve általános
iskolák vesznek részt.
MTI OKTÓBER 14.

Szentendre
és legendás festõi,
most már könyvben is
Végéhez közeledik Török Katalin mûvészettörténész Szentendrérõl, illetve a helyi legendás festõkrõl szóló kilencrészes elõadássorozata, amely
hamarosan könyv alakban is
megjelenik. A 40 éve Szentendrén élõ mûvészeti író négy
évig dolgozott a Szentendre
és legendás festõi címû
könyvén, ám a gazdasági válság miatt nem került piacra. A
novemberig tartó elõadássorozaton színes várostörténeti háttérrel is szolgál a
szerzõ-elõadó, aki vetített
képek és archív fotók segítségével idézi fel a letûnt
idõket.
MTI, HIRADÓ.HU, KULTÚRA.HU
OKTÓBER 13.

Színházi bemutatók
október 16-22. között
Három kiváló színészt hívott
Eszenyi Enikõ az Othello címû
Shakespeare-darab fõszerepére a Vígszínházba: Béres
Mártát, Nagy Zsoltot és Fekete
Ernõt. Mivel az elõadás katonai helyszínen játszódik, a
színészek nyáron alapos kiképzést is kaptak a szentendrei bázison.
NÉPSZABADSÁG ONLINE OKTÓBER 15.

Politikai krimi elsõ
kézbõl
Szentendrén él, lakásának teraszáról négy templom tornya
látszik. Kereszty András most
regényeket ír, és nem titkolt
célja, hogy írásai éppen olyan
keresettek legyenek, mint Ken
Follett vagy David Baldacci könyvei. A szerzõ hetven országból
tudósított, többek között
Afganisztánból, Bangladesbõl,
Libanonból, Izraelbõl.
NÉPSZABADSÁG OKTÓBER 14.

A kép-kert építõ
Jávor Piroskáról szóló könyv
jelent meg a Vinczemill Kft.
gondozásában. Jávor érzelmes absztrakt festõ, organikus
és geometrikus egy személyben. Le nem tagadható módon
kötõdik Szentendréhez mûterme, a benne zajló élet a
szentendrei mûvészkolónia
által kialakított szokásokat, a
személyesség és a csoporttudat érzését árasztják.
ÉLET ÉS IRODALOM OKTÓBER 9.

Szóljon bele!
Állampolgári Tanács
megalakítása Szentendrén
Szentendre Város Önkormányzata és a Cromo
Alapítvány hív minden érdeklõdõt november 24-én, kedden 18 órakor az állampolgári tanács megalakulását megelõzõ elõfórumra a Városháza Dísztermébe.
Téma: a 2002-ben kijelölt mezõgazdasági
területek belterületbe vonásának vizsgálata. Azaz bõvülhessenek-e jelentõsen a beépíthetõ területek? Mindez milyen hatással
lehet a lakosságra, épített és zöld környezetünkre, a közlekedésre, a városi költségvetésünkre és intézményünkre?
Itt ismertetjük az Állampolgári Tanács módszert, a célokat és a szervezés lépéseit. Röviden
bemutatjuk a késõbbi Állampolgári Tanácson
megvitatásra kerülõ problémát is.
Az Állampolgári Tanácsról
Az Állampolgári Tanács intézménye a Szentendrei Részvételi Demokrácia kezdeményezõk
javaslatára került bele a képviselõ-testület által
2009. október 8-án elfogadott helyi Civil rendeletbe. Az Állampolgári Tanács újszerû
demokratikus döntési eljárás, amelyen bárki
részt vehet, aki szeretné, hogy a város vezetése
figyelembe vegye a véleményét. A 2010. január
23-án megrendezésre kerülõ egynapos találkozón a települést 15-20 ember képviseli

Emléktáblát avatnak
a „pingpongdokinak“
Sokan emlékeznek még Faragó
doktorra, az óbudai gyerekorvosra, aki a csavargó, veszélyeztetett kamaszokat meg
akarta menteni az elzülléstõl,
és úgy döntött: a sport, pontosabban a pinpong lesz az a
program, amely alternatívát
kínál a csellengõ fiatalok
számára. A számítása bejött,
az „Éjféli Sportbajnokság“
klubhálózattá vált. A III. kerületi Szent Margit Rendelõintézetben emléktáblát avatnak és pingpongversenyt szerveznek a Szentendrén élt
dr. Faragó Sándor emlékére.
METROPOL OKTÓBER 16.

Emlékkõ Õze Lajosnak
A színész halálának 25. évfordulójára emlékkövet állítanak
hódolói a Tabánban. A civil
adományokból megvalósított
emlékmûvet a szentendrei
Papp Lajos készítette.
NÉPSZAVA OKTÓBER 14.
Összeállította: Dobos Ágnes
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Postaláda

Morgolódom
Olvasom a 38. szám 3. oldalán
az üléstermi hírek között, hogy
a 2941/2. hrsz. közterület

majd. Célunk, hogy egyetértésre jussunk, és a
közösség véleményét hallhatóvá tegyük.
A beszélgetést elfogulatlan szakemberek,
a Cromo Alapítvány munkatársai vezetik.
A találkozón meghívott szakértõket is meghallgatunk, hogy segítsenek megértetni a probléma hátterét, és válaszoljanak a felmerülõ
kérdésekre. A vita végeredménye egy közösen
megfogalmazott dokumentum, amelyet a polgármesteri hivatal és a képviselõ-testület
használ majd a munkájában, és az eredményeket a sajtón keresztül Szentendre minden lakosa megismeri.
Az elõfórum célja, hogy felmérjük a civil
szervezetek és lakossági igényeket. Kérjük,
amennyiben lehetõségük van, tiszteljék meg
jelenlétükkel rendezvényünket, amelyre a
szentendrei civil szervezetek kaptak meghívást.
Bízunk abban, hogy a minél szélesebb vélemény-nyilvánítás és civil összefogás meghozhatja a sikert, és a helyi demokrácia
alapelveit is hosszú távra megteremthetjük.
További információ:
Kuna Gábor, Cromo Alapítvány, 06-20-449-9232,
http://cromo.hu.
Bódog Norbert, Szentendrei Részvételi
Demokrácia Kezdeményezés, 06-30-9545-766
www.szentendre.hu
A rendezvényre elõzetes regisztráció szükséges.
Kérjük, jelezzék részvételi szándékukat a
szokok.zsuzsa@cromo.hu email címen vagy
a (06-1) 210-2713-as telefonszámon.

nevet kapott. Kérdezem:
melyik olvasó tudja kapásból,
hogy melyik ez a hely? Nem
lehetett volna azt írni, hogy a
Dobozi-parkolót nevezték el?
Azt ugyanis mindenki ismeri.
Továbbá: Modok Máriáról megtudjuk a tudósításból, hogy
Czóbel Béla felesége volt. Ugye,
nem ezért neveztek el róla
közterületet? Azt viszont nem
tudjuk meg róla, hogy mi volt,
mivel érdemelte ki a közterületi
elnevezést: atomfizikus, operaénekes, háziasszony vagy festõmûvész? (A helyes megfejtés: festõmûvész.) Ez az

információ (mármint, hogy
M.M. Cz.B. felesége volt és
semmi több) Modok Mária önálló személyiségének, alkotói
munkájának teljes lebecsülése.
Egy nõrõl csak annyi az információ, hogy kinek a felesége.
Éljen Szentendre, a nõk városa!
(További javaslatom: Szentendrén az 1234/56 hrsz.
közterületet bizonyos Kodály
Zoltánról, Sándor Emma és
Péczely Sarolta férjérõl nevezze
el a képviselõ-testület. A sor
tetszés szerint folytatható.)
Szegõ András

ÉMI Kht.: 2010 végére új fejezetet nyit
Építõipari tudásközpontot hoz létre a Szentendre Ipari Park Innovációs-Vállalkozói Központból
az ÉMI Nonprofit Kht. - a hírrõl, amelyrõl helyi szinten már tavaly folytak a tárgyalások, a
Világgazdaság címû napilap is beszámolt a napokban. A befektetés elsõ lépéseként 1,6 milliárdos beruházással hatezer négyzetméteres vállalkozói házat építenek, a szükséges pénz közel
30%-át saját forrásból adja, a fennmaradó részt pályázatok, illetve bankkölcsön révén teremtették elõ. A központ megrendelést és új munkahelyeket teremthet a válság által sújtott építõipar
számára. A projekt 2010 végére készülhet el, és inkubátorház-szerûen mûködik majd, amelyben
nagy figyelmet kap a megújuló energia és az energiatudatos építkezés. Várhatóan 2015-re épül
ki teljesen a Baupolis néven mûködõ tudásközpont, amely nemcsak a nagyközönség számára lesz
nyitott, hanem a kutatáshoz, innovációhoz kötõdõ kis- és nagyvállalatok, intézmények mellett a
Szent István Egyetem Ybl Miklós Fõiskolai Karának több tanszéke is otthonra lel majd benne. A
tervezõk reményei szerint az addigra fellendülõ építõiparban egyre fokozódik majd a kereslet az
új típusú, környezetbarát technológiák iránt.
-b-
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Almacsutka Kupa
a környezettudatos vállalkozóknak
Szentendrei Kistérségi
Ipartestület a térség
vállalkozóinak környezettudatos szemléletformálása, valamint a környezettudatosan mûködõ vállalkozások elismerése céljából írt ki
pályázatot, amelyhez segítséget nyújtott Szentendre
Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Alapja. „A
szentendrei kistérség legkörnyezettudatosabb vállalkozása“ címet öt kategóriában
hirdették meg, a nyertesek
jutalmazására november 9-én,
hétfõn este került sor az
Ipartestület CÉH Galéria termében. A díjazottak a Lukács
Tibor festõ- és szobrászmûvész
tervezte Almacsutka Kupát
kapták kézhez.
Az idei év leginkább környezettudatos iparos mûhelye a
Sima és Társa Bt. lett, Sima
Antal asztalosmûhelye, amely
PORTAS technológiával, minimális energiafelhasználással
újít fel régi ajtókat.
A leginkább környezetbarát
kereskedelmi üzlet Pelle Csilla Dumtsa Jenõ utcai üzlete,
az Édeni Édességek Boltja
lett, amely nemcsak vevõkörét, hanem sok más szentendrei vállalkozást buzdít a
környezet védelmére.
A leginkább környezettudatos vendéglátóipari egy-

A

ség a Bellevue Kft. által
üzemeltetett Chez Nicolas
Étterem, Horváth Tamás cége,
amely hazai termékekbõl,
egészséges és környezetbarát
technológiával készíti el az
ételeket.
A 2009. év legkörnyezettudatosabb irodája a Szentendrei Kistérségben Trombi-

kalászi Csodabogár Közoktatási Alapítvány óvodája és
bölcsõdéje lett. A környezettudatosságra nevelés oktatónevelõ
tevékenységüknek
mindennapi része. A díjat
Rummel Erika intézményvezetõ vette át.
Dr. Dietz Ferenc polgármester
a díjkiosztó elõtti köszön-

2000 Szentendre, Áchim András u. 2.

TANÍTANI SZERETÜNK
Bõvül a DAM
A Dunakanyar Általános Iskola alig három hónappal
a tanévkezdés után teljes létszámmal dolgozik.
A két tannyelvû iskola-elõkészítõ és elsõ évfolyam
népszerûsége miatt úgy döntött az iskolavezetés,
hogy a jövõ évben párhuzamosan angol és spanyol
nyelven is oktatjuk majd a piciket.

Dr. Dietz Ferenc polgármester, Trombitásné Dévai Éva, Rummel Erika,
Dragon József, Sima Antal, Pelle Csilla, Horváth Tamás

tásné Dévai Éva egyéni vállalkozó telephelye lett. A
zsûri szerint a vállalkozó
környezettudatosságának
sokrétûsége,
mindennapi
életben való szisztematikus
alkalmazása, jövõnkért érzett
felelõsségtudata mindannyiunk számára példaértékû.
Az év legkörnyezettudatosabb közintézménye a szentendrei kistérségben a buda-

tõjében elmondta: Szentendre
minden téren igyekszik eleget
tenni a környezettudatos viselkedés követelményeinek,
és ebben igyekszik utat mutatni a helyi vállalkozóknak és a
lakosságnak is. Reményét fejezte ki továbbá, hogy jövõre
folytatódni fog az akció, és
még több jelentkezõ lesz a díjakra és a vele járó elismerésre
az egész kistérségbõl. - bt -

A National Geographic folyóirat támogatásával
újabb „expedíciós“ csoportokat indítunk.
A történelmi, biológiai és földrajzi kutatások rengeteg
élményt jelentettek eddig is. Iskolánkra jellemzõen
ragaszkodunk a legfeljebb 10 fõs csoportlétszámhoz.
Így az igazi kutatóvá nevelésnek és az érdeklõdés
fenntartásának komoly esélyt adunk.
A jövõ tanévben nagyobb épületbe költözve,
megháromszorozva a tanulólétszámot,
egyre több Dunakanyarban élõ diáknak adhatunk
boldog iskolaéveket.

Akció a helyi lakóknak a Görög Kancsóban
25% kedvezményt biztosít a
Görög Kancsó Étterem a szentendrei lakcímkártyával rendelkezõ
vendégeknek novembertõl februárig. Az akció részleteirõl Szalai
Péter üzletvezetõ számolt be
olvasóinknak.
– Minek köszönhetõ a szentendreiek
ilyetén „megajándékozása“?
– Köztudott, hogy a helyi vendéglátóipari egységek a fõszezonban, tavasztól
õszig jól üzemelnek, de amikor beáll a
rossz idõ, kevesebb látogatóval kell
számolni. Szeretnénk elérni, hogy a
rossz idõ ne ijessze el rendszeres vendégeinket. Minden erõnkkel azon
igyekszünk, hogy ne csak a messzirõl
érkezõket tudjuk kiszolgálni, hanem a
helyiek számára is törzshelyet biztosíthassunk.
– Hogyan lehet érvényesíteni a szentendrei lakosoknak szóló kedvezményt?
– Mindenki, aki betér a Görög Kancsó

Étterembe, és felmutatja szentendrei
állandó lakcímre kiállított lakcímkártyáját, a fizetéskor automatikusan 25%
kedvezményben részesül. Egy szentendrei lakos továbbá legfeljebb egy
meghívott kísérõjével kapcsolatban
érvényesítheti ugyanezt a kedvezményt. Az akció november elejétõl
február végéig tart. Addigra elkészül

az étterem belsõ terének felújítása. A
hagyományosan görögös, de meglehetõsen hideg kék-fehér színkombináció addigra kiegészül egy másik, barátságos, hívogató színvilággal.
– Ezen kívül miért érdemes éppen a
Görög Kancsót választani?
– Éttermünk Szentendre egyik legpatinásabb, legrégebben mûködõ ven-

déglõje. 1961-es alapítása óta többször esett át arculatváltáson. Kezdetben magyar konyhája volt, amely
hamar kiegészült a görög konyhával. A
magyar vendégek vevõk az egzotikus
ízekre, a külföldiek pedig a magyar
konyha rejtelmeire. Így mindenki
igényét ki tudjuk szolgálni.
– Milyen különlegességeket kínál az
étterem?
– Az ételek közül kiemelkedik a hagyományos gyros, a bárányleves cipóban,
valamint a báránycsülök. Hétvégi ajánlatokkal is kedveskedünk a vendégeknek, ezek általában a magyar konyha fogásai közül kerülnek ki, ilyen
például a halászlé és a töltött káposzta. Különleges görög borválasztékunkban szerepel az édes vörös mazsolabor, valamint a gyantás, fehér,
száraz Retsina. Ezen kívül számos
(X)
kimért bort kínálunk.
Szentendre, Dunakorzó 9.
Tel. (26) 303-178, fax: (26) 302263, gorogkancso@vipmail.hu
www.gorogkancsoetterem.hu
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Ferenc József örökségétõl Rákóczisok a bécsi adventben
a pandabébiig

December 4-én, pénteken utazik Bécsbe a II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola és Gimnázium 45 fõs diákkülönítménye. A felsõ tagozatosoknak
hagyományosan a Schönbrunni kastély, a 9-12. évfolyamnak pedig a
Denevérfolyosó, környezetszennyezés elleni kampány, kigyúrt fel- híres adventi vásár, a Christkindlmarkt jelenti a célpontot. Ez utóbsõtestek és nyelvi kihívások – a Rákóczi felsõ tagozatos diákjai idén is biról kérdeztük Váradiné Antal Annát, a bécsi adventi kirándulás fõmegjárták Bécs talán legszebb részét, a schönbrunni kastélyt és az szervezõjét.
állatkertet.
vek óta hagyomány, hogy a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium
diákjainak egy része szeptember végén, október elején Schönbrunnba, Bécs
kastélynegyedébe látogat. A tanulmányi kirándulásra idén a 6-8. évfolyamból 45 diák jutott el október 9-én, hogy az egész napos program keretében
megismerkedjenek az egykori Habsburg-birtokkal és a mellette lévõ állatkerttel,
s persze hogy élesben is kipróbálhassák a nyelvórákon elsajátított angol- és
némettudásukat. A kiruccanást hazafelé rövid bécsi városnézéssel tették teljessé.

É

– Az idõjárás nem volt túl kedvezõ, de nagyon-nagyon vágytunk rá, hogy kijuthassunk. Csak a hajnali hattól este tízig tartó hosszú nap viselt meg minket, na meg
a buszozás oda és vissza – ecsetelte ausztriai élményeit Gyõri Zsófia, Herceghalmi
Vivien és Lugosi Dénes, a nyugatot meghódító „partizánok“ egyik kiscsoportja.
Ahogy mesélik, a lányokat fõleg az egykor Ferenc Józsefnek is otthont adó kastély gyönyörû virágoskertje, az óriási park, a formára vágott bokrok, és természetesen a kidolgozott felsõtestû férfiszobrok gyönyörködtették. Az állatkertben még inkább megtalálta mindenki a számítását. Mi sem bizonyítja ezt jobban,
mint az élmények véget nem érõ kavalkádja. – Pandák Schönbrunnban találhatók
hozzánk legközelebb. Errõl a veszélyeztetett állatfajról azt tartják, hogy fogságban
nem képes szaporodni, Bécsben mégis született egy pandabocs 2007-ben – számol
be a fejleményekrõl Zsófi, aki rögtön hozzáteszi: házidolgozatot is készített már
a témából. Dénes halkan megjegyzi: az állatok és általában az élõlények iránti
érdeklõdésének kifejezetten jót tett az állatkerti séta, és megszilárdult benne az
elhatározás, amivel még a környezetét is sikerül meglepnie: orvosként tervezi a
jövõt.
A gyerekek élményei pedig tovább folytatódtak: szó esik a magukat sztárnak érzõ
fókákról és sziklaugró pingvinekrõl, a nemrég született bébifókáról, tigrisek és
oroszlánok etetésérõl, és arról, hogy Bécsben még a nagymacskák ketrece mögé
is be lehet sétálni, s mindössze egyetlen üvegfal választja el õket a látogatóktól
– az élmény így még a budapesti állatkertnél is közelebbi lehet. Az állatkertben
sikerült együtt fényképezkedniük állatformájú szobrokkal, mini vízilovakkal és
orrszarvúkkal, sõt az interaktív játékokat is sikerült kipróbálniuk – meséli Vivien.
Nem lehet megkerülni azonban a tényt: a „denevérfolyosón“, ahol a rettegett
bõregerek szabadon repkednek, mindenki szerencsésen végigért – a kísérõtanárok kivételével…
– Az állatkert rengeteg szemléletes élményt tartogat a gyerekeknek, például útonútfélen felhívják a figyelmet a környezetszennyezésre, ami után jogosan merül fel
a kérdés: végül is ki kinek az életébe avatkozik be és milyen agresszíven? – teszi
hozzá Kovácsné Szentesi Éva, a Rákóczi iskola némettanára, az esemény fõszervezõje. – A kirándulás azért is fontos a diákjainknak, mert bár többségüknek van
saját élménye idegen nyelvi környezetben, de ilyen szituációkban igazán kipróbálhatják, hogy meg tudják-e értetni magukat németül, illetve angolul.
A misszió évrõl évre sikerül, nem hiába tehát a tanórai nyelvoktatás. S hogy az
élmények ne maradjanak abba, jövõre hasonló schönbrunni kiruccanást tervez az
iskola.
Bokor Tamás

– A programot a gyerekek nagyon szeretik, várják, készülnek rá. Évrõl évre egyre
több a jelentkezõ. Célunk, hogy egy tanulságos kirándulást szervezzünk nekik.
Láthatják Ausztria fõvárosát, nevezetességeit, a karácsony elõtti készülõdés forgatagát, hallhatnak természetes környezetében német beszédet, láthatják a német
nyelvû plakátokat, feliratokat, ha pedig van elég bátorságuk, a szabad program
alatt betérhetnek egy-egy érdekesebb üzletbe, és nyelvtudásukat is kipróbálhatják.
A kirándulás fõ része a Városháza elõtti karácsonyi vásár megtekintése. Emellé
mindig szervezünk egy-két másik programot is. Volt rá példa, hogy a Habsburgok
téli vagy nyári rezidenciáját, a Hofburgot, a Schönbrunni kastélyt; a Hundertwasser-házat, illetve a Természettudományi Múzeumot is meglátogattuk. Most a
Csokoládémúzeumba megyünk – fogalmaz a tanárnõ.
Természetes, hogy ezeken a kirándulásokon a gyerekek elsõsorban jól szeretnék
érezni magukat, de a kirándulni vitt diákokért felelõsséget is kell vállalni. Ez
nemcsak azt jelenti, hogy épségben kell hazaszállítani õket, hanem hogy a
megszerzett élményeket és tudást fel is kell dolgozniuk. Ennek jegyében eleinte
csak németül tanuló diákok vehettek részt az évi rendes kiránduláson, de mára
már angolosok is csatlakozhatnak. – Minden erõvel igyekszünk a nyelvtanulást
segíteni. Ma a diákok elsõsorban angolul tanulnak. A német nyelv ugyanakkor jól
használható mûszaki területen, az idegenforgalomban, de a mûvészeti vagy az
üzleti életben is. Tudása elõny akkor is, ha valaki német nyelvterületen kíván a
késõbbiekben dolgozni. Ehhez az alapokat az iskolában meg lehet szerezni, a bécsi
kirándulások is ezt segítik. Itt is igaz, hogy ahány nyelvet beszélünk, annyi embert
érünk – teszi hozzá Antal Anna.
A gimnazista diákok – kevés kivételtõl eltekintve – a nyaralásokat kivéve nemigen kerülnek élõ idegen nyelvi környezetbe, ezért is fontos, hogy legalább egy
napra kipróbálhassák magukat. A nyelvvizsgák pluszpontot érnek a felsõoktatási
felvételi eljárásban, így meglehetõsen motiváltak ezek megszerzésében, az
érvényesüléshez viszont szükség van arra, hogy a gyakorlatban is elkezdjék
használni a padban tanultakat. A Rákóczi iskola minden erejével igyekszik
megfelelni ennek a kihívásnak.
- bt -

Nyílt játszóházi program
az Izbégi iskolában
A tavalyi évben megkezdett hagyományhoz hasonlóan idén is meghívtuk a
leendõ elsõsöket és szüleiket iskolánkba, hogy kipróbálhassák tanítványaink
kedvenc idõtöltését: a játszóházi programot. Tudniillik nálunk az alsó tagozatosok
minden pénteken kedvükre válogathatnak a tanítónõk által felkínált tevékenységek közül. Felsõseink havonta egyszer a Lurkó napon tehetik meg
ugyanezt.
A november 6-i pénteken volt diavetítés, Beugró, Márton napi lúd- és ablakdísz
készítés, kidobó bajnokság, dióból katicabogár, népi játékok és népdalok, sõt
még Izbégi Megasztár is. Gyermekeink ismét felhõtlenül szórakozhattak, a szülõk
pedig betekintést nyerhettek hétköznapi életünkbe.
Köszönet a lelkes és felkészült kollégáknak, álljon itt a
nevük: Biri Andrea, Cseresznye
Edit, Fõdi Andrea, Gallai Zsófia, Kiss Mónika, Kézdi Krisztina,
Kozma
Anett, Lázár
Enikõ, Malinák
Tünde, Saly Eszter, Tirol Enikõ.
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A Rózsalány lemezbemutatója
November 13-án, pénteken este hét órakor a Kájoni János Ferences Házban (Budapest, II. kerület, Szilfa
utca 4.) mutatják be ünnepélyes keretek között Andorka Péter és Hajnal Géza: A Rózsalány címû kétfelvonásos musicaljét, amely Árpád-házi Szent Erzsébet életét dolgozza fel. A mûvet az est házigazdája, P.
Kiss Menyhért OFM méltatja, majd a résztvevõk néhány dal erejéig belehallgathattak az alkotásba. A CD
megvásárolható a Margit körúti ferences templom portáján és a szentendrei Ferences Gimnáziumban.
Andorka Péternek, a mindössze huszonkettedik évében járó szentendrei
zeneszerzõnek, aki idén az egyik díjazottja lett a „Talentum“ ösztöndíjnak,
néhány hete jelent meg második
lemeze, A Rózsalány címmel. A Hajnal
Gézával közösen megalkotott mû
Árpád-házi Szent Erzsébet emlékévének alkalmából II. András király
lányának élettörténetét dolgozza fel.
A „musical“ körüli idézõjelekrõl, a
zeneszerzés buktatóiról és sok másról
beszélgettünk az ifjú tehetséggel.
– 2008. augusztus 2-án, huszonegy
évesen mondtad ki pároddal a boldogító igent a Ferences Gimnázium
kápolnájában. Mi változott az életedben ezután?
– Nyugalom költözött belénk. Bár tény,
hogy manapság a többség szemében
nem megszokott dolog a korai házasság, mégis azt mondom, eddig minden éppen akkor történt az életemben,
amikor történnie kellett. Csak ajánlani
tudom az egybekelést annak, aki megtalálja a „nagy Õ“-t.
– Amikor legutóbb e lap hasábjain
beszélgettünk, éppen a Liszt Ferenc
Zenemûvészeti Egyetem zeneszerzés
szakára készültél. Most már a harmadik évet járod. Mennyire lógsz ki a
sorból a két meglévõ lemezeddel?
– Csak egy példát mondok arra, hogy
mennyire nem lógok ki a sorból: a
szentendreiek számára is jól ismert,
hatvanesztendõs Wolf Péter évfolyamtársa voltam tavalyig. Péternek a
szocializmus idején nem volt lehetõsége felsõfokú jazz-zeneszerzést
végezni, mert a jazz-zene a konzervatóriumi képzéshez, vagyis a középfokú oktatáshoz tartozott, ezért most
vágott bele. Igaz, õ két év alatt el is
végezte a háromévesre tervezett BAképzést. De egyébként is általános,
hogy valaki a szak megkezdése elõtt
már zenét szerez. Rendszerint mindenki a maga hangszerén kezdi írogatni az
elsõ kompozícióit, én is zongorára
írtam az elsõ darabjaimat. A konzervatóriumi tudásszint eleve szükséges
a zeneszerzés kitanulásához, tehát
három-négy év már van mögöttünk,
mire odakerülünk. A három év befejeztével szeretnék felvételizni az MAképzésre.
– A komolyzenészek között mindenesetre mégiscsak feltûnõ lehet, hogy
eddig egy teljes rockoperát és egy
musicalt is jegyzel.
– Valóban van abban némi szatirikus
felhang, hogy én, mint komolyzenész
diák, aki ennek megfelelõen gondolkodom, eddig két könnyûzenei jellegû

Andorka Péter

darabbal álltam a nagyvilág elé. Igaz,
a második lemez már komolyzeneibb
hangvételû, hangzását tekintve a
romantikus opera, illetve a mai musicalek – fõleg ritmikai – készletének felhasználásával állt elõ.
– A Rózsalány teljes anyagának
vázlatait 2007-ben egyetlen hónap
alatt, augusztusban írtad meg. A
következõ év a hangszereléssel telt,
miközben végezted a Zeneakadémiát
is. Hogyan sikerült ilyen feltételek
mellett tetõ alá hozni a mûvet?
– A szöveget Hajnal Géza „idõzítve“
készítette, még 2007 nyarán kezdett
el foglalkozni vele, tudván, hogy az az
esztendõ Szent Erzsébet emlékéve volt.
Etikai érzékem azt súgja, hogy nem
feltétlenül jó, ha valaki évekre elõre
kinézi, milyen témában kell majd alkotnia, s így hajt a sikerre. Õt viszont
éppen a folyamatban lévõ Szent
Erzsébet-év ihlette meg.
– Hogyan akadtál össze Hajnal
Gézával?
– Õ a másodnagybátyám, vagyis édesanyám másod-unokatestvére, egyébként hidrológus docens a Budapesti
Mûszaki Egyetemen, és harmadrendi
ferences. Élénken foglalkozik prózaírással, ismert a Papucsok címû mûve,
amely a házasélet boldog nehézségeit
írja le. Nagy kihívás volt, hogy ebbe
belevágott, és nekem is nagy feladatot jelentett, bár a drámai mûfajok
mindig is vonzottak. Kezdetben ódzkodtam tõle. Féltem, hogy nem lesz rá
vevõ a közönség, mert túl „egyházias“
a témája. Mindenképpen színpadképes
mûvet szerettem volna. Egy húszezer
karakteres e-mailben felvázoltam az
igényeimet, kértem, hogy legyen
benne sok párbeszédes rész, kórus és
egyéb színpadi jellegû eszközök, s õ

nem sokkal késõbb ehhez mérten fel is
vázolta a darab szerkezetét. Amikor
odaadta a librettót, tizenkilenc évesen
nagyon imponált, hogy kifejezetten
nekem írta, és végül nekiültem a
megzenésítésnek. A szöveg inspirálta
a zene teljes egészét, nem terveztem
se musicalnek, se operának elõtte.
Megmutattam tanáraimnak, Csemiczky
Miklósnak és Vajda Jánosnak, majd félretettem, és tanultam tovább. Következõ nyáron nekiültem, elkészült az
elsõ felvonás hangszerelése, majd
újabb pihenõ után kisebb-nagyobb
szünetekkel a második is.
– Sikerült végül „színpadi darabot“
szereznetek?
– Az esélyeink megvannak, hogy mûsoron tartsák. Alkalmas rá, hogy közelebb hozza az emberekhez Szent
Erzsébet alakját. A történet egy óriási
szerelmi tragédia, amely olyan konfliktushelyzeteket hoz, amelyek gond
nélkül megállnak a színpadon. Sikerült
három-négy jelenetbe tömöríteni az
elsõ felvonást, amihez az kellett, hogy
bizonyos életrajzi eseményeket közelebb hozzunk egymáshoz. A második
felvonás Erzsébet utolsó egy-másfél
évének története. Problémás pont
Marburgi Konrád alakja, akit kihagytunk a darabból. A feltehetõen domonkos szerzetes vitatott egyházi
személyiség, mert irgalmatlanul keményen kérte számon Erzsébeten hitét,
de persze maga Erzsébet is gyakorta
élt az aszkétikus módszerekkel. Félõ,
hogy a „szakrálisan mûértõ“ közönségen kívül nemigen akad, aki megértené
Konrád pontos szerepét a történetben.
A hasonló témát feldolgozó német
musicalben, az Elisabeth - Die Legende
einer Heiligen címû mûben ennek
ellenére megmaradt központi figuraként.
– Erõsen idézõjelben használod a
musical szót a saját mûvedre vonatkoztatva. Miért?
– Mert a komolyzenei jelleg érhetõ
benne tetten a leginkább, hiszen a
wagneri
vezérmotívum-technikát
használtam fel: vannak vissza-visszatérõ zenekari elemek. Ez általában
hiányzik a musicalekbõl, így azoknak
többnyire nincsen egységes szövedékük. Nem megkonstruálják õket a
szerzõik, hanem jó számokat akarnak
írni. Én nem erre törekedtem, hanem
hogy a jól nyomon követhetõ, zeneileg kevésbé fontos, de történésekkel
kísért, és a dallamos, de viszonylag
eseménytelen részek egységben jelennek meg, vagyis hogy egyetlen lélegzetvétellel megírt mû legyen, amibõl
nemigen lehet részeket kivenni. Sajnos

néha én is megpróbáltam „slágert“ írni,
ezért vannak is már bizonyos fenntartásaim a mûvel kapcsolatban. Ez jó jel…
– Hogyan tudsz egyensúlyozni a könnyû- és a komolyzene között?
– Nagy probléma volt a darabban, hogy
hogyan tudom összeegyeztetni ezt a
kettõt. Van, aki már talált hidat közöttük, például Leonard Bernstein - igaz,
õt nem sorolják a könnyûzenészek
közé. A hangzás megtévesztõ tud lenni,
ezért nem tiszta, minek alapján
soroljuk a mûveket ide vagy oda.
Szentpáli Roland Magnificat címû
munkája például nem a „jó dallam – jó
akkord“ párosítással dolgozik, hanem
bonyolultabb zenei szövetekben
próbálja feldolgozni anyagait. Hangszerelése komolyzenei és könnyûzenei
egyben.
– Úgy hírlik, a Rózsalány sokat
köszönhet a ferenceseknek…
– És mi is, hiszen felvállalták, hogy
kiadják a mûvet, mint a Ferences Rend
800 éves ünnepkörének egyik díszkiadványát. A CD-hez díszes szövegkönyv
is jár, ennek grafikusa Schmal Róza,
aki szintén volt ferences diák. A teljes
költségvetés 3000 példányra nézve 4
millió forint körül jött ki. Ez azt jelenti, hogy ha mindet eladnák, aranylemez lenne, de az internetes letöltések
világában ez már nem biztos, hogy sikerülni fog.
– Hová tartasz inkább? Könnyû- vagy
komolyzene? Hogyan alakítod a zenei
jövõdet?
– Nem hiszek abban, hogy a zene
csupán matematikai arányok felállítása, ahogyan a középkori hét szabad
mûvészet oktatásában gondolták.
Wagnerrel szólva „a zene asszony“, akit
a gondolat termékenyít meg. Hiszek
abban, hogy a hallgatóhoz szól, és
kommunikatív értéke van. Szükséges,
de korántsem elégséges, hogy jól konstruált legyen. A színpadi zene vonz,
de a jövõvel kapcsolatban nem szívesen
bocsátkozom találgatásokba. A szöveg
mindenesetre mindig inspirálóan hat
rám.
Bokor Tamás

www.andorkapeter.hu

Könyvbemutató
November 22-én, vasárnap
tartják a könyv bemutatóját
a Ferences Gimnáziumban.
11-kor szentmise,
12-kor Milán atya vezetésével
beszélgetés a szerzõkkel,
illetve részletek hangzanak el
a mûbõl élõben.
A CD a helyszínen
megvásárolható.
A belépés díjtalan.
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Szavazzon Ön is
az Év honlapjára!
Szentendre Város Önkormányzata
benevezte a város honlapját a hazai
online tér legnagyobb versenyébe, Az
Év Honlapja címû pályázatra:
www.azevhonlapja.hu. A szakmai zsûri
megkezdte a nevezett honlapok
értékelését. November 9-tõl lehetõség
van az internetet használók számára,
hogy leadják voksukat a benevezett
honlapokra, amelyek között szerepel a
mi honlapunk is: www.szentendre.hu.
A közönségszavazás nem regisztrációhoz kötött, egy felhasználó részérõl
naponta egyetlen szavazás lehetséges,
illetve érvényes a szavazás ideje alatt.
Amennyiben tehetik, kérem, szavazzanak a város honlapjára.
Köszönettel:
dr. Dietz Ferenc polgármester

A Szentendrei Református
Gimnázium felvételt hirdet
a 2010/2011. tanévre
Jelentkezhetnek mindazoka
keresztény diákok, akik jelenleg
az általános iskola 4., illetve
8. évfolyamára járnak,
és tanulmányaikat jövõre nyolcosztályos vagy négyosztályos gimnáziumban, illetve nyelvi elõkészítõ
osztályban szeretnék folytatni.
Jelentkezési lapok a gimnázium
portáján kaphatók (Áprily tér 5.)
Beadási határidõ december 5.
Részeletes információt az iskolában
lehet kapni Csikai Attilánétõl személyesen vagy telefonon: (26) 302-595

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
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Szentendrén interneteznek a legtöbben
Bár a magyar lakosság több mint fele digitálisan írástudónak tekinthetõ – derül ki a GKIeNET – T-Home –
T-Mobile Jelentés az internetgazdaságról 2009. áprilisban közzétett kutatásából –, de a közép-magyarországi régiótól távolodva csak a debreceni, a szegedi és a siófoki kistérség éri el a fõváros és környékén
tapasztalható internet intenzitás szintjét. A települési adatok alapján Szentendre a leginkább „internet
intenzív“ magyarországi település.
A GKIeNET 2008 végén készített országosan reprezentatív, 2500 fõ megkérdezésével történt felmérése szerint
rendszeres internet-használónak (legalább heti egy alkalommal internetezõnek) vallotta magát a 18 évesnél
idõsebb lakosság 40%-a, valamint számítógép-használónak további 14%-a.
A gazdasági és társadalmi versenyképesség szempontjából kiemelkedõ
fontosságú, hogy a munkavállalók
milyen arányban, illetve milyen mélységben képesek használni az infokommunikációs eszközöket. Az Európai
Unió országaiban átlagosan a munkavállalók fele használ napi munkájához számítógépet; az arány 2007ben Finnországban volt a legmagasabb
(70%), a legalacsonyabb pedig Romániában és Bulgáriában (20% és
25%). Magyarország ebben a tekintetben a térség országainál kedvezõtlenebb helyzetben volt: a hazai
munkavállalóknak csupán a 35 százaléka használt rendszeresen PC-t a mindennapi munkavégzés során.

átlagosan 4,6 éve. Életkor szerint sincs
határozott különbség az internetezés
múltját illetõen: az 50 évnél fiatalabb
internetezõk átlagosan 4,9 éve, az 50
év felettiek pedig 4,4 éve interneteznek.
Végzettség alapján élesebb elkülönülés
tapasztalható. A felsõfokú végzettségûek átlagosan 6 éve interneteznek,

Az internet-használat intenzitása
Az internet-használat „intenzitásának“
területi jellemzésére kistérségi szinten
aggregálásra került négy adatsor: a
magyarországi települések optikai
lefedettsége; az elektronikusan adót
bevallók aránya az adóbevallást benyújtók körében; a 100 háztartásra jutó
Vatera-felhasználók aránya kistérsé-

Internet-használat intenzitása
kistérségenként

Internethasználati szokások
A magyar internetezõk egynegyede 2
évnél nem régebb óta internetezik,
azaz új felhasználónak tekinthetõ, míg
többségük (42%) már 3-5 éve böngészi
a világhálót. A hazai ADSL megjelenésével egy idõben, azaz kb. 6-7 éve
az internethasználók 10%-a, ennél
régebben, a modemes érában pedig az
internetezõk ötöde kezdett el internetezni, azaz õk tekinthetõk a legtapasztaltabb felhasználóknak, s egyben
a leginkább nyitottnak az új technológiák iránt. Az internetezési szokások nem nyúlnak vissza sokkal régebbre a férfiak esetében, mint a nõknél:
az internetezõ férfiak átlagosan 5,1
éve használják az internetet, míg a nõk

az érettségivel rendelkezõk átlagosan
4,6 éve, míg az érettségi nélküli középfokú végzettségûek átlagosan 3,7 éve
használják a világhálót. A legfeljebb 8
általános iskolai végzettséggel rendelkezõk körében 5,1 éves átlagértéket
kapunk, e kiemelkedõ érték oka, hogy
utóbbi csoportban az internetezõk több
mint fele (53%) fiatal (18-29 éves),
29%-a még nincs 20 éves– azaz vélhetõen a középfokú végzettségük elõtt
állnak, és a technológia iránt fogékony
fiatalok.

Köszönetnyilvánítás
A Szentendrei Keresztelõ Szent János Plébánia
Szentendre önkormányzatától ebben az évben 3 millió
forint segítséget kapott a plébánia és a Szent András
iskola külsõ felújításához. Az összeg nagyban segítette
a munkálatokat, melyek így idõben, az iskolakezdésre
be is fejezõdtek.
Reméljük, hogy a két igényesen felújított épület emeli
Szentendre belvárosának színvonalát.
Blanckenstein György
plébános

genként; és a 100 lakosra jutó iWiWFreemail felhasználók aránya kistérségenként.
A legaktívabb kistérségek a közép-magyarországi régióból kerülnek ki, a
fõvárostól távolodva jellemzõen csökkenõ értékeket láthatunk. Ez alól csak
a debreceni, a szegedi és a siófoki kistérség jelent kivételt. A települési adatokból az is látható, hogy Szentendre
a leginkább e-aktív magyarországi
település.
Forrás:
GKIeNET - T-Home - T-Mobile, 2009
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Érdekességek az ezeréves Szentendre múltjából – Török Katalin rovata

Van Goghot elfogná a reszketés…
Szentendre titka és varázsa
zentendre titkát, varázsát az
elmúlt, hosszú évtizedek alatt
sokan és sokféle megközelítésbõl
próbálták megragadni, leírni. A mûvészettörténészek, építészek általában
a házak funkciójára, stílusára, homlokzat díszítésére, építésük történetére, jó esetben utcakép-formáló szerepükre, a település-szerkezeten belül
elfoglalt helyükre összpontosítanak.
Fontos és értékes információk, de
hiányzik belõlük a titok megfejtése.
Az írók, mint például Szombathy Viktor
vagy Vas István inkább a város atmoszféráját, a benne zajló életet,
érdekes karaktereket, a kulturális sokszínûséget zárták írásaik szövegtestébe. Olvasásuk, a jó írói készségnek
és az átélt élmények hitelének köszönhetõen élvezetes idõtöltés.
Az útikönyvek, különösen azok, amelyek a hatvanas-hetvenes években
íródtak, igényes, színvonalas áttekintést adnak a város nevezetességeirõl,
történetérõl, látnivalóiról. Feladatuk
és céljuk az olvasó érdeklõdésének
felkeltésével rábírni õt arra, hogy
foteljébõl kikelve, útnak induljon, a
célállomáson elidõzzön, fogyasszon,
fizikailag és lelkileg is feltöltõdjön. A
titok és a varázs itt is rejtve marad.

S

kora õsszel a legszebb a természet, s a
város is ekkor mutatja meg igazi arcát,
ez pedig furcsa keveréke valami olyasminek, amit nem lehet pontosan
meghatározni. Korniss-sal gyakran szoktunk este napszállta után kószálni a
város tekervényes utcáin; ilyenkor minden csöndes, nyugodt, a házak szorosan
összebújni látszanak, minden silhouette-szerûen jelenik meg, az ég

ni: hideg foszforeszkálással hunyorgatnak és világítanak. Ideges denevérek
fekete árnyai húznak rövidéletû
egyenetlen vonalakat a házak falaira.
... A ritkafogú kerítések mögül izzón és
tüzes vibrálással világítanak a piros és
narancssárga virágok. Az utcán sétáló
emberek és a kocsikat húzó lovak formái megnyúlnak az alkonyatban, s a
magános szomorú vénasszonyok szürke

Szentendre fehér házai
Alapjában más a helyzet a festõkkel.
Sokkal többen ragadtak tollat, mint az
ember gondolná, hogy a festés mellett
szavakkal is megfogalmazzák a szentendrei színek, formák, hangulatok
sajátos vegyületét. Senki más, csak õk,
a festõk írnak a színekrõl, ami nélkül
Szentendre nem érthetõ.
Egy holland festõ, Corneille, négy
hónapot töltött el Szentendrén 1947ben. Õ írta egyik levelében az alábbi
sorokat: „Ez a hegyektõl körülölelt hely,
Szentendre, a Duna partján fekszik –
valamennyi ház sárga, a sárga igen
gazdag skálája (krómsárga, okkerek és
narancssárga), melynek láttán V.
Goghot elfogná a reszketés, mivel a
sárga szín állt legközelebb a szívéhez.“
Az egykori házak fehér és sárga színét
dicsõíti Bálint Endre is egyik könyvében: „Szentendre fehér házai a délidõben úgy vakítottak, mint a kendõzetlen igazság, és alkonyatkor az okkersárga házak, amikor már jól beitták a
nap könyörtelenül égetõ sárgáit, lüktetve sugározták vissza az ámuló pupillák kellõs közepébe.“ Egy másik írásában a fehérek és okkerek eltûnte miatti gyászáról ír, mert „az igazság helyébe
idegencsalogató színhazugságok kerültek“, amikor a Fõ tér kiszínezett
házaiból színházi díszlet lett.
Máshonnan közelít Vajda Lajos a
harmincas évek közepén: „Ilyenkor

Barcsay Jenõ: Szentendrei templom kereszttel, 1962

smaragdzöldben játszik, teleszórva apró
gyémántokkal. Ahogy lépkedünk lassan
a szûk sikátorokban, egy láthatatlan
fényforrás a velünk szemközt levõ falra
misztikus árnyakat vetít; megdöbbenünk
a csodálkozástól, s érezzük azt, amit csak
vizuálisan lehet kifejezni, olyan az egész
hangulata, mintha a mesékben járnánk,
ahol lépten-nyomon csodák várnak, s ahol
minden lehetséges. Álomba borult régi,
ódon szobákat látni, melyekben sejtelmes
árnyak mozognak. Minden olyan (vagy
hasonló), mint Chagall képein. Nappal
mindez megváltozik, konkrétabb, durvább és valószerûbb, színesebb. Sajnos
ezeket az esti álmodozásokat, azt hiszem,
sohasem lehet majd megfesteni (fizikai
lehetetlenség).“
Ámos Imre a valószínûtlenül kékeslilás esti hegyekrõl, a rendkívülien szép
holdas estékrõl írt naplójában, s arról,
hogy a hold vakítóan foszforeszkál az
ócska templomfalakon.
Bálint Endrét is magával ragadták az
alkonyat és az este színei, a természet
tarka palettája: „A város is leveti nappali ruháit, a házak, amelyek egyszerû
fehér köpönyegben álltak vagy okkersárgán merengtek, elkezdenek hivalkod-

árnyképei imbolyognak a kövezeten...
A természet keveri utánozhatatlan
színeit palettáján – mintha egy zseniális
festõ mögött állnék, hogy ellessem
mesterségbeli trükkjeit – úgy figyelem
évek óta a szentendrei alkonyat váltakozó képeit, irigyen és tehetetlenül,
mert színei megközelíthetetlenek és
utánozhatatlanok.“

Minden szentendrei utca
kompozíció
Számtalan, festõ-tollból született írás
járja körbe a város formavilágát. Ámos
Imre gyönyörû kis városkáról beszél,
ami tele van készen megkomponált
témával. „Az öreg, szûk utcácskák, régi
kapualjak, egy gyönyörû elhagyatott,
omladozó templom; valami furcsa
légkörrel telítik ezt a helyet.“
Ilosvai Varga István lírai hangulatú s
egyben erõsen konstruktív városról
beszél, ami oly annyira hozzájárult festõi stílusa kibontakozásához, hogy el
sem tudta már képzelni, hogy máshol
éljen. „Nekem mindig az egész Szentendre volt a mûterem, mindig kint
voltam. Minden szentendrei utca kompozíció… Halálosan összekapcsolódtam

Szentendrével“ – vallotta egy nem
sokkal halála elõtti interjúban.
Szántó Piroska számára minden megvolt ebben a furcsa kisvárosban, amikor
idevetõdött,a harmincas évek közepén, nem csoda hát, ha magával rántotta. „Az a mulatságos szerkezet,
amibe a dombra felrohanó városmag
összeáll, a hegyek lágy tektonikája, a
szerb templomok sûrû aranya, az, hogy
a város szaga, színe, tarka népessége
hogy alakít ki egy minden sarokról nézve
más jellegû, de egyúttal nagyon
egységes és egyéni képet. Délies volt ez
a város, és úgy tolódott az én tág alföldi egem elé, mint egy erõszakos díszlet,
ellenállhatatlanul. Máig sem tanultam
ki a titkát, még egyre tanulom."
Bálint Endre 1940-ben, a még friss
élmények alapján több írásában is
megkísérelte a látvány és a nyomukban keletkezett asszociációk szavakba
kényszerítését. „Tenyeres-talpas csend
nehezedik a tájra. A Duna szelíden kanyarog, s tükre olykor megremeg a
fölötte átszaladó szellõ érintésétõl.
Innen a hegyrõl jól látni három erõs fordulóját is, amely a reneszánsz mesterek
képeinek hátterét idézi. A kékeszöld víz
kanyargása, a párás levegõ és a távolodó
földek és dombok mintha Leonardo da
Vinci Mona Lisa-jának hátteréül szolgálnának.“
A Fõ térbõl szertefutó keskeny kis
utcák, sikátorok is festõket, mûvészettörténeti párhuzamokat idéztek
fel benne: „A fõtér osztrák kisvárosok
tereire emlékeztet, amit a tér közepére
elhelyezett barokkstílû Szentháromság-szobor is kihangsúlyoz. A térnek
egy a Duna felé szaladó görbe uccájáról
Csontváry Tivadar nyugodtan megfesthette volna valamelyik 'Athéni
ucca'címû képét. Egy másik ucca, amely
a Dunával megy párhuzamosan, Utrillo
francia kisváros uccájáról festett
képének lehetne modellje, míg a templomhegynek kapaszkodó boltíves, szûk
uccácska lépcsõivel olasz emlékeket
ébreszt. …Az egymásfölé épített házak
érdekes szerkezeti megjelenése, a város
színeinek állandó változása, a várost
környezõ dombok varázsa, a Duna
közelsége és egy nehezen tisztázható
vonzás, amivel a mûvészeket magához
közelíti.“
A rendelkezésre álló oldalterjedelem
nem teszi lehetõvé, hogy további festõket – bár lennének még bõven – ide
idézzek. Egy Barcsay Jenõ gondolattal
zárom ezt a varázs-fejtõ, titok-keresõ
rövid összeállítást. „A mûvészet tisztaságot, nyugalmat teremt nemcsak a
mûben, hanem az emberben is, a festõben s a nézõben egyaránt. E nélkül a
harmónia, egyensúly nélkül nem születhetik mû.“
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„Mindig látjuk, melyik lenne a legjobb út, de mindig azon az
úton járunk, amelyikhez hozzászoktunk.“ (Paulo Coelho)

Várja az olvasók észrevételeit, témajavaslatait
a Zöldpont rovat szerkesztõje: Kéri Ildikó
tel.: 30/319-9634 • e-mail: ujsag@szevi.hu
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3. A magyar tudomány napja
55/1997. (IV. 3.)
Kormányrendelet alapján.
1825-ben ezen a napon ajánlotta fel egyéves jövedelmét
Széchenyi István gróf a Tudományos Akadémia létesítésére.
7. Nemzetközi rákellenes
világnap
12. Minõségellenõrzési
világnap. Az Európai
Minõségügyi Szervezet (EQO)
1992. november 12-re hirdette
meg az elsõ minõségügyi
világnapot. A magyar kormány
már az elsõ évben csatlakozott
az EQO felhívásához, mellyel a
szervezet a minõség iránti
elkötelezettség fontosságára
kívánja felhívni a figyelmet.
17. Füstmentes Nap
Az Egészségügyi Világszervezet kezdeményezésére a nap
különbözo rendezvényein azt
hangsúlyozzák, hogy a
dohányosoknak nincs joguk
ártani nemdohányzó
embertársaiknak.
20. Ne gyújts rá! világnap
22. A magyar közoktatás
napja A Pedagógusok
Szakszervezete kezdeményezte
1991-ben a magyar közoktatás
helyzetének, gondjainak
bemutatására, valós társadalmi megítélésének elõsegítése,
a közös cselekvés kialakítása
céljából.
27. Véradók napja
A Magyar Vöröskereszt 1987ben javasolta, hogy 1988-tól
legyen a véradók napja,
emlékezve arra, hogy elõször
1954. november 27-én
adományoztak kitüntetéseket
a sokszoros véradóknak.
Utolsó péntek
Ne vásárolj semmit nap

Halványzöld ház
A házak energiafelhasználása I.
Az országnak is és a háztartásoknak is gondot okoz az
üzemeléshez szükséges energiamennyiség elõteremtése. Sorozatunk elsõ részében az államnak a felhasználásra kerülõ energia csökkentése érdekében tett
intézkedéseinek elõzményeivel, a lakóépületekre
vonatkozó részeivel foglalkozom.
múlt század elején lakások nagyobbik hányada
szoba-konyhás (tisztaszobás) volt, minden komfortlehetõség nélkül. Az iparosodás erõsödésével eltûnt
ez a lakásmodell, és megjelent
a víz, villany és a központi
fûtés, s megnõtt a szobák
száma. A nagyobb alapterülethez szükséges építõanyagok elõteremtéséhez az
ipar több energiát használt
fel, és a megnõtt igények
kielégítéséhez a lakosság is
több energiát fogyasztott. A
fán és szénen kívül megjelent
a gáz, az elektromos energia,
az olaj.
Az elsõ figyelmeztetést a világ
az 1970-es években kialakult
elsõ olajválságtól kapta, mely
során kiderült, hogy a készletek végesek, és a kereskedelemben a kereslet-kínálat
törvényei érvényesülnek. Ez
alól a KGST országok ideigóráig ki tudták vonni magukat,
azonban mindenki tudta, hogy
az energiaárakat elõbb-utóbb
a valós értékükön kell megfizetni. Az állam igyekezett a
fogyasztást a számára kedvezõbb irányba terelni, és az
éjszakai árammal mûködõ
hõtárolós kályhákat, olaj- és
gázfûtéseket, szén- és vegyestüzelésû kazánokat preferálta.

A

Nagy István

A vizsgálatok megállapították, hogy Magyarországon az
ipari termelés (ezen belül az
építõipar), valamint a lakások
energiafelhasználása pazarló.
A kevesebb energia felhasználása érdekében kialakították a korábban hasznosított
téglafélék helyett a kevesebb
anyagot (több üreget) tartalmazó téglaféleségeket, valamint az épületek szerkezeteinek kialakítására új szabványt léptettek életbe, melyben meghatározták a különbözõ épületszerkezetek épületfizikai jellemzõit.
A rendszerváltás után új termékek jelentek meg a piacon,
melyeknek elõállítása kevesebb energiafelhasználást
igényelt, valamint a használat

során kevesebb energiafelhasználást tettek lehetõvé.
A világ népességének, illetve
a termékelõállítás növekedésével megnõtt az energiafelhasználás és a káros anyag
kibocsátás. A környezeti károk
csökkentése érdekében kötötték meg a riói és a kiotói
egyezményt.
Európában szükségessé vált a
felhasznált energia összetételének megváltoztatása, és
az eddig nem vagy kis mértékben használt energiafajták
alkalmazása. Ausztriában és
más országokban bevezették
az energetikai központú lakóház tervezést, melynek eredményeképpen az újonnan
épített lakóépületek energiafelhasználása kb. 30%-kal
csökkent. Az európai eredmények a magyar döntéshozókat is arra kényszerítették, hogy jogszabályban szabályozzák az épületek energiafelhasználásának kérdését.
A szabályozást szükségessé
tette az Oroszország és
Ukrajna közötti permanens
árvita, valamint az, hogy az
energiaellátás a nagy gázhányad miatt féloldalassá vált.
A világ energiaéhsége megnõtt, belépett a nagyfogyasztó Kína és India, és
fogyasztóként jelentkezik a
többi feltörekvõ ország is. A
nagyvilág történései alapján
a kõolaj és származékai, a
földgáz árának emelkedése,
valamint felhasználható mennyiségének behatárolódása
prognosztizálható. Ez magában hordozza az ország terheinek várható növekedését.
Ennek ellensúlyozására felmerült a felhasználás csökkentésének és szerkezetének
megváltoztatási igénye.

Lakóépületek
energetikai jellemzõi
• Az épületek energetikai
jellemzõinek meghatározásáról szóló 7/2006 (V.24.)
TNM. rendelet szabályozza,
hogy mely építési munkák
esetében kell az épület ter-

SZENTENDREI HOMEOPATA KLUB
November 17. kedd 18 óra
Napórásház földszintje

Az autizmus és az oltási károsodás szindróma kezelése
dr. Tinus Smits módszerével
Dr. Szûcs Erika orvos, homeopata elõadása

vezõjének energetikai számításokat készíteni, és a tervezett épületeknek mely
határértékeknek kell megfelelni. A rendelet hatálya alá
esõ épületekre az építésügyi
hatóság csak akkor adja ki az
építési engedélyt, ha a tervezõ számítással igazolta azt,
hogy a tervezett létesítmény
megfelel az energetikai elõírásoknak. Az építési munkák
elvégzése után az építkezés
felelõs mûszaki vezetõjének
nyilatkoznia kell arról, hogy
az elvégzett építési munka
megfelel a jóváhagyott terveknek és az energetikai
számításban foglaltaknak.
• A 176/2008. (VI.30.) Korm.
rendelet az épületek energetikai jellemzõinek tanúsításáról elõírja, hogy a rendeletben
meghatározott
esetekben az energiát felhasználó épület energetikai
jellemzõit tanúsítani kell. Ez
évtõl kezdve az építtetõnek a
használatba vételi engedély
kérelem benyújtása során
tanúsíttatni kell arra jogosítvánnyal rendelkezõ szakértõvel azt, hogy az építkezés
során az energetikai számításban foglaltakat az építési
munkák során betartották. A
szakértõ által kiállított energetikai tanúsítványnak tartalmaznia kell azt, hogy az épület
a lehetséges tíz minõségi
besorolásból melyikbe tartozik.
A rendelet a jelenlegi – csak
új épületekre vonatkozó –
minõségtanúsítási kötelezettséget kiterjeszti a 2012. január 1. után ellenérték fejében
történõ tulajdonátruházás
vagy egy évnél hosszabb idõtartamú bérbeadás eseteire is.
Következõ írásomban a fenti
két jogszabály – lakosságot
érintõ – lényeges részeit ismertetem.
Nagy István
építési szakmérnök
A témával kapcsolatos kérdéseiket a lap szerkesztõségébe
várjuk: ujsag@szevi.hu.
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A dohányfüst ezerféle mérget tartalmaz!
Ne akard!
armincezer orvos 30 évig történõ
követésen alapuló angliai vizsgálat
adatai alapján megállapították, hogy a
dohányzás, felelõs a:
• tüdõdaganat okozta halálozás 91%-ért,
• felsõ légúti és a tápcsatorna felsõ részének
daganatai miatti halálozás 85%-ért,
• a húgyhólyagrák halálozás 53%-ért,
• a hasnyálmirigyrák halálozás 44%-ért,
• a veserák halálozás 29%-ért,
• a légzõrendszer okozta halálozás 76%-ért,
• a szív-, és érrendszeri megbetegedések miatti halálozás 37%-áért.
A dohányzással összefüggõ halálesetek száma
Magyarországon évi 35 ezerre becsülhetõ,
amely az összhalálozás több mint 20%-a.

H

A dohányzás nem csak magát a dohányzót
veszélyezteti. A passzív dohányzás olyan
füstkeverék nem akaratlagos belélegzése,
amely közvetlenül a dohánytermék égésébõl és
a dohányzó által kifújt füstbõl származik. A
passzív dohányzás tehát: dohányos ember
környezetében levegõt venni. A szakértõk
szerint a „környezeti“ dohányfüst tartalmazza
mindazokat a károsító anyagokat – a nikotint,
a kátrányt, a szénmonoxidot és azt a több mint
4000 féle mérget –, amelyet a dohányzó ember
beszív.
2006-os felmérések szerint hazánkban a fiatal
nõk (18-24 éves korosztály) 42%-a dohányzik.
Különösen veszélyes a fogamzásgátló szerek
szedése a cigarettával együtt, amely trombózist, embóliát, fokozott csontritkulást, korai

ráncosodást stb. okozhat. A dohányzó nõk
nehezebben esnek teherbe, és közöttük gyakoribb a szövõdményes terhesség, a koraszülés.
A kismama szervezetébe kerülõ mérgek a
magzatot is károsítják. Olyan ez, mintha az
anya a baba szájába dugná a cigarettát. A cigaretta elszívása után húsz perccel a magzat
vérében ugyanakkora lesz a nikotinkoncentráció, mint az anyáéban. Ha az anya dohányzik,
a méhlepény vérellátottsága csökken, így a
baba kevesebb oxigénhez jut, ezáltal elmarad
a testi és szellemi fejlõdése. A dohányzás növeli
a koraszülés és halvaszülés valószínûségét,
elõidézheti a méhlepény spontán leválását. A
dohányzó anyák gyermekei között gyakoribb a
rettegett bölcsõhalál. Kétéves kor alatt gyakoribbak a légúti megbetegedések, a középfülgyulladás, a tüdõgyulladás.
Milyen indok kell még, hogy el se kezdjünk
dohányozni?
Az Egészségügyi Világszervezet felmérése
szerint évente közel 4 millió ember hal meg
idõ elõtt a dohányzás következményeként
kialakuló betegségekben, s ha e folyamatot
nem tudjuk megfékezni, akkor a becslések
szerint 2030-ra az évi halálozások száma ez
okból 10 millióra fog emelkedni.
Általános téveszme él a dohányosok körében,
miszerint, ha csak egy pár szálat szívnak naponta, és azt sem tüdõzik le, az nem károsítja jelentõsen az egészséget.
A nõi nemi hormon (ösztrogén) eredendõen
megvédi a nõket a szívbetegségektõl, azonban
a dohánynak nõi nemi hormon közömbösítõ
hatása van, ami tovább rontja a nõi dohányosok
betegségek elleni védelem esélyeit.
A dohányfüst méreganyagai károsítják a spermiumokat is, így a dohányzó férfiak kevésbé
nemzõképesek, gyakrabban fordul elõ náluk
meddõség, mint a nemdohányzó férfiaknál.
Több dohányzásleszoktató módszer létezik
Magyarországon – viselkedésterápia, akupunktúra, gyógyszeres, nikotinpótló terápia, nikotinos rágógumi, orrspray, tapasz. A legfontosabb
a saját akaratod, és hogy soha ne kezdj el
dohányozni.
-ki-
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Kiosztották Az év
természetfotósa díjakat
220 pályázó mintegy 4000 pályamûve közül választotta ki a
zsûri az egyes kategóriák díjazottait és a különdíjak nyerteseit,
valamint azt az összesen 115 képet, amelyeket a Magyar
Természettudományi Múzeum hagyományos kiállításán, november 4–30. között a nagyközönség is megcsodálhat.
(fotók láthatóak a neten)

Rákó Alex: Tömegverebedés

140 év fénye
Szeretettel várnak mindenkit a Szentendrei Református
Gimnázium Tentamen gálamûsorára, melyet a Magyar Tudomány
Napja és a Természettudományi Közlöny 140 éves évfordulója
kapcsán november 20-án, pénteken 15.30 órakor tartanak az
iskola Bolyaiak termében.
Mûsorterv
• Benkõ József teremnévadó
• 10 év a 140-bõl – a Szentendrei Reformáítis Gimnázium jelenléte a Természet Világában
• Oláh Anna: Az Appendix – a világ kulturális örökségének része
• Aranysokszög – természettudományos ösztöndíj a Szentendrei
ReformátusGimnáziumban
• Kiss Székely Zoltán: 1990. januári beszélgetés Gánti Tiborral
• 140 éve világítunk – meghívott elõadóval
• A legjobb Tentamen-dolgozatok elõadása
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Radnóti szótár - Radnóti Miklós költõi nyelvének szókészlete
Argumentum, Budapest, 2009. 696 l.
emrégiben városunk is
megemlékezett a költõ
századik születésnapjáról. A nemzet – ezt mutatta
a szentendrei rendezvény is –
szeretõ megbecsüléssel tartja számon õt, aki Kabdebó
Lóránt
irodalomtörténész
szerint „balladás sorsú, árva
ifjú, szerelmes férfiú“, aki
„hazáját a halálos feláldozásig verseivel híven szolgáló
krisztusi sorsú ember“ volt.
Ez alapozta meg állandó és
változatlan népszerûségét, õ
a közelmúlt felmérései szerint az ifjúság körében is a
legismertebb költõink egyike. Méltán: megtörhetetlen,
határozott, kemény kiállású
ember volt.
A szegedi egyetemen magyarfrancia szakot végzõ és 1934ben ott doktoráló költõtanár
elõtti tisztelgés ez az évfordulóra megjelentetett könyv,
amely a költõ verseinek valamennyi szavát foglalja szótárba. A szótár szerkesztõje,
Beke József – a ritka tudós
gimnáziumi tanárok egyike –
mintegy húsz év múlva
ugyancsak a szegedi egyetemen végzett. A magyar nyelv
iránti elkötelezettségét részben ugyanazoktól a pro-

N
Könyvbemutató
és elõadás
A Ferences Gimnázium, a
Szentendrei Ferences Öregdiákok Országos Egyesülete és
a Pest Megyei Múzeumok
Igazgatósága tisztelettel hív
mindenkit november 15-én,
vasárnap 17 órára Ferences
Gimnáziumba (Áprily tér 2.) a
Pax et bonum – A szentendrei
barátok címû kiállításához
kapcsolódó rendezvényre.
P. dr. Barsi Balázs OFM a ferences imádságról tart elõadást, majd Soós Sándorné dr.
Veres Rózsa „...fonjunk rózsafüzért szép Üdvözletébül“ A
rózsafüzér imádsága és rózsafüzéres versek a XIX-XXI.
századi magyar irodalomban
címû könyvét bemutatja dr.
Cs. Varga István irodalomtörténész professzor.
Közremûködik: Jáki Sándor
Teodóz bencés szerzetestanár,
csángó és népénekkutató,
Fazekas Andrea színmûvésznõ.

fesszoroktól tanulta, mint
Radnóti Miklós.
A véletlen úgy hozta, hogy az
elsõ magyar költõi szótár is
szegedi vonatkozású: Juhász
Gyula nyelvezetét Benkõ
László szegedi fõiskolai tanár
dolgozta fel. A második magyar írói szótár Petõfi Sándor
összes, írásban ránk maradt
szavából áll, négy hatalmas
kötete bõ húsz évig készült a
Magyar Tudományos Akadémia
Nyelvtudományi Intézetében.
Beke József korábban a költõ
és hadvezér Zrínyi Miklós
mûveibõl állított össze szótárat. Van még Balassi Bálintszótár is, ezt Jakab László és
Bölcskei András készítette a
debreceni egyetemen. Balassi,
Zrínyi, Petõfi, Juhász Gyula és
Radnóti az öt magyar (költõ)
tehát, akiknek a mûveikben
szereplõ minden szavuk
szótári feldolgozásban megkereshetõ.
Az írói szótár õse a Homérosz
nehezebb szövegrészeihez
fûzött ókori magyarázatok, a
glosszák voltak. Az írói szótár
a szavakat értelmezi, vagyis
leírja jelentésüket, megadja
szófajukat, közli elõfordulásuk számát és egyéb, tudományos szempontból is fontos

Álom luxuskivitelben
Az Erdész Galériában (Bercsényi u. 4.) december 3-án, csütörtökön 18 órakor hat kiváló ötvösmûvésznek nyílik kiállítása Álom luxuskivitelben címmel. A tulajdonosok kérése a mûvészek felé
az volt, hogy olyan nyakéket tervezzenek, melyet nem mindennapi alkalomra lehet viselni. Az
ékszer, melynek alapanyaga ezüst, legyen merész, exkluzív mind méretében, anyagában, megjelenésében. Kiállító mûvészek: Abaffy Klára, Gaál Gyöngyvér, Király Fanni, Marosi László, Tóth
Zoltán, Vékony Fanni.
Az élet egy másik területe az öltözködés. Vereczkey Szilvia textilmûvész olyan különleges
öltözködési kollekciót állít ki, mely sokféle alapruhatár kiegészítõje lehet. Láthatunk stólát,
kendõt, sálat, övet. Az anyagok színvilága lélegzetelállító, karácsony közeledtével elõtérbe
kerülnek az ezüst, arany, óarany, vörös, zöld színek és különbözõ árnyalatai.

Nosztalgia
délután
Szeretettel meghívjuk Szentendre minden nyugdíjasát
november 15-én, vasárnap
15-tõl 19 óráig tartandó nosztalgia délutánunkra, amelynek helyszíne a Remisz ebédlõje (a Kaisers áruház mögött).
Belépõdíj 600 Ft.
A rendezvényt kéthetente
tartjuk.

Selyemfestmények
Pistyur Gabriella
selyemképeibõl
nyílik kiállítás a
lakótelepi klubban.
(Hamvas Béla u. 46.) A képek megtekinthetõk és megvásárolhatók november 16-tól egy
hónapon keresztül
a könyvtár nyitva
tartási idejében.

tulajdonságukat, majd idézetekben mutatja be a szót. A
számítógépes eljárások révén
egyre többféle statisztikai
táblázat egészíti ki ezeket a
szótárakat. Az ilyen szótár felhasználói széles területen
vannak az irodalomtudománytól a nyelvészeti stilisztikán
keresztül az elõadó-mûvészetig.
Radnóti Hetedik eclogája így
kezdõdik: „Látod-e, esteledik
s a szögesdróttal beszegett, vad
| tölgykerítés, barak oly lebegõ,
felszívja az este. || Rabságunk
keretét elereszti a lassu tekintet | és csak az ész, csak az ész,
az tudja, a drót feszülését.“ A
szótár közli, hogy kétszer írja
le Radnóti a „barak“ szót (ma:
barakk), jelentése: 'foglyok
tartására épített ideiglenes
faépület', a 'szögesdrót' olyan
drótfonat, amelyben 'hegyes
tüskék vannak' – a magyar
nemzeti lírában másutt aligha
fordulnak elõ ezek a szavak. S
ugyancsak rendkívül ritka a
„felszív“ igének a 'magába
olvaszt; láthatatlanná tesz'
átvitt értelmû használata.
Nos: ilyenféle apróságokat tartalmaz egy írói szótár, hasonló a kutatás, mint amikor például festményen vizsgálják

nagyítóval a mûvész ecsetkezelését.
A tudományos kutatás az írói
szótárak segítségével össze
tudja vetni az alkotók szókincsének mennyiségét is. A
Zrínyi szótárban 6882, a Petõfi
szótárban 22 719, a Juhász
Gyula szótárban 11 606 címszó van, Radnóti költõi nyelvét
5135 címszóban mutatja be a
szótár 8425 jelentésváltozatban.
Összehasonlító vizsgálatokra
is jók az írói szótárak. „Itt
született a legény s itt nõtt, |
a lány is itt született s nõtt, |
megeste õket a langyos trópusi
esõ“ – írja Radnóti (Ének a
négerrõl…), a kifejezés efféle
különösségét, finomságát a
XX. század második felében
Weöres Sándornál is megtalálhatjuk: „A dér a kökényt
megeste. || Hüvös és öreg az
este“ (Valse triste). S ha
tudjuk, hogy ez a „megeste“
igealak a magyar nyelvjárásokban szokásos, akkor azt sem
feledhetjük, hogy legjobb
költõink is merítenek az úgynevezett Bartók Béla-i tiszta
forrásból.
Büky László
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Sikert sikerre halmozva
Szentendre Táncegyüttes az utóbbi évek
magas színvonalú szakmai munkájának
és kiváló teljesítményeinek elismeréseként lehetõséget kapott arra, hogy öt elõadásból álló, egész
estés mûsort adjon
Budapesten.
Október 20-án, 22én, 27-én és 29-én
a Hagyományok
Házában, november 2-án pedig a
Duna Palotában
került sor az elõadásokra,
igen
nagy sikerrel. A
29-i mûsort a Duna
Televízió teljes
egészében rögzítette.
November 6-án 11.
alkalommal került
sor a Martin György
Néptáncszövetség rendezésében a Kortárs
Néptánc címû színházi bemutatóra a
Mûvészetek Palotájában. Az antológia jellegû
válogatás minden évben a néptáncmûvészet
új, rendhagyó törekvéseit, irányzatait reprezentáló mûveket mutat be. Az elõadók között
megtalálhatók a professzionális és nem hivatásos táncegyüttesek éppúgy, mint az alkalmi
társulások. Az alkotók soraiban jelen vannak a
már kiforrott alkotó egyéniségek és a fiatal
koreográfusok.
Idén elõször kapott meghívást a Szentendre
Táncegyüttes egyik vezetõjének, Kocsis
Enikõnek új koreográfiája, melynek címe:

A

Boldog asszony leányai. E koreográfiában
látható, hogy a csángó asszonyok elszigetelt,
archaikus világában a hit és a hiedelem milyen
szorosan összefonódik, és sorsukat végig

kísérik a bölcsõtõl a sírig. Életre kelnek a
bûbájos szépasszonyok varázserejû énekei és
õsi imái.
Márciusban a VIII. Molnár István Országos
Koreográfiai Versenyen megosztott elsõ
helyezést ért el ez az alkotás. A koreográfiában
a szentendrei táncos lányok mellett szerepeltek a gyõri Lippentõ Táncegyüttes lányai is.
Ezt a mûsorszámot is láthatja majd többek
között, aki eljön az együttes hagyományos év
végi bemutatójára december 20-án, vasárnap
17 órakor a Pest Megyei Könyvtár színháztermébe.
G. J.

a téli közösségi munkák, és a Márton napi búcsú
hangulatát is átélhették. A Lúdas Matyi és a
Gyászliba Galibája címû mesejátékok a legkisebbeket szórakoztatták. A magyar konyha kedvelt lúdételeit és a magyar borvidékek újborait
is megkóstolhatták a táncban és mulatságban
megfáradtak.

Régi idõk ünnepe
kiket nem tántorított el a kora reggeli
köd és a szürke égbolt, azok a Skanzenbe
kilátogatva felejthetetlen élményekkel
gazdagodhattak a hétvégi Márton napi fesztiválon. Már a bejáratnál próbára tehették a
látogatók a szerencséjüket: aki egy gesztenyével teli zsákból kihúzta az aranygesztenyét,
sült libacombot kapott. De akik mellényúltak,
azoknak sem volt okuk a csüggedésre, hiszen a
rengeteg program és látnivaló õket is kárpótolta. Az ügyes kezûek krumplipuskát, tollsípot,
kenõtollat vagy lampiont készíthettek. Aki kedvet kapott, sodorhatott lúdgége tésztát, díszíthetett mézeskalácsot, márthatott gyertyát. A
muzsikára és táncra vágyókat a Lajta Néptáncegyesület, a Buda Folk Band, a Vujicsics
Együttes játéka hangolta jókedvre. A látogatók

A

Szent Mártont, a középkor egyik legnépszerûbb szentjét példaértékû élete miatt avatták szentté. A IV. században Szombathely
környékén született Mártont jólelkûsége,
felebaráti szeretete, betegek és szegények
iránti részvéte, egyszerû életmódja miatt a
katonák, koldusok és számos mesterség
védõszentjeként is tisztelték.
Márton-napot mind a népi kultúra, mind a
keresztény kalendárium jeles napként tartotta számon. Ez a nap zárta le az áprilisban,
Szent György napján induló gazdasági
munkákat, ilyenkor kóstolták meg az újbort
és vágták le elõször a tömött libákat. „A bornak szent Márton a bírája“ – állítja a mondás,
vagyis az õszi idõjárás dönti el, hogy milyen
lesz a bor. A közhiedelem úgy tartotta, „aki
Márton napon libát nem eszik, egész évben
éhezni fog“. Az elfogyasztott szárnyasok
csontjaiból jósoltak, a fehér és hosszú csont
havas telet, míg a barna és rövid csont enyhe
telet jelentett.
K. K.

Játék A PMMI „Pax et bonum“ játékban feltett kérdésre „Mit
jelképez a három csomó a ferences barátok övén?“ a helyes
válasz: 1. A szerzetesi fogadalmakat: Tisztaság – Szegénység –
Engedelmesség. A játék nyertese: Csikász Györgyné (Leányfalu)
Helyreigazítás A 38. számunkban megjelent Kassai Modernek
kiállítása a MûvészetMalomban címû írás a 2007. évi, a magyarországi mûvésztelepeket bemutató kiállítást a Határtalanul
programsorozat részeként említette, jóllehet az ötlet és a rendezés a Szentendrei Régi Mûvésztelep Kulturális Egyesületé volt.

14 aprók
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP
ADÁSVÉTEL

ÁLLÁST KERES

Eladó: költözési ingóságok.
Bútorok, festmények, lámpák,
mikrósütõ, IKEA fehér szekrénysor, kb. 15 nm szalagparketta, rozsdamentes konyhai
mosogató 100 cm, Siesta + gázpalack, stb. Tel. 06-30-9617335.

Társaságok, egyéni vállalkozók
könyvelését vállalom. Tel. 0630-996-9990.

Jó állapotban lévõ, keveset
futott Keeway motor olcsón
eladó. Tel. 06-70-336-5530.
www.agynemuhuzatok.hu.

Házkörüli asztalos munkákat
vállalok. Bútorok összerakása,
szétszerelése,
átalakítása.
Egyedi laminált bútorok felmérése, kivitelezése. Tel. 0630-543-0504.
Takarítást, kertgondozást vállalok. Tel. 06-20-389-0961.

Barnaszén eladó. Tel. 06-20454-6672.

Délutáni, esti órákban és hétvégén lakásomon gyermekfelügyeletet és vasalást vállalok.
Tel. 06-70-336-5530.

Bélyeggyûjteményt, régi képeslapokat, pénzeket, kitüntetést
vásárolok. Tel. (26) 385-387.

Takarítást vállalok. Tel. 06-30406-2020.

ÁLLÁS

EGÉSZSÉG

Szentendrei adventi vásár idejére december 3-tól január 3-ig
keresünk árusítót melegkonyhás standunkba. Jelentkezés:
ujmuvesz@ujmuvesz.hu

Kineziológus-természetgyógyász Szentendrén. Tel. 06-30524-3198.

Szentendrei vendéglátó üzletünkbe, kiszállító fiút keresünk.
Kiszállítás 16-21 óra között.
Saját jármû szükséges. Tel. 0620-468-0566.
A Duna House szentendrei
és csillaghegyi irodája keres
értékesítõket, kiemelkedõ
kereseti lehetõséggel. Jelentkezés, információ: jablonszky.bea@dh.hu, Tel.
06-30-619-5653.
Fodrász váltótársat keresünk
szentendrei szalonba. Tel. 0620-931-9329.
Fõiskolai, diplomás óvodapedagógust keresünk szentendrei intézménybe. Tel. 06-20428-3280.
Szentendrei magánóvoda óvónõt keres. Tel. 06-20-971-9895.

Fiatal gyógytornász házaspár
házhoz megy Szentendrén és
környékén. Tel. 06-20-3933899, 06-30-355-0851.

Külön szoba másik bérlõvel
közös helyiségekkel 35 ezer
forintért (rezsivel együtt)
kiadó. Tel. (26) 310-675, este.

Pismányban, az Egres utcában
1280 nm-es telek (átminõsítés
elõtt) eladó 10,5 millió Ft-ért.
Tel. 06-30-948-4659.

Püspökmajor-lakótelepen 41
nm-es, teljesen felújított, 1,5
szobás lakás kiadó 55 ezer
forint+rezsi. Tel. 06-70-3835003.

Szentendrén különbözõ méretû
ipari telkek kedvezõ áron
eladók. Tel. 06-30-948-4659.

Szentendrén, Pap- szigettel
szemben 26 nm-es szoba, konyha, fürdõszobás apartman
hosszabb távra kiadó. Tel. 0630-435-1237,
(8-20
óra
között).
Fõ téri kis lakást nagyobbra
cserélnék. Tel. 06-20-4471100.
Püspökmajor-lakótelepen 56
nm-es, bútorozott, felszerelt
lakás hosszú távra kiadó, 55
ezer Ft+ rezsiért. Tel. 06-20314-9080.
1,5 szobás különálló kis családi
ház kiadó Szentendrén. Tel. 0670-389-5749.
Szentendrén, fiatalos lakás kocsibeállóval kiadó 70 ezer
forint/hó+rezsi. Tel. 06-20330-3640.

KIADÓ LAKÁS
Lakások, házak, nyaralók,
raktárak, irodahelyiségek
folyamatosan kiadók vagy
eladók. Jó helyen, jó áron!
Tel. 06-30-299-0376.
Pismányban panorámás, kétszintes ház kiadó. Tel. 06-30228-5021.
Izbég központjában, nyugodt
környezetben 3 szobás házrész
kertel kiadó. Tel. 06-20-4113190.
Szentendrén 45 nm-es új lakás
alacsony rezsivel kiadó 70 ezer
Ft/hó+rezsiért. Tel. 06-30-4544431.
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Leányfalun családi ház kiadó jó
közlekedéssel. Tel. 06-20-2030208.
LAKÁS, INGATLAN
Eladó lakások, házak, nyaralók, raktárak, irodahelyiségek és telkek, jó helyen,
jó áron! Bérelhetõk is! Tel.
06-30-299-0376.
Szentendrén Pismány aljában,
a Pacsirta utcában 820 nm-es
telek eladó. 15%-os beépítési
lehetõség, víz, csatorna telken
belül, csendes, aszfaltos utca.
Ár: 28 ezer Ft/nm. Tel. 06-20924-2487.

Duna-korzón, Szentendre belvárosában 2 szobás lakásom
nagy terasszal, elõkerttel, tárolóval, kocsibeállóval 24,5 millió Ft-ért eladó. Tel. 06-30-5156544.
Eladó Szentendrén, a Vasvárilakótelepen 70 nm-es, cirkófûtéses, 1 szoba, 2 félszobás,
étkezõs lakás 19,5 millió Ft-ért.
Ingatlanközvetítõk ne hívjanak. Tel. 06-20-515-7119.
OKTATÁS
Számítástechnika-, matematikaoktatást vállalok. Tel. 06-20454-6672.
SZOLGÁLTATÁS
Asztalos munkát vállal. Fából
mindent. Tel. (26) 318-219, 0630-319-7278.
Családi házak tervezése, energetikai minõsítések készítése.
Nagy István, 06-20-801-2117.
Régi nyílászárók 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. 06-30-249-8409.
Hûtõgép, fagyasztó, mosógép, villanytûzhely és mikrosütõ javítása sugárzásméréssel! Mezei Sándor,
(26) 311-847, 06-30-9504187.

Gazdikeresõ

1%

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 Barcsay Alapítvány
(2000 Szentendre,
Kálvária u. 18.)
adószáma: 18662773-1-13
2007. adóév 1%-os
felajánlásából
1 631 472 Ft-ot kapott.
Az alábbiak szerint
használtuk fel:
játszótéri játék,
osztályterem bútorzata,
szabadidõs foglalkozásra
anyagok, eszközök,
jutalomkönyvek,
sporteszközök, táborozási
hozzájárulás.

KERESSÜK GAZDÁJÁT VAGY
ÖRÖKBEFOGADÓJÁT
SAMU fiatal, fajtatiszta vizsla kannak.
Október 27-én került be a gyepmesteri
telepre. Kikötötték pórázzal az okmányiroda elé. Lehetséges, hogy a gazdája hivatalos ügyét intézte a hivatalokban. Kedves, játékos, jóindulatú.
Szeretne hazamenni, vagy egy meleg,
családi otthonra lelni.

Dugulás-elhárítás, csatornaszerviz éjjel-nappal, hétvégén is.
Mosogatók, WC-k, csatornák,
vizes helyiségek lefolyóinak
tisztítása garanciával. Tel. (061) 240-8113, 06-30-912-9017,
06-20-335-3411.
Villanyszerelés-hibaelhárítás 2 órán belül. Tel. 0670-247-9072.
Eldugult? Segítünk! A kiszállás ingyenes. Tel. 06-20917-7555, www.dugulaselharito.hu.
Hûtõ- és klímajavító gyorsszolgálat. Tel. 06-20-9177555.
Víz-, gázkészülék-fûtésszerelõ gyorsszolgálat. Tel.
06-70-241-8999.
ÜZLET
Szentendrén, a Kucsera Ferenc
utcában, utcára nyíló üzlethelyiség kiadó. Padlószõnyeges
alagsor 56 nm-es, földszint 23
nm-es. Tel. 06-20-411-3091.
Átadó árukészlettel, berendezéssel sok éve bejáratott,
jelenleg is mûködõ fehérnemû üzlet Szentendrén,
forgalmas helyen. Tel. 0630-660-1272.
Szentendre belvárosában utcai
bejárattal, saját vizesblokkal,
16 nm-es üzlethelyiség 95 ezer
Ft/hó+áfáért kiadó. Tel. 06-20474-2000.
Szentendre iparterületén mûhely, raktár, iroda kiadó. Tel.
06-30-454-4431.
EGYÉB
Léleklátó szeretettel várja! Tel.
06-30-605-7199, www.leleklato.eoldal.hu.

OÁZIS INGATLANIRODA
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

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 13. péntek
16:00 CSIRIBIRI (72')
17:15 GRÓFNÕ (98') kh:16
18.00 MUZSIKUSPORTRÉK
Halmos Béla népzene kutató
sorozata
9. JÁRD KI ZSIGA! dokumentumfilm, 51 perc
Rendezte: Szomjas György
Belépõjegy: 600 Ft
19:00 BECSTELEN BRIGANTYK
(153') kh:18

19:30 ANOTHER PLANET MÁSIK 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 20. péntek
18:00 SZERELEM MÁSODIK
LÁTÁSRA (92') kh:12
19:45 TRÉFA (93') kh:16

november 21. szombat
10.00 BÁBSZÍNHÁZ
november 14. szombat
KAKAÓVAL. A SZOMORÚ
15:00 CSIRIBIRI (72')
KIRÁLYKISASSZONY
16:15 VÉNUSZ (95') kh:12
18:00 ADMIRÁLIS (124') kh:16 Belépõ: 800 Ft, 3 fõre 2000 Ft
20:15 DISTRICHT 9 (112') kh:18 15:00 DERÜLT ÉGBÕL FASÍRT
(100') kh:12
16:45 A CSALÁD KICSI KINCSE
november 15. vasárnap
(99') kh:12
14:30 CSIRIBIRI (72')
18:30 TRÉFA (93') kh:16
15:45 VÉNUSZ (95') kh:12
17:15 BECSTELEN BRIGANTYK 19:45 SZERELEM MÁSODIK
LÁTÁSRA (92') kh:12
(153') kh:18
20:00 ADMIRÁLIS (124') kh:16
november 22. vasárnap
14:00 DERÜLT ÉGBÕL FASÍRT
november 16. hétfõ
(100') kh:12
18:00 ANOTHER PLANET15.30 METAFIZIKAI HÍD KELET
MÁSIK BOLYGÓ (95')
ÉS NYUGAT HATÁRÁN III/3.
19:45 IL DIVO - A MEGTudatosság az életvitelben.
FOGHATATLAN (110') kh:16
A tudat fejlõdésének elmélete
és gyakorlatai.
november 17. kedd
18:00 VÉNASSZONYOK NYARA Mireisz László buddhista tanító
elõadása (Göncöl Szellem(75') kh:12
tudományi Szabadegyetem)

November 16-17.

AZ ANOTHER PLANET – Másik bolygó átütõ sikert aratott
az 57. Mannheim Heidelbergi Filmfesztiválon
ANOTHER PLANET - A MÁSIK BOLYGÓ nyerte a november 13 és
23 között megrendezett 31. Starz Denveri Nemzetközi Film
Fesztivál „Maysles Fivérek Díját“, melyet a legjobb dokumentumfilmnek ítél oda a neves amerikai filmes szakemberekbõl
álló zsûri.
A több mint kétszáz alkotást bemutató rangos amerikai filmes
seregszemle a kortárs filmmûvészet kiemelkedõ alkotásaiból
állította össze programját. A Másik Bolygót a rendezõ jelenlétében, nagy sikerrel, teltházas elõadásokon mutatták be az
észak-amerikai közönségnek. Az amerikai dokumentumfilm
megújítóiról elnevezett rangos díj odaítélésekor a zsûri indoklásában kiemelte a film mesteri mûvészi megvalósítását és a
megrendítõ téma visszafogott megközelítését. A film gondolatébresztõ képi és hangi világot alkalmazva teljesedik ki egyedi, megragadó érzelmi és filmélménnyé, amely egyaránt jutalom
és kihívás a nézõnek -áll a zsûri közleményében.
Ez bizony a valóság, a gyermekkatonák és a kiskorú prostituáltak, a szemétben turkáló, téglákat pakoló csöppségek, a sarkon
cigit és édességet árusító kislány és a cipõpucoló kisfiú valósága. Egyikük sincs a szemünk elõtt, elvégre messze van Afrika,
Dél-Amerika és Ázsia, szinte kozmikus messzeségben (igen,
talán jobb is lenne azt hinni, hogy egy másik bolygón), de
nekünk, a kényelmes-gyáva többségnek is kötelességünk
tudomást venni róluk. És megnézni az ilyen filmeket.
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Elõadás
SZENTENDREI PETÕFI
KULTURÁLIS ÉS
HAGYOMÁNYÕRZÕ
EGYESÜLET
Stéger köz 3.
November 13. péntek 18 óra
1989: A RENDSZERVÁLTÁS
ÉVE. Az elõadás képet ad a
lengyel, magyar, cseh
eseményekrõl, a romániai forradalomról, a berlini fal ledöntésérõl. Szép Tibor elõadása

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)

Kiállítás
CAFE FREI
Bogdányi u. 40.
A SZIVÁRVÁNY HÁTÁN
Végh Éva festõmûvész kiállítása
Megtekinthetõ november 28-ig
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

LAKÓTELEPI KLUB
Hamvas Béla u. 4.
November 14. szombat
10 óra
JÁTSZÓHÁZ
Gyöngyös játszóház:
gyöngyfûzés és gyöngyös
kavicsok készítése.
GYERTEK EL!!!
November 28. szombat
10-12 óra
MIKULÁS JÁTSZÓHÁZ
A részvétel ingyenes

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. Megtekinthetõ november
31-ig.
MÛVÉSZETMALOM
Bogdányi út 32.
KASSAI MODERNEK
A két világháború közötti
képzõmûvészet Kassán
Megtekinthetõ január 17-ig,
hétfõ kivételével naponta 10-tõl
18 óráig
PART MOZI
Duna-korzó 18.
DEIM BALÁZS ÉS KRIZBAI
GERGÕ FOTÓKIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ november
végéig.

Koncert
VÁROSHÁZA DÍSZTERME
Városház tér 3.
November 28. szombat 18 óra
LEVENTE GÁLA
ERM'S ÉTTEREM
Kossuth L. u. 22
www.erms.hu
Hétvégenként szombaton és
vasárnap
PIANÓ BÁR ISMERT
SLÁGEREKKEL!
Asztalfoglalás: (26) 303-388

Gyerekprogram
PEST MEGYEI KÖNYVTÁR
SZÍNHÁZTERME
Pátriárka u. 7.
November 13. péntek, 10 óra
A NAGY HO-HO-HO HORGÁSZ
Mesemusical a Szabad Ötletek
Színháza elõadásában
Belépõjegy:500 Ft
PÜSPÖKMAJORI KLUBKÖNYVTÁR
Hamvas Béla u. 6.
November 14. szombat, 10-12
óra
GYÖNGYÖS JÁTSZÓHÁZ
Gyöngyfûzés és gyöngyös kavicsok készítése

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

Mikulásszolgálat
A Közmûvelõdési Kft. idén is
megszervezi a Mikulás-szolgálatot. A Mikulások december 5én, szombaton 16-20 óra
között, félórás idõszakokban
látogatják meg a gyerekeket.
Megrendelni személyesen vagy a
kft. telefonszámán lehet: (26)
312-657. Ára: 4000 Ft.

16 sport
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Tettlegesség a pályán és környékén?
otrány tört ki október
23-án Izbégen, a focipályán. A SzeFi focicsapatának edzõje, Fitos József a
mérkõzés 10. percében összeszólalkozott a Piliscsaba U16os csapatának segédedzõjével, Saitz Zoltánnal. Kovács
József, a piliscsabai csapat
edzõje írásbeli panaszt tett,
miután buzizás, cigányozás és
egyéb becsmérlõ kifejezések
után tettlegességig fajult a
vita, és a rendõrséget is
kihívták.
Szedlák Balázs játékvezetõ
elõször csak figyelmeztette a
két vitatkozó felet, majd
Fitost a 25. percben kiküldte
a nézõtérre. Az edzõ erre
rasszista
megjegyzéseket
tett, és amikor a bíró igazoltatni szerette volna a SzeFi
két túlkorosnak tûnõ játékosát, Fitos felöltöztette
õket, és leküldte a két fiút a
pályáról.

B

Az igazi problémák csak ezután
kezdõdtek: a mérkõzés lefújása
után dulakodás alakult ki az
öltözõbe vezetõ úton. A Piliscsaba számára 1-0-ás gyõzelemmel zárult meccs után a
hazai szurkolók nekirontottak
a vendégek játékosainak. Lökdösõdés alakult ki, a piliscsabai
edzõ és a bíró megpróbálta
megakadályozni, hogy a hazaiak szurkolói, illetve edzõjük,

Fitos József és felesége a
vendégjátékosok után menjenek. A piliscsabai edzõt többször meglökték, a haját is
megtépték, és a bíró sem járt
jobban: elmondása szerint
Fitos a falnak lökte õt, lefejelte, majd miután nem tetszettek neki a jegyzõkönyvben
foglaltak, megcsavarta a bíró
nemi szervét, és fenyegette.
Ekkor a bíró hívni kezdte a
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rendõrséget, ami véget vetett
az erõszaknak.
Fitos József így reagált a
történtekre: – Mosolyt fakasztó, egyben vérlázító, amit
a 19 éves játékvezetõ állít, mert
minket nem lehet fekete
bárányként feltüntetni ebben
az ügyben. Hozzátette: soha
nem ragadtatná magát tettlegességig, még ha felfokozott

idegállapotban volna is. Minden lehetséges eszközzel megvédi magát, mert itt a becsülete forog kockán.
Az üggyel kapcsolatban a Pest
Megyei Labdarúgó Szövetség
fõtitkára, Benkõ Tamás tájékoztatást kért a szentendrei
fegyelmi bizottságtól, amely
tovább tárgyalja az esetet.
-t-

