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Hét beruházás egyidõben
últ héten robbant a
hír: a Vizes Nyolcas
Uszoda és Szabadidõközpont átvilágítása során
gazdálkodási hibák egész sorára bukkant az önkormányzat. Dr. Dietz Ferenc polgármester azonnal intézkedéseket tett: felmentették az uszodát üzemeltetõ kft. ügyvezetõjét, kiírták az új pá-lyázatot, felállították a felügyelõbizottságot, módosították a
belépõjegyek árát. Az ügy részleteirõl és ennek kapcsán az
éppen zajló beruházásokról a
város elsõ emberét kérdeztük.

M

ÍRÁSUNK AZ 5. OLDALON

Baranyi Ferenc

Hamvas Béla (1897– 1968)

Dr. Szabóné Kuzma Márta

A Kecskés kamaraterem szombati zenés irodalmi estjének vendége lesz többek között Baranyi
Ferenc költõ (8. oldal). November 13-án Hamvas Bélára emlékeztek Pismányban (8. oldal). A
nyelvtanítás új módszereirõl dr. Szabóné Kuzma Mártával beszélgettünk (11. oldal). A British
Council és a londoni Temze Fesztivál közös projektjében való részvételérõl a móriczos Juhász E.
Sára számolt be (10. oldal). Tolonics Gyula képviselõ a szervezõje a „krumpliebéd“ jótékonysági
rendezvénynek (4. oldal).

KULTÚRA
Összeállításunk
a 12-13. oldalon

Juhász E. Sára

Tolonics Gyula

arcok
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SOS
104 Mentõk

(26) 310 424, (26) 319 941

105 Tûzoltóság

KARÁCSONYI
MEGLEPETÉS!

(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: kozerdeku-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

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 28-29. Vasvári
Patika, Sas u. 10. (26) 312 825
December 5-6. Pannónia
Patika, Dózsa Gy. út 52. (26)
500 398
December 12-13. Szent Endre
Gyógyszertár, Paprikabíró u.
1/A T: (26) 310 868
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

SZENTENDREI SÖRFÕZDÉNK
BÜFÉJÉBEN
DECEMBER HÓNAPBAN 4 LITER
SÖR VÁSÁRLÁSA ESETÉN
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Megemlékezés a szajoli vonatbaleset áldozatairól
Szûcs Klára, a szajoli tragédia egyik érintettje kérésére jelentetjük meg az alábbi felhívást, mivel úgy tudjuk, a tragédiának szentendrei áldozata is volt.
A baleset 15. évfordulóján, december 2-án Szajol község közös megemlékezésre várja mindazokat, akik a tragikus balesetben elveszítették szeretteiket, és mindazokat, akik együttérzésüket
kívánják kifejezni a több mint harminc áldozatot követelõ baleset érintettjeinek.
A megemlékezés programja:
14.00: Szentmise a szajoli katolikus templomban. Megemlékezõ beszédet mond Szöllõsi József,
Szajol község polgármestere. Emlékezik: Bács Ferenc színmûvész
16.46: Egyéni megemlékezés a baleset helyszínén emelt emlékmûnél. Megszólalnak a szajoli
harangok, a hozzatartozók, barátok egyénileg rójak le kegyeletüket az emlékmûnél, egy perces
csendes fejhajtással adózva az elhunytak emlékének.
Klarasz@ymail.com

AZ 5. LITERT
AJÁNDÉKBA ADJUK!

SÖRFÕZDE:

CASTRUM BÜFÉ
SZENTENDRE,
KÕZÚZÓ UTCA 26.
TEL.: 26/500-607,
26/500-608
NYITVA:
H-P 630-tól 17-ig
SZ: 8-13-ig

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

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 fórum
A „Városháza házhoz jön“ fórumsorozat keretében
december 7-én,
hétfõn 17 órai kezdettel
lakossági fórum lesz
a Városháza dísztermében.
A FÓRUM TÉMÁJA:
A BELVÁROS FORGALMI RENDJE
Kérem jöjjenek el, hogy a fenti kérdést
közösen vitassuk meg!
Dr. Dietz Ferenc
polgármester

December 15. kedd 15 óra
Dumtsa Jenõ u. 20.
KOSZORÚZÁS DUMTSA JENÕ EMLÉKTÁBLÁJÁNÁL
Dumtsa Jenõ születésnapja alkalmából megemlékezés
városunk elsõ polgármestere hajdani lakóházán elhelyezett
emléktáblánál
Köszöntõt mond dr. Dietz Ferenc
polgármester
Ünnepi megemlékezés: dr. Török Katalin mûvészeti író
Közös koszorút helyeznek el: dr. Dietz Ferenc
és Vukovics Koszta, a Szerb Kisebbségi
Önkormányzat vezetõje

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

Múlt héten
történt
November 16.
Rácalmáson rendezték meg a
Duna Partnerség Hálózat konferenciáját, amelyen részt vett
dr. Dietz Ferenc polgármester
is.

November 17.
Délelõtt az Aquapalace Kft.
taggyûlése, majd a Vizes Nyolcas Uszoda és Sportkomplexum élén történt változásokról, a további tervekrõl
adott interjút az MTV Regio-

nális Híradójának dr. Dietz
Ferenc polgármester és Szántai Zsolt megbízott vezetõ.
Délután a Szentendre TV
készített beszámolót a képviselõ-testületi ülésen elfogadott döntésekkel kapcsolatban. (Az adás megtekinthetõ:
www.dunakorzo.info, TV Szentendre). Ezt követõen a
Gazdasági Rádió kérdezte a
polgármestert a Vizes Nyolcas
Uszodával kapcsolatos sajtónyilatkozatról.
17 órakor Jámbor Ferenc,
Szautner Katalin és Vukovics
Koszta kisebbségi önkormányzati vezetõkkel folytatott a
városvezetés évzáró elõtti
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Tájékoztató a H1N1 influenza
védõoltás beadásáról
Értesítjük a lakosságot, hogy a Szentendre Város
Egészségügyi Intézményeit (Szentendre, Kanonok u.
1.) november 27-tõl december 22-ig az ÁNTSZ oltóhelyként jelölte ki a H1N1 influenza elleni védõoltás
beadása céljából. Az oltás ideje: a SZEI nyitvatartási
ideje alatt mûködik, nyitva tartás 7-tõl 19 óráig.
Az influenza megelõzésére a leghatékonyabb módszer a
védõoltás. Az influenza elleni védõoltás nem tartalmaz élõ vírusokat. A védõoltás kockázata minimális, a beadását követõen
csak nagyon ritkán fordulnak elõ kellemetlen tünetek, és azok
is általában enyhék. Az oltás helyén bõrpír és fájdalom jelentkezhet, ritkán alacsony láz, rossz közérzet, izomfájdalom is
elõfordulhat. Ezek a tünetek néhány nap alatt maguktól is
elmúlnak. Amennyiben a védõoltás beadását követõen a fentiektõl eltérõ tüneteket észlel, keresse fel háziorvosát.
Ezt az oltóhelyet abból a célból állították fel, hogy mielõbb
minél többen influenza elleni védõol-tásban részesüljenek.
Mindazok, akik kockázati- vagy egyéb célcsoportba tartoznak –
pl. krónikus alapbetegségben szenvednek, várandós kismamák,
vagy 18 évesnél fiatalabbak – a háziorvosuknál vagy gondozóorvosuknál, illetve iskolai kampányoltások keretében
kaphatják meg az oltást térítésmentesen. Fontos, hogy amennyiben alapbetegségben szenved, akkor az Önt kezelõ/gondozó
orvostól kérje a védõoltást, mert az oltás beadhatóságát, hatásosságát bizonyos betegségek és kezelések befolyásolhatják.
Ha Ön egészséges és elmúlt 18 éves és szeretné a védõoltást
beadatni, jelentkezzen a SZEI recepcióján.
Tájékoztatjuk, hogy az oltás költsége 3000 Ft (oltóanyag ára
1930 Ft, térítési díj 1070 Ft), mely összeget számla ellenében
a recepción kell befizetni.

Elhalasztották a Sportbált
Megváltozott a Vizes Nyolcasban rendezendõ Jótékonysági
Sportbál idõpontja. A Szentendre Városi Sportegyesület
az influenzajárványra való tekintettel megkereste a helyi
ÁNTSZ-t, amelynek vezetõje, dr. Homor Zsuzsanna állásfoglalásában kifejtette: mivel Magyarországon most már hivatalosan
is influenzajárvány van, semmiféle olyan rendezvény megtartása nem javallott, amely nagyobb lakosságszámot érint, és
ezáltal megnöveli a vírus terjedésének esélyét. A sportbál ezért
nem november 28-án lesz, hanem áttolódik a jövõ évre, 2010.
február 27-re. „A Sportegyesület számára fontos, hogy a járványos
méretû influenza terjedéséhez ne teremtsen lehetõséget a rendezvénnyel“ – indokolta a döntést Hajdu Gábor, a Szentendre
SE elnöke.

megbeszélést többek között a
nemzetiségi programokról,
kiadványokról, valamint kétnyelvû utcatáblák és terek elnevezésérõl.

dezési tervvel kapcsolatban,
valamint az aktuális ügyekrõl
tárgyalt a város vezetése a
Pilisi Parkerdõ vezetõségével.

November 20.
November 18.
Dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton, PMMI igazgató vendége
volt dr. Dietz Ferenc. Egyeztetés folyt a Kossuth u. 5. szám
alatti Ferenczy Múzeum kialakításáról, valamint Pest
Megye szentendrei intézményeinek ünnepélyes megyezászló átadása is megtörtént.

November 19.
Egyeztetés volt településren-

Dr. Dietz Ferenc polgármester
vendége volt Hoppál Mihály, a
Vallástudományi Társaság elnöke. Szentendre városa korábban jelezte a szervezetnek,
hogy szívesen részt vállalna a
2011. évi Nemzetközi Vallástudományi Konferencia megszervezésében.
A Budapesti Mûszaki Egyetem
építészhallgatóinak kiállítása
a Pest Megyei Könyvtárban.
K.

A polgármester

naplója
November 27. (péntek)
09.00 TÖOSZ Polgármester
Akadémia képzés
12.00 KMRFT ülés
13.00 TÖOSZ Polgármester
Akadémia képzés
November 28. (szombat)
09.00 TÖOSZ Polgármester
Akadémia képzés
15.00 Kadarka Borünnep a
Kereskedõház Étteremben
18.00 Levente Gála a
Városháza dísztermében
November 29. (vasárnap)
16.00 Adventi
gyertyagyújtás a Fõ téren
November 30. (hétfõ)
11.00 Elõadás Szentendre
településmenedzselésérõl a
Budapesti Gazdasági
Fõiskolán
14.00 Kistérségi álláspályázatok meghallgatásai
17.00 Közmeghallgatás a
díszteremben
December 1. (kedd)
09.00 Alpolgármesteri
beszámoló
10.00 Vezetõi értekezlet
11.00 Dunakorzó témában
egyeztetés
14.00 VSZ Zrt. vezérigazgatójával megbeszélés
15.00 Babautalványok
átadása
15.30 Pro Szentendre
Tulajdonosi Bizottsági ülés
17.00 Korábbi polgármesterekkel és díszpolgárokkal egyeztetés

December 2. (szerda)
09.00 TÖOSZ Önkormányzati
Vezetést Támogató Program
December 3. (csütörtök)
08.00 Teátrum kapcsán
egyeztetõ megbeszélés
09.00 Állampolgársági eskü
10.30 Magyar Hírlap interjú
a szentendrei projektekrõl
15.00 TÖOSZ Önkormányzati
Vezetést Támogató Program
18.30 Városfejlesztõ
Egyesület közgyûlése a PMKban
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ÜLÉSTERMI
HÍREK
Castrum-tervek
Szentendre városvezetése elvben beleegyezett, hogy a Castrum és környéke
területén szálloda és konferenciaközpont, régészeti közpark, továbbá a
Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága
részére restaurátormûhely épüljön. A
Castrum hasznosításának és fejlesztésének ügye régóta húzódik, a
most született beleegyezés nyomán
végre folytatódhatnak a tárgyalások a
város és Pest Megyei Önkormányzata
között.

Támogatás a tûzoltóságnak
Sürgõsséggel több, mint 14 millió
forintos támogatást szavazott meg a
város képviselõ-testülete a szentendrei hivatásos tûzoltóság számára. Mint
ismeretes, októberben az ország
tûzoltó-szervezetei egységes tiltakozást kezdeményeztek, amiért a kormány jelentõs elvonásokat helyezett
kilátásba 2010-re. Álláspontjuk szerint
a finanszírozás csökkentése egyenes
út ahhoz, hogy az alapfeladatok ellátása kerüljön veszélybe. Emiatt kért
segítséget a helyi tûzoltóság a várostól
és a kistérség azon településeitõl,
amelyek a mûködési területükhöz tartoznak. Az önkormányzat a megszava-

zott támogatáson túl felkérte a kistérség településeit, hogy lakosságarányosan támogassák a tûzoltók
mûködését, mert ennek elmaradása
esetén ellehetetlenülhet a feladatellátás.
Hasonló okból ugyancsak segítségre
szorul a szakorvosi rendelõintézet. Az
intézmény finanszírozási hiánya –
többek között az egészségügyi tárca
finanszírozási politikája miatt –
elõreláthatóan 73,3 millió forint lesz.
Szentendre ebben az esetben is arra
kérte a kistérségi önkormányzatokat,
hogy a településekre esõ lakosságarányos támogatási összeget építsék
be a jövõ évi költségvetésbe. Ha ez
nem történik meg, az ellátás színvonalának csökkenésével, várólisták
kialakulásával, kevesebb beteg ellátásával kell számolni.

Európai Népek Fesztiválja:
2011-ben Szentendrén
Szentendrén rendezhetik meg 2011ben a Szentendrei Nyár programsorozat keretében az Európai Népek
Fesztiválját (European People's Festival, EPF). Az európai uniós tagállamok kisvárosainak részvételével
évente megrendezett össznépi kulturális, kulináris és sportünnep azt
tûzte ki célul, hogy játékos, versengõ
formában hozza közelebb egymáshoz
a különbözõ nemzetiségû EU-tagokat.
Szentendre 2004 óta több sikeres
helyezéssel vesz részt a programban,
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legutóbb Portugáliában képviseltettük
magunkat. A 2011-es EPF-rendezés,
amelyben városunk lesz a vendéglátó,
nagy kihívások elé állítja a szervezõket,
hiszen több száz vendég érkezésével
és egy hétig tartó folyamatos színes
programmal kell számolni. A képviselõtestület 2010-re 2,3 millió forintot tervezett be az esemény elõkészítésére, a
szükséges pénz jelentõs részét pályázatokból szeretnék elõteremteni. A
feladatok megtervezéséhez elõkészítõ
bizottságot hoztak létre.

Duna Partnerségi Hálózat
Szentendre csatlakozik a Duna-medencében elhelyezkedõ magyar települések területi önkormányzatai,
tudományos, társadalmi és gazdasági
szervezetei között a kölcsönös együttmûködést elõsegítõ Duna Partnerségi
Hálózathoz. A szervezet célja, hogy a
Duna mentén elhelyezkedõ települések
és érdekvédelmi szervezetek közösen
dolgozzanak a térség fejlõdésén.

Magyarországi zarándokút
városunkban is
Dabas város polgármestere egy Magyarországon létrehozandó – vagy akár
határainkat is átlépõ – zarándokút
létrehozásának kezdeményezésével
kereste meg városunkat. Az útvonalat
a spanyolországi El Camino zarándoklat mintájára javasolják kialakítani. A
Magyar Zarándokút megszervezésének

és elindításának elõkészületei elkezdõdtek. A kezdeményezés egy El Camino-t megjárt csoportosulás nevéhez
fûzõdik, akik hazai szent helyek érintésével képzelik el az útvonalat. A
Magyarországi Zarándokút állomása
plusz turisztikai vonzerõt jelent majd
városunknak. Egyházi, turisztikai kiadványokban való megjelenést biztosít,
növeli a látogatottságot, az ismertséget, a turisztikai forgalmat. Szentendre köszönettel elfogadta az érdeklõdést, és nem zárkózik el elõle, hogy
Szentendre a zarándokút egyik állomása legyen.

TDM: ötéves támogatás
Ahogy már többször megírtuk, a szentendrei önkormányzat részt szeretne
venni a Turisztikai Desztináció Menedzsment helyi szervezetének létrehozásában. Ez a nonprofit kft. olyan
turizmusfejlesztési-koordinációs
feladatot lát el, amelynek során a
benne résztvevõk közösen dolgozhatnak a helyi idegenforgalom, turizmus
és vendéglátás fejlõdésén, fejlesztésén. A november 12-i testületi ülésen
hozott döntés értelmében a város öt
éven keresztül évi 11,7 millió forinttal
járul hozzá a szervezet mûködéséhez.
A tervek szerint a létrehozandó kft.,
mint TDM-tag, pályázat útján ennek az
összegnek a többszörösét kaphatja vissza a város számára turisztikai célokra.
B. T.

Krumpliebéd Mikulás-napkor
A tavalyi adventben új jótékonysági rendezvénnyel bõvült városunk
jótékonysági programkínálata. A Római Katolikus Egyház és a jobboldali pártok helyi szervezetei úgynevezett „krumpliebédet“
szerveztek, amelynek jelentõs bevételét a Karitásznak és egy csángó
falunak ajánlották fel. Ennek kapcsán kérdeztük meg Tolonics Gyulát,
a rendezvény koordinátorát, hogy lesz-e idén is krumpliebéd.
– Folytatják idén is a tavaly debütált eseményt?
– Igen, az idén is szeretnénk segíteni, minél több rászorulót megajándékozni.
– Mibõl áll tulajdonképpen ez a krumpliebéd?
– Mindenkit hívunk és várunk Szent Miklós napján, december 6-án, vasárnap
délelõtt 11-tõl 13 óráig a Központi Ebédlõbe, a Bajcsy-Zsilinszky utca 6. szám
alá egy közös ebédre. Mi biztosítunk hajában fõtt krumplit, vajat, teát és
ásványvizet. Ha valaki szeretné ebédjét egyebekkel – például szalonnával vagy
borral – bõvíteni, azt magának kell hoznia. Cserébe azt kérjük a résztvevõktõl,
hogy az aznapi családi ebédre szánt összeget egy ott elhelyezett perselybe
dobják be. Az így gyûjtött pénzt a Karitászon és a Máltai Szeretetszolgálat
szentendrei szervezetén keresztül juttatjuk el a rászorulóknak.
– Említette, hogy két katolikus Karitász-szervezet kapja ezt az összeget. Mi
lesz azokkal a rászorulókkal, akik nem ehhez, esetleg semelyik egyházhoz
sem tartoznak?
– Ezek a segélyszervezetek senkitõl sem kérdezik, hogy tagjai-e valamelyik
felekezetnek. Mindenkin próbálnak segíteni, akik hozzájuk fordulnak.
– Kik vettek részt tavaly a krumpliebéden?
– Jobbára hívõ emberek érkeztek, általában az istentiszteletek után jöttek el
az ebédlõbe. Szeretnénk, ha idén ez a kör kibõvülne, hiszen minél többen jönnek el, annál nagyobb segítséget tudunk nyújtani. Éppen ezért szeretettel
várunk mindenkit erre a közösségépítõ és jótékony eseményre. Kis lemondással nagy segítséget jelent ez a rászorulók számára!
Bokor Tamás

HELYI TERMÉKEK BOLTJA
A NAPÓRÁSHÁZBAN:
HALÁSZ UTCA 1. (a Duna-korzó végén, a révvel szemben)
Nyitás: november 28. szombat 10 óra
Méz, lekvár, szörp, gyógy- és fûszernövények, foltvarrott, kerámia, faragott,
csuhé, horgolt, kötött használati és dísztárgyak, ékszerek, karácsonyfadíszek,
mézeskalács stb. A boltban árusított termékek a szentendrei kistérség
településeirõl származnak (Budakalász, Csobánka, Dunabogdány, Kisoroszi,
Leányfalu, Pilisszentkereszt, Pilisszentlászló, Pócsmegyer, Pomáz, Szentendre,
Szigetmonostor, Tahitótfalu, Visegrád).
Az üzletbõl nyíló bemutatótermünkben megtekintheti „Komposztáljunk“ címû
kiállításunkat, internetezhet, apró ajándékokat készíthet, tea, kávé, pogácsa
mellett barátságos környezetben töltheti el szabadidejét.
Minden kedves érdeklõdõt szeretettel várunk!

-25% a szentendrei lakosoknak
november 1 - február 28. között
Tel.: 26/303 178
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Hét beruházás egyidõben

December 1-jétõl megváltoznak a
V-8 uszodában a belépõjegyek árai.
A részletes díjszabás a www.v-8.hu
honlapon tekinthetõ meg.

Interjú dr. Dietz Ferenc polgármesterrel
– A Vizes Nyolcas Uszoda mûködtetése kapcsán a múlt héten intézkedéseket kezdeményezett. Mit vár
ezektõl a lépésektõl?
– Szentendre azon kevés városok
egyike, amelynek az adottságai és a
folyamatban lévõ fejlesztései vonzóvá
teszik a települést. Innen nem elköltözni szeretnének az emberek, hanem
ideköltözni. Egy élhetõbb és egyre
inkább tervszerûen fejlõdõ várost
mûködtetünk, a maga rengeteg kihívásával. A V8 ügye csak elsõ látásra
tûnik egyszerûnek. Ahhoz, hogy
megértsük, mi miért történt és történik, kicsit messzebbrõl kell közelítenünk. Megválasztásom után a
lakosság bevonásával elkezdtünk dolgozni egy olyan stratégián, amely
választ ad a jövõ kihívásaira. Elkészült
2007-ben a Dumtsa Jenõ Városfejlesztési Stratégia, és rangsorolás
után kijelöltünk 12 megvalósítandó
beruházást. De mit sem ér egy terv, ha
azt nem hajtjuk végre, ezért elkezdtünk
forrásokat szerezni a fejlesztési elképzeléseinkhez. Ezt a szakaszt sikeresen lezártuk, összegyûjtöttük a szükséges anyagiakat és belefogtunk az
építkezésbe. Büszkén mondhatom,
jelenleg egyszerre hét beruházás zajlik
vagy kezdõdik el Szentendrén, több
mint kétmilliárd forint értékben. Ilyen
nem volt az utóbbi ötven évben.
– A városfejlesztési tervben a helyi
sport szerepelt?
– Természetesen kiemelésre került,
hogy a városlakók életének kulcsfontosságú tényezõje a sport, ezért
különösen fontos a sportolási lehetõségek biztosítása. Nekünk, szentendreieknek az uszoda több évtizedes
álmunk volt. Azért építkeztünk, hogy
európai színvonalú, a városi és térségi
igényeket maximálisan kielégítõ sportközpontunk legyen. A V8 gyönyörûbb
lett, mint vártuk, nemcsak a hazai, de
a külföldi vendégeink is csodájára járnak. Ideális hely cégrendezvényekre,
képzésekre és társasági eseményekre.
Sajnos azonban azt láttuk – amikor
elõször átfogó képet kaptunk –, hogy
az uszoda, bár rendkívül magas színvonalú, de kirívóan veszteséges, így
ebben a formában nem tartható fenn.
Uszodák sehol sem mûködnek gazdaságosan – különösen a gazdasági válság
idején –, de a kiadásokat ésszerû keretek között kell tartanunk. Ezért
kértem, hogy szakemberek haladéktalanul vizsgálják meg a szabadidõközpont mûködését, és tegyenek
javaslatot arra, mit kell megváltoztatni az uszoda gazdaságosabb mûködése
érdekében.
– Hogyan szolgálja az uszoda a továbbiakban a lakosság igényeit?

– A kialakult helyzet megkívánta, hogy
a fontos döntések meghozatalával ne
késlekedjünk. Az üzemeltetõ cégben
többségi tulajdont szereztünk, és a
korábbi ügyvezetõ helyett ideiglenesen megbíztunk egy olyan szakembert,
akinek megfelelõ rálátása van a mûködésre. Megszövegeztünk egy pályázati kiírást, amely alapján a legrátermettebb új vezetõt akarjuk kiválasztani. Felállítottunk egy gazdasági és
jogi szakemberekbõl álló felügyelõbizottságot, amelynek tagjai díjazás
nélkül végzik munkájukat. Az uszoda
elsõsorban szentendreieknek épült,
ezért 2009. december 1-jétõl már
bevezetésre kerül az új díjszabás, amely
lehetõvé teszi mindenki számára, hogy
elérhetõ áron a neki megfelelõ belépõt
válassza, illetve közös bérlettel vehesse igénybe az uszoda és a fitness-szolgáltatásokat. Az iskolai úszásoktatás
mellett szükséges a vízilabda-edzések,
a kulturális és a szakmai programok
elõkészítése, hogy a V8 városunk igazi
találkozóhelye lehessen. Szentendre a
kormányzati megszorítások ellenére,
az óvatos költségvetési politikájának
köszönhetõen hiány nélkül zárta az
elmúlt két évet. A szigorú költségvetéshez változatlanul ragaszkodnunk
kell, de nem engedhetünk azokból a
polgári értékekbõl, amelyekre az elmúlt
két év során építkeztünk. Az uszoda,
akár a kultúra és az oktatás, elsõsorban a miénk, szentendreieké, s ez a
Bárczihoz, a zeneiskolához, a helyi
közlekedéshez, egészségügyhöz hasonlóan sok pénzbe kerül. Az a célunk,
hogy az uszoda – akár a többi beruházásunk –, élhetõbbé tegye Szentendrét.
Ezért kell a csapadékvízelvezetés a
Pannónia-telepen, az ovi-suli program,
a rendelõkorszerûsítés és a megújuló
Fõ tér.
– Ha már a beruházásoknál tartunk:
az építkezések miatt már most leállt
a forgalom a Pannónia-telepen, Pis-

mányban a Barackos-Egres utakon,
jövõre pedig a fél város fel lesz túrva.
Nem fél attól, hogy ez a sok infrastrukturális fejlesztés zavarni fogja
a helyieket?
– Kissé tartok attól, hogy a lakosság
egyre türelmetlenebbé válik, de ez még
mindig jobb, mintha megijednék.
– Ezt hogyan érti?
– Szerintem a szentendrei beruházásokkal kapcsolatban nincs választásunk. Vagy megijedünk a beruházásokkal járó kellemetlenségektõl és nem
csinálunk semmit, vagy belevágunk,
fejlesztjük a várost, javítjuk az életkörülményeket azzal együtt, hogy
tudjuk, ezek átmeneti nehézségekkel
járnak. Biztos szörnyû volt, amikor a
munkagépek zajongtak a Pannóniatelepen, de ezzel szemben a választható alternatíva nem a hangtalanul
mûködõ gépek, hanem az, hogy további ötven évig nézzük a hatalmas tócsákat és az emiatt járhatatlan utakat.
Senki ne kérje tõlem, hogy a kényelmes
mozdulatlanságot válasszam, én szilárdan azt az álláspontot képviselem,
hogy minden eldöntendõ kérdésnél az
ésszerû fejlesztésre kell szavaznunk.
Természetesen nekem és kollégáimnak
mindent meg kell tennünk azért, hogy
a beruházásokkal együttjáró kellemetlenségeket a minimálisra csökkentsük. Ennek egyik, s talán legfontosabb eleme, hogy a problémák
elõl nem elmenekülnünk kell vagy
eltakarnunk azokat, hanem a felmerült
kérdéseket széles körben meg kell
vitatnunk, azután döntenünk kell a
megoldásról. Az nem jó, ha csak beszélünk róla, mert abból még sehol nem
épült új aszfalt és csatorna, sem új
óvoda, új rendelõ és új Fõ tér. A mögöttünk álló idõszak, meg az elõttünk álló
év is arról szól, hogy itt az ideje terveink megvalósításának: legyen szó
akár jól mûködõ uszodáról, akár egy
mindenki által irigyelt Fõ térrõl.
– Tekintsünk egy kicsit elõre! Mi
következik most?
– Alapvetõ feladatunk, hogy Szentendre folyamatosan fejlõdõ, megújuló
város legyen. Ehhez azonban a városlakók és idelátogató turisták elvárásainak egyszerre kell megfelelnünk, s
ez nem mindig könnyû feladat. A költségvetési koncepciót már elfogadtuk,
most készül a 2010-es költségvetés, és
folyamatosan zajlanak a korábban már
említett beruházásaink. De a Dumtsa
stratégia alapján már dolgozunk a
további új terveken is. A város új
uszodája pedig tovább üzemel, és
Szentendre újabb közösségi tere lesz a
sportolni és szórakozni vágyóknak.
B. T.

Diákok, nyugdíjasok, 6 éven aluli gyerekek, vakok, gyengénlátók, mozgássérültek nagycsaládosok 10% kedvezménnyel vehetik igénybe a szolgáltatásokat.
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Panelprogram

október 17-30.

A kifürkészhetetlen
A tüneményest, bámulatost,
rendkívülit jelentõ fenomenális szó töredékével, a „fe“vel megtoldott Lugossy Lászlót még komoly képzõmûvészeti kritikában is lelacázzák. Autodidakta. Egyébként
képzõmûvész, antirocksztár,
performer és író. Végtelen
sörözések közepette vérre
menõ dumálásokat folytattak
arról, hogy mi a mûvészet.
Például a szentendrei efZámbó
Istvánnal, aki ekkor már
akciókkal dúsított szabadtéri
kiállítást szervezett a Templomdombon, mely azonban a
rendõri túlbuzgóság miatt
botrányba fulladt. A tiltás
mellett a tûrésbõl is kijutott a
szentendrei autodidaktáknak,
ezért – meg hogy jobban szem
elõtt legyenek – kaptak egy
barokk pincét, amely a második otthonuk lett. Innen
indult '72-ben a Vajda Lajos
Stúdió (VLS). Kifürkészhetetlen – ez volt legutóbbi nagy
kiállításának címe a szentendrei MûvészetMalomban.
NÉPSZABADSÁG, NÉPSZABADSÁG ONLINE OKTÓBER 21.

Égési sérülést
szenvedett a színész
Channing Tatum a napokban
komolyan leforrázódott A
kilencedik légió sasmadara
skóciai forgatásán. A film
egyik érdekessége számunkra,
hogy egyes jeleneteit augusztusban és szeptemberben hazánkban forgatta Kevin MacDonald. A magyar felmenõvel
bíró rendezõ egyebek közt magyar statisztákkal dolgozott a
Szentendre környékén felépített római kori díszletben.
FEMINA.HU OKTÓBER 28.

Vekla-házként mutatták be az
MTV Delta címû mûsorában a
szentendrei, négylakásos társasházat.
NÉPSZABADSÁG, NÉPSZABADSÁG ONLINE OKTÓBER

Hegedüs Kolos atya
kitüntetése
A pesti ferences templom igazgatója, Hegedûs Kolos atya
október 22-én vehetett át
Rogán Antal polgármestertõl
az Érdemkereszt kitüntetést.
Kolos atya 1978-tól volt a rend
szentendrei gimnáziumának
igazgatója.
HÍRPORTA.HU OKTÓBER 28.

Fagyilkos pályázatok
Egy nemrég készült felmérés
szerint az EU-s pályázatok elkészítése átlagban egy negyed
fányi papírfelhasználással jár.
Az egyes településeken a papírfelhasználást csökkentheti
például, ha bevezetnék az
önkormányzati elektronikus
ügyintézési rendszert. A szentendrei kistérségben kialakítandó e-önkormányzati rendszer lehetõvé teszi a kistérség
településeinek, valamint lakosságának, hogy a hivatali
ügyeiket nem csak gyorsan és
kényelmesen, de környezettudatosan intézhessék.
FIGYELÕNET OKTÓBER 21.

November 10-én adták át a panelprogramban
elsõként résztvevõ Füzesparki lakóházak külsõ
hõszigeteléssel ellátott épületeit. Dr. Dietz
Ferenc polgármester köszöntötte a megjelenteket, kiemelte, hogy a Füzesparki társasházak
az elsõk között vannak, akik az országban
felismerték a panelprogramban rejlõ lehetõséget és éltek is ezzel. Csider László, az
Önkormányzati Minisztérium fõosztályvezetõje és Botka László, az ÉMI Kft. megbízottja is az energiahatékonyság és a környezettudatos építkezés elõnyeirõl és fontosságáról beszélt. Priester Gábor közös képviselõ
s kezdeti nehézségekrõl beszélt, és kiemelte
a Füzesparki lakók együttmûködését a panelprogramban.

Tanösvényavatás
Szeretettel hívunk mindenkit a kõhegyi tanösvényavató
ünnepségre, melyre a hagyományos kõhegyi Mikulás-túra
után kerül sor. A rendezvény helyszíne és ideje: SzentendrePomáz, Kõhegy, menedékház, december 5., szombat, 14
óra. Az átadást követõen rövid tanösvényvezetést tartunk 16
óráig. A hamarabb érkezõket és a továbbmaradókat a
menedékházban tea, forraltbor és finom helyi specialitás
várja!
Élõ Táj Egyesület (közhasznú szervezet, khsz),
„HÓD“ HTE khsz és
a Kõhegyi Menedékház munkatársai

Forralás után iható
Az ÁNTSZ tájékoztatta hivatalunkat a
Püspökmajori forrás vízminõségérõl. A laboratóriumi vízvizsgálati eredménye megerõsíti
a DMRV Zrt. véleményét: 3-5 perces forralás
után a víz bátran fogyasztható. Kémiai szem-

pontból kifogástalan, bakteriológiailag kifogásolt, igy „nyersen“ nem ajánlatos a víz
fogyasztása, mivel az arra érzékeny személyeknél enyhe enterális (bélhurut) tüneteket
okozhat.
Polgármesteri
Hivatal

Burjánzó vas
napraforgók
A Lehoczky-mûhelyben restaurálták a Magyar Újságírók
Országos Szövetsége új székházának kovácsolt kapuit,
erkélykorlátait, kapukandeláberét. Az újjászületett darabokat be is mutatták a családi
cég szentendrei mûtermében.
NÉPSZABADSÁG OKTÓBER 21.

A magyar csodaanyag

Lézengés a neon-tejúton

A külföldön is nagy feltûnést
keltõ magyar Vekla-Habiten
építõanyagot még nem gyártják, de tulajdonjogáért máris
ádáz csatát vív a feltaláló és a
befektetõ. A feltaláló, Veres
Klára sok éves kísérletezés
után akadt rá arra a különleges
– KLA555 elnevezésû – oldatra, amely állítása szerint
különféle anyagok (üveg, fém,
gumi, ásvány, mûanyag és más
darálékok) kötõanyagaként
számtalan építõipari felhasználási lehetõséget rejt. A
mûanyagból készült termékbõl készülhet például válaszfal, nyílászáró, tetõcserép
vagy éppen bútor. Korábban

A majd kéthetes festészeti
ünnepen zsúfolásig telt a
szentendrei galéria, újbudai
házasságkötõ terem, szolnoki
zsinagóga, a Róth Miksaemlékház és több tucat bemutatóterem. Kitárult a kelenhegyi alkotóház kapuja, festménnyé szelídült a metróépítési palánk, ünnepi színekben jelent meg mások mellett
efZámbó István, Földi Péter,
Konok Tamás, Tölg-Molnár
Zoltán és Záborszky Gábor, az
ünnep életmûdíjas nagyjai
közé pedig belépett Bartl
József festõmûvész.
NÉPSZABADSÁG OKTÓBER 20.
Összeállította: Dobos Ágnes

Kedves
szentendreiek!
Közeledik a karácsony, a szeretet ünnepe, amikor minden ember egy kis
meghitt együttlétre, odafigyelésre vágyik. Sajnos azonban egyre több olyan
család van Szentendrén, akinek nem áll
módjában karácsonyfát állítani és
ajándékot adni szeretteinek.
Elõször 2006-ban mi, közéleti szerepet vállaló
emberek megrendeztük az „Angyalmamák“
karácsonyi ünnepségét a Városháza dísztermében, amely nagyon sok gyermeknek és felnõttnek szerzett egy életre szóló élményt,
örömet. Idén is szeretnénk – immár hagyományként – december 16-án, szerdán emlékezetessé tenni a gyermekeknek a szeretet
ünnepét.
Ha segíteni szeretne, és szívesen lenne egy
kisgyermek ajándékhozó „Angyala“, kérem keressen meg engem a Polgármesteri Hivatal
titkárságán (Városház tér 3. I. emelet) minden
nap 16 és 18 óra között. Amennyiben a személyes találkozásra nincs lehetõség, kérem hívjon
a 06-70-250-4062 telefonszámon, vagy Bíró
Bernadettet és Szirmai Zsuzsannát a (26) 503-

339-es telefonszámon a részletek megbeszélése
érdekében. Ha nincs ideje vagy ötlete az
ajándék kiválasztására, úgy pénzadománnyal
is hozzájárulhat a rendezvény költségeihez.
Elõre is köszönöm a segítségüket és nagyon
számítok Önökre, de még jobban számít Önökre
közel 200 szentendrei kisgyermek!
Üdvözlettel:
dr. Szántó Csilla,
dr. Dietz Ferenc polgármester felesége
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Adventi
gyertyagyújtás
a Fõ téren
zép hagyománnyá vált
városunkban összegyûlni
a Fõ téren adventi vasárnapokon, és közösen meggyújtani a gyertyát az adventi koszorún. Így lesz ez ebben
az esztendõben is, és ezen
alkalmakkor szeretettel várjuk
a szentendreieket. A négy
adventi vasárnapnak házigazdái, vendéglátói lesznek,
akik az általuk készített finomságokkal vendégelik meg a Fõ
térre érkezõket.

S

November 29-én
16 órakor:
Házigazda: Szentendre képviselõ-testülete és a Polgármesteri Hivatal munkatársai.
Köszöntõt mond és az elsõ
gyertyát meggyújtja: dr. Dietz
Ferenc polgármester. A gyertyagyújtás elõtt a református
óvoda gyerekei adnak mûsort.

December 6-án
16 órakor:
Házigazda: a város pedagógusai és egészségügyi dolgozói.
Köszöntõt mond Zakar Ágnes
és Pázmány Annamária képviselõasszony, a gyertyát meggyújtja Bukovszkyné Csoba
Zsuzsanna, aki 2009-ben Pedagógiai díjban, és Bölcsföldi
Tiborné, aki Közegészségügyi
díjban részesült. 15,30 órakor
a Szivárvány tagóvoda gyermekei adnak ünnepi mûsort.
A gyertyagyújtás elõtt 15.45kor Melich Krisztina és Zakar
Ágnes vezetésével alkalmi
ünnepi kórus karácsonyi dalokat ad elõ, melyhez a jelenlévõk is csatlakozhatnak.

November 29. vasárnap
17.05-tõl 19-ig
Kósa Klára
és Bor Zoltán:
SZIMBÓLUMOK
ÉS AJÁNDÉKOK
Könyvbemutató
dedikálással
és vásárlással
Reneszánsz
gyertyagyújtás
A Kósa Mûhely óriási
reneszánsz koszorúján
gyertyagyújtás hozzáfûzött jókívánságokkal

December 13-án
16 órakor:
Házigazda: A Szentendre Kistérségi Ipartestület összefogásában – iparosok, vendéglátósok és kereskedõk. Köszöntõt mond: Dragon József,
az ipartestület elnöke, a gyertyát meggyújtja Gyöngyössy
László autószerelõ és autókereskedõ, aki 2009-ben
Szentendre Város Tisztes Iparosa Díjban részesült. A
gyertyagyújtás elõtt, 15.45kor a Püspökmajor lakótelepi
tagóvoda nagycsoportosai
ünnepi hangulatú köszöntõket énekelnek.

December 20-án
16 órakor:
Házigazda: Mûvészek és sportolók. Köszöntõt mond Hajdu
Gábor, a Sport és ifjúsági
munkacsoport elnöke, gyertyát gyújt Szakács Imre, a Régi
Mûvésztelep Kulturális Egyesület elnöke. Az egyesület
ebben az évben Pro Urbe-díjat
kapott. A gyertyagyújtás elõtt
15.45-kor a Bimbó úti óvodások Bölcsõcske címmel karácsonyi köszöntõt énekelnek.
A vasárnapi gyertyagyújtások után
egy pohár forralt borra vagy forró
teára és pogácsára látja vendégül
az odalátogatókat Eckensberger
Attila, a Korona Étterem tulajdonosa. Advent elsõ vasárnapjától
az év végéig a Korona Étterem
ablakaiban az alábbi mûvészek
alkotásai tekinthetõk meg: Deim
Pál, Krizbai Sándor (Alex), Aknay
János, efZámbó István, Kátay
Mihály, Georgios Tzortzoglou (Yorgos), Balogh László, Margith
Szabolcs, Varga Ödön Tibor (Edmund), Holdas György, Csató
Máté, Tóth Eszter, Sz. Varga Ágnes
(Kabó), Winkler Zsuzsanna, Eckensberger Lilian, Szakács Imre,
Kutlán András.
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Szimbólumok és ajándékok
Az októberi SzeVi Klub vendégének, Kósa Klára keramikusnak Szimbólumok és
ajándékok címmel a közelmúltban jelent meg impozáns albuma, amely a meseszép
kerámiák bemutatásán kívül nemcsak az egyes tárgyak jelentését, hanem a
motívumok és a színek szimbolikáját is megismerteti az olvasóval.
– Ízes, „õ“-zõs tájszólásodat hallva, gondolom,
mindenki megkérdezi, honnan származol?
– Kecskeméten születtem. A papám ügyvéd
volt, a mamám textiltervezõ iparmûvész.
Nálunk csak „e“-vel lehetett beszélni. Amikor
elkerültem otthonról, tudatosan kezdtem másként ejteni a
szavakat. Mint egy viseletet,
úgy hordom az alföldiségemet.
Borzasztóan szeretek egyébként is megbotránkoztatni.
– A könyvet lapozgatva, a
ragyogó színû, bonyolult motívumokkal borított, de végtelenül egyszerû formájú kerámiák láttán azonnal adódik
az elsõ kérdés: hogyan lettél
keramikus?
– Számomra természetes volt
mindig, hogy én nem is lehetek
más, csak keramikus. Szép porcelánjaink voltak otthon, amelyek a háború alatt
a földbe elásva menekültek meg. Érettségi után
azt mondtam a papámnak, hogy vigyen el
Mezõtúrra, ahol akkor a legjelentõsebb fazekasmûhely volt, mert keramikus leszek, s itt
akarok tervezni. Annyira nem tudtam semmit a
fazekasságról, hogy rögtön megfogtam a frissen
mázazott kerámiákat, amikre persze ráragadt a
kezem. Ez sem vette el azonban a kedvem.
– Miként lehet elsajátítani ezt a nem is olyan
egyszerû szakmát?
– Három évig jártam az OKISZ szervezte néprajzi akadémiára. Mindent elolvastam, amit a
kerámiáról, a fazekasságról írtak. Közben pedig
igyekeztem megtanulni a szakma gyakorlati
fortélyait. Biztos voltam magamban, mindig
azt mondtam, hogy „nekem ne mondja meg
senki, mit csináljak“. Meg voltam gyõzõdve
arról, hogy népi cserepet csak egy városi lány
tud csinálni. Egymás után nyertem a pályázatokat, s pillanatokon belül a mûhely mûvészeti
vezetõje lettem. Feldolgoztam az egyes magyar tájegységek forma-és motívumkincsét.
Sokat írtam különbözõ újságokba és elõadásokat tartottam. Huszonkét éves koromban
elnyertem a Népmûvészet mestere címet.
– Eddig ez valóban sikertörténet. Hogyan
folytatódott?
– Elkezdtem a népi cserepekbõl teljes étkészleteket csinálni. Volt akkoriban a Televízióban egy Fõzõcske, de okosan címû mûsor,
amelyben Laci bácsi fõzött, és az én edényeimet
használta. Ezekkel váltam ismertté. Mindenütt
az étkészleteimrõl beszéltek.
– A magyar népi cserepek idõvel azután átalakultak a kezed alatt egy ötszáz évvel
ezelõtti kor, a reneszánsz világát idézõ
kerámiákká...
– Egy idõ után valami mást akartam csinálni.
Véletlenül hozzájutottam jónéhány reneszánsz
könyvhöz, s ezeket áttanulmányozva jöttem
rá, hogy a népi fazekasság visszaeredeztethetõ
ebbe a korba. Formailag és motívumait tekintve
egyaránt. A különbség csak abban áll, hogy a
reneszánsz a paloták mûvészete volt, s a fõ-

urak, a királyok részére finom kezû udvari
mûvészek készítették a drága kerámiatárgyakat. A parasztember, aki dologidõben a
földeken dolgozott, csak télvíz idején csinált
cserepet a kemény munkához szokott vaskos
kezével. Tanítóm, Kresz Mária is
azt mondta, hogy minden a
reneszánszból ered. Ennek a
kornak a lényege a mûvészet
kiteljesedése, az élet igenlése.
– Ezzel a felfedezéssel tehát
új korszak kezdõdött az életedben. Kerámiáid forma-,
szín-, és motívumvilágának
forrását ezentúl a magyar
reneszánsz, Mátyás király korának mûvészete jelentette?
– Igen, a könyvekbõl tanultlátott formák és díszítések váltak tálaimon, kupáimon, vázáimon, kosaraimon, dobozaimon
egyeduralkodóvá. 1990-ben létrehoztam saját
mûhelyemet, a Kósa Reneszánsz Kerámia
Stúdiót itt, Szentendrén, ahol unokahúgommal, Kósa Judittal dolgozom együtt. Minden
darab, ami nálunk készül, egyedi, kézzel festett.
– Szimbólumok és ajándékok címmel Bor
Zoltánnal közösen készítettetek impozáns
albumot. A karácsony közeledtével igencsak
aktuális ez a könyv, hiszen azokról a szimbólumokról, jelekrõl szól, amelyek segítségével üzenetet küldhetünk a megajándékozottnak.
– Amióta világ a világ, az emberek szeretnek
ajándékot adni, ajándékot kapni. Ajándékozunk
szeretetbõl, hálából, szerelembõl vagy „csak
úgy“, valamiért, valakiért, barátságból, érkezéskor, búcsúzáskor, születéskor, házasságkötéskor, keresztelõkor és felnõtté avatáskor,
jeles napokon vagy emlékünnepekkor, karácsonykor vagy éppen sátoros ünnepen. Ajándékozni jó! Örülünk, ha adtunk, és örülünk, ha
kaptunk. Az ajándék jel, szimbólum – jel valakitõl, jel valakinek. Könyvünk a formák, a színek
jelentéstartalmát igyekszik feltárni. Segít megtanítani, kinek milyen ajándékot adjunk.
– Dermesztõen pragmatikus, mindent pénzben mérõ világban élünk. Szükségünk van
még egyáltalán jelképekre?
– Feltétlenül. Egykor mindenki ismerte a jeleket,
hiszen ezek a mindennapokban benne éltek. A
ma emberében is megvan még ez a tudás.
Koszorút viszünk a temetésre, tudjuk, hogy
milyen virágot, tárgyat ajándékozzunk, hajszínünkkel, öltözékünkkel kifejezzük a világhoz
való viszonyunkat. A kert, a virágok, a madarak,
a gyümölcsök, az angyalok, a hajó, Isten
báránya, a Dávid-csillag, a kõtábla, a koszorú,
a korona, a köpeny, a zászló, a kör, a pikkely,
a számok, a különbözõ színek – mindaz, ami
a kerámiákon díszítményül megjelenik, s maguk
a tárgyak is mindmáig jelentést hordoznak.
Nemcsak egy-egy vallás vagy kultúra, hanem az
egész emberiség egyetemes szimbólumai.
Rappai Zsuzsa
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Pismányban készül valami…
„Az ég hatása a jóság
A Föld hatása a bõség
Az ember hatása a rend.
Mindenkinek egy dologra van szüksége
Igazán élni!“ (Hamvas Béla)
Hamvas Béla halálának 40. évfordulója tavaly igen mozgalmas és nagy
esemény volt Szentendrén. Idén,
november 13-án mûveivel és Dúl Antal
elõadásával emlékeztünk az íróra.
Negyvenegyen idéztük meg õt Pismányban, ott, ahol Hamvas elõször a

emlékezés hangulatát, s elindult a
beszélgetés. Hamarosan kiderült: majd'
mindenkinek van valamilyen „Hamvas
érdekeltsége“.
A legerõsebb kötõdése nyilvánvalóan
Dúl Antalnak van, aki az utóbbi években az író levelezésének és kiadatlan
mûveinek feldolgozásával, kötetekbe
rendezésével foglalkozik. Az ún.
Spenót-sorozat további köteteinek
kiadásához háttérsegítséget nyújtott
a Kelemen Gyula Alapítvány, amely a
támogatáson túlmenõen az író kicsi

A fotó Pismányban,
a Cseresznyés úti kertben
készült az íróról

sógora kertjében, majd a Kemény
Katalinnal közösen vett telken dolgozott, írt szüntelenül. Szerencsére nemcsak magának, hanem – negyven év
után nyugodtan mondhatjuk – sokak
örömére.
A kicsi, de annál lelkesebb Hamvasrajongó közönség csendben hallgatta
Dúl Antalt, aki hihetetlenül nagy irodalmi tudását próbálta másfél órába
sûrítve visszaadni. Az elõadást
követõen a hallgatóság rövid bemutatkozása és a helyi bor oldotta az

háza helyén méltó épületet emelt,
amely alkalmas az ilyen jellegû rendezvények tartására is. Bár a „Hamvasközpont“ hivatalosan még nem nyitott
meg – az ünnepélyes megnyitót
Hamvas Béla tavaszi születésnapja
alkalmából szeretné jelen sorok írója
tartani –, a környéken már régóta
rebesgetik: valami készül! Hogy pontosan megtudjuk, mi is készül
Pismányban – ahhoz meg kell várnunk
a tavaszt!
Krecz Ágnes

Új helyen a kávé-teabolt!
A népszerû kis üzlet a Kaiser's áruház mögül új helyre, a Vasúti villasor 5/A-ba
költözött, ahol a megszokott kávé- és teakülönlegességek mellett számtalan
kedves kiegészítõt választhatnak a a karácsonyi ünnepekre készülõdve.
Húszféle különleges kávétípusból válogathatunk: a kis fahordókban a feketére
pörkölt erõs olasz kávétól a közepes francián át a lágy ízû, halványbarna bécsi
kávéig minden megtalálható. Ugyanígy érdemes választani a több száz fajta
illatos teából, melyek a világ minden tájáról érkeztek, hogy melegséget varázsoljanak az otthonokba. Van itt vörös, zöld, fekete tea virággal, gyümölccsel, fûszerekkel ízesítve, élénkítõ vagy éppenséggel relaxáló hatással.
Praktikus ajándék lehet egy szépen megformált teaszûrõ
vagy fedeles csupor, melyben a legfinomabban lehet
elkészíteni a teát. A teázók és a kávézók egyaránt örülnek egy-egy kandiscukor pálcának vagy belga csokoládé
bonbonnak, mellyel a karácsonyi összeállítást és a megajándékozottat még jobban feldobhatjuk. Ideális
választás egy szépen összeállított tea- vagy kávécsomag míves fémdobozban, a hozzá illõ bögrével, kancsóval vagy pohárkészlettel. Mellé választhatunk a színben harmonizáló egyéb kiegészítõkbõl: a szalvétákból,
alátétekbõl, méztartó edénykékbõl.
(x)
KÁVÉ-TEA SZAKÜZLET, Vasúti villasor 5/A T: 20/393-9726
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Szentendre a zenemûvészek
városa is
185 éve született Szentendrén Stéger
Xavér Ferenc operaénekes. Budapesten
kívül számos európai ország nagyvárosának – Bécs, Prága, Bukarest, London,
Madrid – ünnepelt énekese, és fõhercegek, királyok, akadémiák kitüntetettje volt.
A mûvész szülõházában ma a Barcsay
Múzeum mûködik, melynek udvarán
nyaranként – a hely szellemének megfelelõen – énekes és hangszeres produkciókat szerveznek. Az épület kapujának jobb felsõ sarkánál emléktábla
jelzi, hogy ebben a házban lakott a
mûvész. A város nem felejtette el nagy
fiát; utcát neveztek el róla. Stéger oly
híres mûvész volt, hogy nevével nemzetközi énekfesztiválokat, tudományos
konferenciákat és énekversenyeket
lehet és kell rendezni! Ne bánjunk
mostohán nagyjainkkal! Noha a gazdasági helyzet, a szellemi alultápláltság, az „Inter arma silent musae“
(Fegyverek között hallgatnak a múzsák.) nem kedvez ennek, de minden
lehetõségét ragadjuk meg: emlékezzünk, ünnepeljünk, emléktáblákat és
szobrokat állítsunk azoknak, akik
megérdemelik! Az emlékhelyekkel
jelezzük az utánunk jövõknek, hogy
büszkék lehetnek Szentendre szellemi
múltjára: városunk nem csupán a festõk, de a zenemûvészek városa is.
Annyi bizonyos, hogy a város – több
évszázadra visszamenõleg – elõször a
zenemûvészek otthona volt. Zengett a
4-5 szólamú Istent dicsõítõ ének a
városka ortodox templomaiban a 1819. században. Csodálattal hallgatható
a mai napig a karácsony és húsvét táján
Belgrádból érkezõk kórusa, akik ízelítõt
adnak abból a vallási kultúrából, mely
egykor napi szellemi tápláléka volt a
török-ûzte szentendrei lakosoknak. A
barokk idõk egyik híres muzsikusa
Avakum fuvolamûvész volt, akinek a
belvárosban szobra van. A nemzeti
romantika idejébõl Stéger Xavér Ferenc
mellett említésre méltó még a dalmátok csodahangú társasága. Közülük
kiemelkedik a dalmát hagyományõrzésben élen járó Mazács család és a

néhai „dalos Pistyúr bácsi“, aki számos
õsi dalmát dalt énekelt magnóra még
az 1970-es évek közepén. Denis Dille,
a Magyarországon élõ jeles Bartókkutatónak is Szentendre adott otthont.
A szerb és magyarszívû Vujicsics
Tihamérral, egykori barátommal, a
tragikus repülõszerencsétlenségben
elhunyt, népdalgyûjtõ zeneszerzõrõl
városunk zenemûvészeti alapiskolát
nevezett el, s nevét a világhírû Vujicsics
Együttes öregbíti. Orgonások közül
kiemelkedõ teljesítmény tudhat magáénak Zászkaliczky Tamás és dr. Kecskés Mónika karnagy, csembalómûvész.
A ma élõ nagyhírû Kovács, Wolf, Fenyõ,
Rozsos és Bokor zenész családoknak
országos hírnevük van. Három évtizede
már, hogy a régizene szerelmesei
számára a Kecskés Együttes nemzetközi
és hazai mesterkurzusai jelentik az
európai mércét. Kecskésék vették föl
CD-re és gondozzák a szentendrei
dalmátok zenei örökségét. Több évtizeden át a városi zeneiskola tanára volt
Buda Ádám tekerõlantos, kobozosénekes. Régi szentendrei család sarjaként Oláh Ainó csembalista mûvészete a szemünk elõtt teljesedik ki. A
zeneiskola mûvésztanárai mind együtt
élnek a szentendrei zenetörténet sikeráramában. A sorból nem felejthetõ
ki a Silacher Miklós karnagy úr vezette
Péter-Pál katolikus énekkar. A népi
hagyományok: a tánc és az ének támogatója a Szentendre Táncegyüttes, õk
is a városunkra dicsõséget hozók közé
tartoznak.
A keleti muzsika fiatal terjesztõje saját
együttesével a szentendrei születésû
Kobza Vajk. Az együttes (Kobza Group)
évek óta üde színfoltja a Szentendrei
Nyár zenei rendezvényeinek. Állandó
közremûködõjük Tímár Sára, aki már
gimnazista korában dicsõséget szerzett
városunknak azzal, hogy az országos
népdalversenyek szinte örökös elsõ
helyezettje. Teljesítménye nem a
véletlen: a Református Gimnáziumban
énektanára Lázár Enikõ, a Vujicsics
Zeneiskolában Szvorák Katalin volt.
- kés -

KONCERT ÉS VERSEK A KECSKÉS KAMARATEREMBEN
(Dumtsa-Ignatovity utca sarok)
November 28-án, szombaton 15 órakor a nagy ünneplés kezdõdik. A szentendrei zenemûvészet évszázadairól hallhatunk elõadást. Az ünneplés központjában Stéger Xavér Ferenc áll. A Dumtsa utcában megkoszorúzzák Stéger emléktábláját, majd a Nap Alapítvány verses-zenés mûsora következik Baranyi Ferenc
Kossuth-díjas költõ és a dél-balatoni költõk baráti társaságának elõadásában.
A zenés irodalmi elõadást kötetlen beszélgetés és muzsikálás követi a Kecskés
Együttes tagjaival, akik a történelmi korok közel félszáz hangszerét szólaltatják
meg Lindner Monika népdalénekessel.
A belépõdíjmentes rendezvényhez CD- és könyvvásár kapcsolódik a Pro Musica
Antiqua Hungarica, Danubiana Egyesület szervezésében.
December 3-án csütörtökön 18 órakor Fábri Géza (koboz) és Ivánovics Tünde
(ének) koncertjét hallgathatják meg az érdeklõdõk
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Érdekességek az ezeréves Szentendre múltjából – Török Katalin rovata

Egy letûnt életforma õrzõi
Kereskedõházak és szõlõsgazdaházak

zentendre fõtere mind a
mai napig magán viseli
mindazokat a tipikus
jegyeket, amelyek történetét
leginkább meghatározták. Egy
barokk stílusú görögkeleti
ortodox templom a tér északi
felén, a Pestis- vagy másik
nevén Kalmárkereszt a közepén, a szorosan egymáshoz
simuló, emeletes kereskedõházak, üzletek sora, sikátorok,
pezsgõ forgatag, a térrõl
induló és ide érkezõ kanyargós
és meredek kis utcák, változatos méretû és formájú,
egymásra boruló háztetõk,
alattuk díszes vagy puritánul
egyszerû homlokzattal.

S

viselik magukon a Fõ tér és
közvetlen közelében álló kereskedõházak, a hat pravoszláv templom, a városháza,
az egykori szerb iskola (Ferenczy Múzeum), a görögkeleti
plébánia és paplak, a Szent
Flórián kápolna, a centrumtól
kissé távolabb fekvõ római
katolikus kálvária, a szõlõsgazdák keresztje.
A felsorolt építmények java
része néhány évtized leforgása
alatt nõtt ki a földbõl. Ez az
óriási építkezés csak rohamosan gyarapodó gazdasági

lakott a család, a pince és a
magas belterû padlás pedig az
árukészlet raktározására szolgált. Az egyes szinteket a
pincétõl a padlásig vezetõ
belsõ lépcsõház kötötte össze.
A kereskedõházak közül is
kitûnik a Fõ tér keleti oldalán,
a Dunával párhuzamosan elhelyezkedõ, tömegével és magas
tetõszerkezetével a teret uraló, a figyelmet magához ragadó épületegyüttes, az ún.
„kereskedõház“. Az eredetileg
hat épület a XVIII. század elsõ
évtizedeiben épült, parányi

A Bóbics-ház nem
csupán méretével,
ragyogó utcaképi
megjelenésével
vonzza magához a
szemet. Szentendrén
mindössze két helyen, a fentebb bemutatott fõtéri kereskedõház Görög
utcai sarkán, és itt,
a Bóbics-házon találunk zárt sarokerkélyt, ami a maga
korában fontos funkciót töltött be.

A szerb püspöki pincekapu a Hunyadi utcában

Kis tér, de Fõ tér
Az eddig felsoroltak mellett a
szentendrei Fõ teret egyedivé
teszi még az is, hogy három
égtáj felé haladó, egykori
országos fõútvonal öblösödik
bele: a Budáról érkezõ déli,
a Visegrád felé haladó északi
és a Dunára merõlegesen,
a Pilisbe vezetõ nyugati. Még
a hetvenes évek elején is, a
11-es út megépítése elõtt ezen
a vonalon zajlott a helyi és az
átmenõ forgalom egyaránt. A
fõvárosból érkezõ autóbusz a
Fõ téren keresztül, a keresztet
megkerülve kanyarodott Izbég, Lajosforrás, Pilisszentlászló felé. De nemcsak az
egyre növekvõ számú autók és
autóbuszok hajtottak keresztül a háromszögletû kis téren,
hanem a lovas kocsik is. A hatvanas évek végén egy már leáldozóban lévõ életforma természetes tartozéka, a szénát
szállító lovas kocsi Fõ térrõl
kitiltása körül már heves vita
folyt az egyik tanácsülésen. A
huszadik század elején és elsõ
évtizedeiben még piacnak
használt és errõl elnevezett
Piactér ekkor már a kor
igényeinek és más szerepnek
kellett megfeleljen. A lakosság
korábbi életvitelét kiszolgáló
téri funkciók alig észrevehetõen háttérbe szorultak,
esetenként új szerepet kaptak,
vagy teljesen megszûntek. Az
új rendezõelv az idegenforgalom lett.
Az ún. történeti városrész a
XVIII. században, a barokk
korban nyerte el ma is látható
formáját. E kor stílusjegyeit

Az egykori Fõ tér, szemben a „kereskedõházzal“

háttérrel valósulhatott meg,
amit az óhazából ide menekített javak mellett az uralkodótól kezdetben kapott kiváltságok, a sikeres bel- és külhoni kereskedelem, a kézmûvesipar, a szõlõmûvelés, s
a vélhetõen „mérsékelt adófizetési gyakorlat“ biztosított.

Pincétõl a padlásig
A helyi kalmárok céhe, „a Szerb
Privilégiális Szentendrei Kereskedõ Társaság“ már a XVII.
század végén, nyolc évvel a
betelepülés után elnyerte a
királyi szabadalmat. Az elkövetkezõ évtizedekben felépített lakóházuk, az utókor
által „kereskedõház“ névvel
illetett elnevezés, nem csupán
egykori építtetõjük foglalkozására utal, sokkal inkább az
épületek belsõ tagolódására.
A négyszintes házakban az
utcára nyílt egy vagy több
üzlethelyiség, az emeleten

telkeken és nem egységes terv
szerint. A század második felében, vagy a XIX. század elején – talán egy tûzvész után –
közös tetõ alá hozták a hat
épületet és egységesítették a
homlokzatot. Szentendre legimpozánsabb, legnagyobb kereskedõháza azonban mégsem
ez, hanem a XVIII. század
közepén, a Duna-korzó és a
Görög utca sarkán épült Bóbics-ház, mely ráadásul megõrzött egy technikatörténeti
érdekességet is. Fennmaradtak azok a gerendák a tetõszerkezetben, amelyek az
emelõcsiga felfüggesztésére
és a bálázott árú csúsztatására
szolgáltak. Hasonló rendeltetésû, nagy teherbírású gerendázat található a Kovács
Margit Múzeum épületének
Wastagh György utcára nyíló
padlásajtaja mögött, s bizonyára nem volt ez másként a
többi emeletes kereskedõház
esetében sem.

Mindkét kereskedõház saroképület lévén, a két homlokzat
találkozásán elhelyezett erkélyrõl jól lehetett látni a hajón,
vagy tengelyen szállított áruk
érkezését, a hajók kikötését, a
portékák ki- és berakodását.

Szõlõfürt a kapu felett
A kereskedõház mellett létezik
egy másik, ugyancsak foglalkozáshoz köthetõ épülettípus
Szentendre, az úgynevezett
szõlõsgazdaház. A szerbek
nemcsak a kereskedéshez és
sokféle kézmûves iparhoz értettek, hanem a szõlõmûveléshez, borkészítéshez is.
A városban sétáló turista még
rábukkanhat egy-egy, az utcára nyíló kovácsoltvas vagy fa
pinceajtóra, bár többségüket
elemésztette már az idõ. A
kereskedõházakkal ellentétben a szõlõsgazdaházak pincéi
nem áruraktározásra szolgáltak, s az sem véletlen, hogy

lejáratuk a házon kívül van. A
magyarázata a szerbek speciális borkészítési technológiájában rejlik. A leszüretelt
szõlõt nem határbeli présházakban dolgozták fel, hanem
beszállították a városba, a
házak alatti pincékbe. Az utcai
frontra nyíló pincelejáratok,
vagy ahogy itt nevezték õket,
a kacsárnyák azt a célt szolgálták, hogy a szõlõ a szekérrõl az oda vezetõ vályún
keresztül közvetlenül a pince
mélyében lévõ óriási fakádakba kerüljön. Ez a praktikus
találmány a hordók mozgatását is megkönnyítette.
A belváros és a Szamárhegy
gyomrát behálózó, több tíz,
esetenként több száz méter
hosszú pincék (egyik-másik
oly tágas, hogy szekérrel is be
lehetett hajtani) és a kacsárnyák mellett sok más, séta
közben még ma is látható
emlék õrzõdött meg az utókor
számára a város felvirágoztatásában oly nagy szerepet
játszó szõlõkultúrából. Kõbõl
faragott kapuívek közepén
még ma is látható szõlõfürt,
emlékeztetve a ház hajdan volt
lakójának foglalkozására. A
Pozsarevacska templom ikonosztázán is szõlõfürtös,
indás, aranyozott keretekbe
illeszkednek az ikonok. Az
egyik legszebb XVIII. századi
emlékkereszten, amit éppen a
szõlõsgazdák állítottak, kõbõl
faragott, mégis könnyed,
szõlõfürtös indák fogják körbe
a hengeres oszlopot.
A legismertebb, ma is látható
szõlõsgazdaház, az úgynevezett Rab Ráby-ház az azonos
nevû, kicsiny téren sok festõvászonnak és fényképezõgépnek állt modellt.
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Szentendrei diákok a British Council „Világ Folyói“ programjában – 1. rész
A British Council és a londoni Temze Fesztivál közös oktatási és mûvészeti projektje 2000 diákot kapcsol össze világszerte. A „Világ folyói“ programban az összekötõ kapocs a folyó, mint élettér, közösségi tér és természeti környezet.
Kreativitást fejlesztõ projekt
A projektben hét ország vesz részt:
Brazília, Kína, Magyarország, Franciaország, India, Mexikó és az Egyesült
Királyság. Magyarországot Szentendre
öt középiskolája képviseli: Móricz
Zsigmond Gimnázium, Ferences Gimnázium, Református Gimnázium,
Petzelt József Szakközépiskola, II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
Gimnázium.
2009 tavaszán a szentendrei iskolák
diákcsoportjai Laár Balázs mûvészeti

vezetésével külön-külön elkészítették
a Dunáról szóló mûalkotásukat, melyek
a Temze Fesztivál keretében 2009 õszén
kiállításra is kerültek.
A mûveket bemutató szabadtéri kiállítást a Temze South Bank részén rendezték, de az érdeklõdõk megtekinthették az alkotásokat a nagynevû londoni Oxo Galériában is. A kiállított
mûveket több mint egymillióan látták
a fesztivál ideje alatt.

Elsõként a Móriczos diákok
mûvét mutatjuk be
A most induló sorozatban öt héten át
mutatjuk be a szentendrei diákok
mûveit és számolunk be élményeikrõl.
Elsõként a Móricz Zsigmond Gimnázium
tanulói által készített képet.
A Móricz Zsigmond Gimnázium fiatal
alkotói: Antal Emese, Boczán Zsófia,
Borzák Péter, Farkas Kata, Fromm
Gergely, Gécs Tünde, Gregori Fanni,
Harsányi Fanni, Juhász E. Sára, Kaszás
Zsófia, Kovács Tünde, Medvegy Fanni,
Nyisztor Dóri, Pistyur Anna, Prikler
Gergely, Szolnoki Andrea, Vaczó Renáta,
Vasvári Brigitta.
Mûvészeti és szakmai vezetõk: Laár
Balázs, Dénes Viktória, Pataki Evelin.
„A Móricz Gimnázium Pest megye egyik
legnagyobb négy- és ötévfolyamos gimnáziuma. Méltán lehet büszke hagyo-

mányaira, azokra az egyetemi tanárokra, akadémikusokra és köztiszteletben álló polgárokra, akik a falai
között végeztek. De van bátorsága a jobbításhoz, a változtatáshoz is: a hagyománytisztelet és a megújulás egyaránt jellemzi. Egy dunakanyari mûvészvárosban a hagyományokra építõ megújulás példái a környezettudatos gondolkodás és a mûvészeti nevelés is. Az
iskola programjában mindkettõ hangsúlyosan szerepel olyan új oktatásszervezési formákkal karöltve, mint a projektoktatás vagy moduláris oktatás.

Élnünk kellett a British Council és a
Temze fesztivál nyújtotta lehetõséggel,
amely a gyerekek kreativitására, együttdolgozására épít, és észreveszi azt az
alapigazságot, hogy a nevelést nem
lehet a tanórák 45 percébe szorítani.“
Kerezsi Csaba,
igazgató

„Az biztos, hogy ezeket az
élményeket nem fogom
elfelejteni soha!“
„Az egész azzal kezdõdött, hogy az
angol tanárunk, Viki tanárnõ mesélt egy
lehetõségrõl, amiben kreativitásunkra
lesz szükség. Megkérdezte, kik azok, akik
szeretnek fotózni, vagy tudnak festeni,
rajzolni. Páran jelentkeztünk, mert
megtetszett a dolog és érdekesnek találtuk. Elmondta ugyan a programot, de
nem nagyon értettük, mit kell majd
csinálnunk. Azt viszont éreztük, hogy
nem egy szimpla rendezvény, hiszen ez
által kapcsolatokat építhetünk ki egy
angliai gimnáziummal, és ha minden
jól megy, a testvériskolánk is lehet.
Elérkezett az elsõ találkozás Evelin
tanárnõvel, a rajztanárunkkal, és Balázzsal, a mûvészeti segítõnkkel.
Mindenki összegyûlt a rajzteremben, de
senki nem tudta mit kéne mondania
vagy csinálnia. Aztán Balázs feloldotta
a hangulatot és elkezdtünk beszélgetni. Õ pedig a táblára írta azokat a dolgokat, amiket fontosnak talált. Hamar

kiderült, hogy a Dunával és Szentendrével kapcsolatban a hozzánk
legközelebb álló téma a szabadidõ, a
barátok, a nevetés és a zene. Ezen a
szálon indultunk el és a következõ
találkozáskor már szinte mindenki tudta
mit fog csinálni. Az alapot, amire késõbb
a többi alkotást tettük fel, Gergõ kezdte
el felvázolni, majd csatlakozott hozzá
Anna, végül én is. Nagyon jó volt együtt
dolgozni, nem voltak ellentétek, az
ötletek kiegészítették egymást. Legközelebb már el is kezdtük az munkát.
Mivel a kép alapját fújtuk és nem festettük, ki kellett mennünk a suli elé a
szabadba, ahol elférünk az óriási lappal és senkit nem zavarunk. Gyönyörû
idõ volt és melegen sütött a nap. Mi
nekikészültünk a fújásnak, felvettük a
tesipólónkat és a cipõnket levettük,
nehogy az is festékes legyen. E közben
persze készült a többi munka is: a festett lufik, a szénceruzás rajzok és a festmények. Mind ugyanarról szólt, mégis
különböztek egymástól. Mindenkinek
beindult a fantáziája. A honlapunk is
egyre szebb lett. Nagyon sok fotót
készítettünk, amelyek közül több is
látható a weblapunkon, de egy-kettõt
beraktunk a kész mûbe is.
Amikor mindennel végeztünk, felvetõdött, hogy forgassunk egy kisfilmet.
Az ötlet jónak bizonyult és mindenkinek
tetszett. Viki tanárnõ le is szervezett
mindent. Segítségünkre hívta Janit, a
suli média tanárát, illetve megbeszélt
az Igazgató Úrral egy igazolt hétfõi
szabadnapot, amikor elmehettünk forgatni. Anna, Geri és én kaptunk egy-egy
angol szöveget, amit gyorsan meg kellett tanulnunk. Ez nagyjából sikerült is.
Forgattunk Visegrádon, Kisoroszinál és
Szentendre belvárosában is, mindenhol
a Duna parton. Nagyon jó nap volt, sokat
nevettünk és tanultunk pár dolgot. Jani
például megtanította nekünk, hogy mi
is az a derítés. Aki eddig nem tudta
volna, az az, amikor kifolyik a szemed,
ugyanis rád irányítják a napfényt, hogy
a kamerában ne legyen sötét, árnyékos
az arcod.(Ezt egy életre megtanultam.)
Amikor kész voltunk a forgatással, még
vissza kellett mennünk a suliba, mert a
Photoshop-os munka még csak most
következett. Ebben is segítettek nekünk
és bár nem mi irányítottuk a programot
– ami nem is nagyon ment volna
egyikünknek sem – de mégis minden
úgy történt, ahogy mi elképzeltük és
szerettük volna.
A kész munka mindenkinek tetszett és
örültünk, hogy ezt 'mi' készítettük. Sok
idõt töltöttünk együtt, összebarátkoztunk a többiekkel és a tanárokkal,
segítõkkel is. Az biztos, hogy ezeket az
élményeket nem fogom elfelejteni
soha!“
Juhász E. Sára,
Móricz Zsigmond Gimnázium

Szentendre 5 londoni partneriskolával is gazdagodott
A projekt részeként minden szentendrei középiskola megismerkedett egy
londoni iskolával és kidolgoztak egy
szakmai együttmûködési programot. A
látogatást nagyon sikeresnek és inspirálónak találták az iskolák képviselõi.
A magyar iskolák és partneriskoláik
alkotásai megtekinthetõk lesznek a
karácsonyi vásár alatt a Dumtsa Jenõ
utcában és a Városházán december
4. és 31. között.

Víz-Art a Mûvészben
Rendhagyó kiállítás megnyitó lesz
december 18-án, pénteken 17 órai
kezdettel a Mûvész étteremben
(Dumtsa Jenõ u. 7.) ahol az alkotók
bemutatják mûveiket.
A program vendége lesz
dr. Dietz Ferenc polgármester
és Simon Ingram-Hill,
a British Council igazgatója.
További részletek:
www.britishcouncil.hu
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Nyelvtudás a papír mögött
Beszélgetés dr. Szabóné Kuzma Mártával, a Református
Gimnázium igazgató-helyettesével
A minõségi nyelvi képzés fontosságát lassan egyen többen
ismerik fel – szülõk és oktatók
egyaránt –, akik a majdani
diploma mellé használható
nyelvtudást is szeretnének
biztosítani a végzõs diákok
számára. A Szentendrei Református
Gimnáziumban
tavaly érettségizett speciális
nyelvi osztály tapasztalatairól, a nyelvtanítás új módszereirõl beszélgettünk dr.
Szabóné Kuzma Mártával, az
iskola igazgató-helyettesével,
a nyelvi elõkészítõ osztály volt
osztályfõnökével és egyik
angoltanárával.
– A 2009-ben végzett elsõ
nyelvi osztály majd minden
tanulója sikeresen tett le
legalább egy középfokú
nyelvvizsgát, de többen második nyelvbõl is megszerezték a minõsítést. Miben
tér el a nyelvi osztály tanmenete a normál osztályokétól?
– A nyelvi osztály diákjai heti
10 órában tanulnak angolt
vagy németet, heti 3 órában
pedig elkezdik a második idegen nyelvet, ami a fõ nyelvtõl
függõen angol, német vagy
francia. A többi tárgyat ekkor
csökkentett óraszámban tanulják. Ez az év kiemelten a
nyelvtanulásé: a tudás megalapozása, a nyelvi készségek
sokoldalú fejlesztése ekkor
történik. Bár ezek a fiatalok
egy évvel tovább maradnak az
intézmény falai között, olyan
ismeretekre tesznek szert, ami
nehezen pótolható vagy legalábbis késõbb nem kis anyagi- és idõbeli ráfordítást
igényel.
– A szokatlan eredmények
mögött rendhagyó nyelvoktatási módszerek is állnak?
– Kiemelt szerepet kap a
beszédkészség fejlesztése, az
elõadói szóbeli készségek
elsajátítása, de az íráskészség
fejlesztésére is komoly hangsúlyt fektetünk. Rendszeresen
járunk idegen nyelvû elõadásokra és színházi darabokra is.
Tavaly egy pályázatnak köszönhetõen pedig fejlesztettük a nyelvi könyvtárat is: a
korszerû szakkönyvek, azonnali visszajelzésre épülõ szókincs-tanító és fejlesztõ CDROM-ok, szoftveres nyelvtani
gyakorlókönyvek segítségével

dr. Szabóné Kuzma Márta
Az ELTE Tanárképzõ Fõiskola
magyar-történelem,
majd
angol szakán végzett. Jelenleg a Pázmány Péter Katolikus
Egyetemen szakdolgozatát
készíti. 1999 óta a Szentendrei Református Gimnázium
angoltanára, szeptember óta
az intézmény egyik igazgatóhelyettese.

a diákok nagyon jó eredménynyel képesek önmaguk is mélyíteni a tudásukat. Ezzel
szeretnénk a fiatalokat ráébreszteni a számítógépben rejlõ
új lehetõség felismerésére.
Számos könnyített olvasmányt
is rendeltünk, amelyeket olvasóklubhoz hasonló foglalkozások keretében dolgozunk fel
kis csoportokban, meghatározott szerepek szerint. A lényeg
nem az ismeretlen szavak
végeérhetetlen szótárazása,
hanem maga az élmény. A
nyelvi kaland, hogy már képes
vagyok megérteni egy idegen
nyelven íródott mûvet, hihetetlen lendületet és sikerélményt nyújt. A csoportmunka
pedig nem elhanyagolható az
együttmûködésre, mások véleményének meghallgatására
való képesség fejlesztésére
sem, ráadásul mindezt idegen
nyelven. Az idei évben kísérleti jelleggel a számítástechnika órákból minimum heti egy
alkalmon a nyelvi órán kapott
feladat kidolgozása zajlik: a
diákok választott témában
kutatást készítenek, amelyrõl
aztán a szövegszerkesztési
tudás mérésére alkalmas írásos formában vagy vetített
elõadáson adnak számot.
Tavasszal pedig háromhetes
idegen nyelvi program keretében valódi alkotásokat hoznak majd létre.

– Van-e lehetõség külföldön
vagy külföldiekkel is megmérettetni a nyelvtudást?
– Holland diákcsere-kapcsolatunk 2005 óta mûködik;
megadott témákon vegyes
nemzetiségû párok dolgoznak
együtt. Mivel a csereiskola
szintén református középiskola, így a barátságok kialakulásán és az angol nyelvû
kommunikáció gyakorlásán túl
nagyon fontos, hogy a fiatalok
összevethetik a kinti életmódot a hazaival, vagy akár a holland vallásgyakorlást a magyar
szokásokkal. Ez a kitekintés
nagy hatással van a világszemléletükre. És persze a pedagógusoknak is lehetõségük nyílik a tapasztalatcserére.
– Mik a végzõsök és a pedagógusok tapasztalatai a nyelvtudás fontosságát illetõen?
– A tapasztalatok szerint egy
nyelv elsajátítására nagyon
nehéz idõt szorítani az egyetemi tanulmányok mellett. Itt különösen a nyelvi elõkészítõ
osztály esetében - több idõ van
arra, hogy a második nyelvvizsga megszerzésére, ami
egyrészt plusz pontszámot
jelent, másrészt ezek a fiatalok
egy évvel érettebben is versenyeznek a felvételin. Nem
mindegy azonban, hogy milyen nyelvtudás van a papír
mögött. Mivel a nyelvi központok között is vannak különbségek, ma már jellemzõen nem
a megszerezett papír, hanem
a mögötte álló valós tudás
számít. Sõt, a munkaerõpiacon jelentkezõ elõnyökön túl
a nyelv birtokában lévõ fiatal
képessé válik a saját identitását, kultúráját, értékrendjét idegen környezetben is
magabiztosan
képviselni,
véleményének hangot adni, de
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lehetõsége nyílik akár külföldi
diploma megszerzésére vagy
tapasztalatcserére, legyen szó
bármilyen szakmáról. Egyébként november 28-án, 8-11
óráig lesz a „Nyitott kapuk“
rendezvényünk, amikor bárki
személyesen érdeklõdhet a
tapasztalatokról, vagy beszélgethet magukkal a diákokkal.
– Milyen változás várható az
elkövetkezõ évek képzési
módszerében?
– Az oktatás általános elvárásai nagyon megváltoztak; ma
már az egyetemre való bejutáshoz jóval többféle készség
megléte szükséges, mint
korábban. Ezért tervezzük,
hogy a nyelvi osztályokban
bevált módszereket fokozatosan továbbvisszük az oktatás
egész területére. Véleményem
szerint az iskoláknak mindenképpen közelíteniük kell a
valós élet kihívásaihoz. Már
nem elég csupán a tárgyi

tudás, hanem komplex feladatmegoldásra, önálló gondolkodásra, a csoportban való
együttmûködés és a logikus
érvelés elsajátítására van
szükség, ezért nagyon fontos
a módszertani megújulás, a
pedagógusok folyamatos képzése. Mindez természetesen
hosszabb folyamat, amire
elszántuk magukat. A gyerekeket rengeteg hatás éri nap
mint nap. A feladatunk, hogy
a gimnázium falai között biztonságos hátteret nyújtsunk,
teret adjunk az alkotásnak, a
sikerélményeknek, és megtanítsuk õket arra, hogy kritikával szemléljék a rájuk
zúduló információkat. Megerõsítsük õket a hitükben,
hogy tudják, hogy egy egészséges közösség értékes tagjai,
akik valahová tartanak, valahová tartani akarnak.
Kolos Emõke

Lesújtó számadatok
A magyarok háromnegyede semmilyen idegen nyelvet nem beszél
Az Eurostart által a közelmúltban közzétett kutatás lesújtó
képet fest a magyarok idegennyelv-tudásáról. A 27 tagállam 25
és 64 év közötti állampolgárainak nyelvtudását vizsgáló felmérés
szerint a 36 százalékos európai átlaggal szemben a magyarok
75 százaléka semmilyen idegen nyelvet nem beszél. A felmért
országok közül két vagy több idegen nyelvet a legtöbben
Szlovéniában ismernek (72 százalék), õket követik a szlovákok
és a finnek (68 százalék), a litvánok (66 százalék), az észtek
(56 százalék) és a lettek (55 százalék).
Sajnos a hazai elemzések sem festenek jobb képet nyelvtudásunkról. Az Országos Felsõoktatási Információs Központ (OFIK)
idei elemzése szerint a felvételizõk csaknem kétharmada egyáltalán nem rendelkezett nyelvvizsgával. A felvételizõk 6,9 százalékának volt felsõfokú nyelvtudása, középfokon alig 28 százalék tudott és közel 61 százalékuk pedig még alapszinten sem
beszélt idegen nyelvet. A felmérés szerint még a favorit turizmus-vendéglátás szakon is a jelentkezõk alig több mint egyharmadának volt valamilyen nyelvvizsga-bizonyítványa, pedig
itt alapkövetelmény legalább két nyelv szakmai szintû ismerete.
A népszerûségi rangsorban a hetedik helyen álló gépészmérnökképzés terén a jelentkezõk több mint háromnegyedének
nem volt semmilyen nyelvvizsgája, felsõfokon pedig mindössze
1,9 százalékuk beszélt.
Az elszomorító statisztika okai között emlegetett középiskolai
nyelvoktatási színvonal valóban igencsak hagy kivetnivalót
maga után. Egy, az oktatási tárca és az Oktatásért Közalapítvány
felkérésére végzett kutatás szerint a szakiskolák száz, a szakközépiskolák pedig 90 százalékában csupán egyetlen nyelvet
tanulnak a diákok az elvárt kettõvel szemben. Emellett a nyelvtanárok 38 százalékának nincs megfelelõ végzettsége, a szakoktatók nagy része pedig egyáltalán nem beszél idegen nyelvet. Bár az intézmények túlnyomó többségében az infrastrukturális háttér – DVD-lejátszó, projektor, számítógépterem és
internet – szinte mindenütt rendelkezésre áll, ezeket az oktatók
informatikai ismeretek hiányában alig használják. Általánosságban hiányos a tankönyvellátottság és az iskolák nemzetközi
kapcsolatai terén is nagy az elmaradás, hisz jelenleg az intézmények alig húsz százalékánál létezik diákcsere-kapcsolat.
Kolos E.
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Ízelítõ
Borús esõs õszi délutánra esett
a Szeresd Szentendre Egyesület által meghirdetett harmadik gasztronómiai túra,
amelyen ezúttal négy közelmúltban nyitott étterem mutatkozott be a séta résztvevõinek.
A túrát a Dézsma Étteremben
kezdtük, a nem régiben felújított négyszintes házban családias hangulatú vendéglõt
alakítottak ki. Kedvcsinálónak
finom kisüstivel nyitottunk,
amit zamatos nyírségi palócleves követett. A vendéglátók
büszkén mutatták be éttermüket, beszéltek terveikrõl. A
magyaros palócleves után,
olaszos ízekkel vártak a BeoCafe Pizzeriában, ahol mind a
modern stílusban kialakított
környezet, mind az étterem
kínálatából ízelítõt adó esztétikusan szervírozott pizza,
rizotto és tésztakülönleges-

ségek az igényességrõl tanúskodtak. A ház asszonyának
rövid bemutatkozásából is
kiderült, hogy elsõdleges
szempont náluk a különleges
és minõségi alapanyagok
használata.
A következõ fogást a Dunacorso Étterem és Kávézóban
ejtettük meg, ahol a vörösboros aszalt szilvával tálalt,
bõrén sült libamell is elnyerte
mindannyiunk dicséretét.
Végül a Fõ téri Kereskedõ
Házhoz ballagtunk át, ahol a
menüsorunk záróakkordjaként
a desszert várt ránk. A fent
vázolt sûrû elõzmények után
ugyan félõ volt, hogy nem
megy le több falat a torkunkon, de végül is az egy
tányérra felhalmozott háromféle tortakülönlegesség olyan
meggyõzõre sikeredett, hogy
mindez már csak hab volt az
aznapi gasztrótúrán…
Peccol Áron

Kadarka
borünnep
November 28-én, pénterken
a Kereskedõház Étteremben
(Fõ tér 2-5.) borbemutatóra
és -kóstolóra vár mindenkit
Pismány Barátainak Egyesülete.
10.30-12 óra: Beszélgetés a
kadarka szõklõrõl és borról dr.
Hajdú Edit osztályvezetõvel
(FVM Szõlészeti és Borászati
Kutatóintézete Kecskemét) és
borszakértõkkel, borászokkal.
12-13 óra: Kadarka borbemutató, -kóstoló
13-15 óra: Ebéd
Kérjük, jelezzék részvételi
szándékukat az ebéden: 0630-241-1166

Aknay-kiállítás
Hajdúszoboszlón
Aknay János Munkácsy-díjas
festõmûvész szitanyomataiból nyílik kiállítás Hajdúszoboszlón, a Hajdúszoboszlói
Nemzeközi Modern Múzeumban (Bocskai út 14.) december 5-én, szombaton délután
5 órakor. A kiállítást megnyitja P. Szabó Ernõ mûvészettörténész. A kiállítás kurátora
Josef Kadar festõmûvész, a
múzeum igazgatója.
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PROMENADE ÉTTEREM
Dunakorzó - Futó u. sarok

ERM'S ÉTTEREM
Kossuth L. u. 22.

November 28. szombat 17 óra
Advent kezdõdik

November 28. szombat
BLACK RIDERS COUNTRY
EST – ÍR NÉPZENE
Belépés ingyenes!
Asztalfoglalás szükséges:
303-388
Hétvégenként szombaton
és vasárnap
PIANÓ BÁR ISMERT
SLÁGEREKKEL!
Asztalfoglalás: 303-388

November 29. vasárnap 13 óra
Advent kezdõdik
December 4. péntek 18.30
Írói-felolvasói est Haydnzongoradarabok kíséretében
December 6. vasárnap 14 óra
Megérkezik a Mikulás

Köszönjük!
A Szentendrei Nemzeti Konzervatív Kör köszöni mindazoknak a
segítségét, akik munkájukkal és felajánlásaikkal hozzájárultak
a november 14-én megrendezett IV. Magyar Bál sikeres lebonyolításához: KÁI-X Divatáru - Kispál Tiboné, Wiking Yacht
Club, Szõke István Attila, Jobbik Magyarországért Mozgalom
Pomázi Alapszervezete, Forgó Travel Utazási Iroda, Jármû Kft.
(Pomáz), Nemes Nedûk Borszaküzlet, Ifj. Kiss Károly, Ikertáltos
Hagyományõrzõk Boltja, A-Team Motoros Bolt, Ébredj Magyar!
Nemzeti Egylet (Szentendre), Stark-Tech Kft., Magyar Jelen (a

nemzeti ellenállás lapja), Elit - Védelem Õrzõ-Védõ Kft. - Fischer
József, Jobblesz Kft., Botár Emil, Domján Pál, Dúcz Lászlóné,
Kubinyi Tamás, Pomáz TV.
Köszönjük önzetlen segítségüket, amivel hozzájárultak a
Szentendrei Turul Szoborért Alapítvány számlájának gyarapításához. Köszönettel várjuk azok segítségét is, akik szívesen
látnák Szentendrén az õsi magyar jelképet megtestesítõ turul
szobrot.
Az alapítvány számlaszáma: 10403112-50505449-52491007
Berkesi Attila elnök
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Doszkocs Zsuzsa tárlata a Cora-ban
Ismét új tárlattal jelentkezik az év vége felé Doszkocs Zsuzsa
festõmûvész. Az alkotó a Budai Légzésrehabilitációs Osztály
lakója, egykori szentendrei lakos. Sikereirõl már többször beszámoltunk. Tavalyelõtt megkapta a Honvédelmi Minisztérium
nívódíját, tavaly decemberben a budakalászi Cora Áruházban
rendeztek a képeibõl kiállítást, legutóbb augusztusban pedig a
szentendrei Anonymus Étteremben voltak láthatók a festményei.
December 4-én, pénteken 15 órától ismét látható lesz Doszkocs
Zsuzsa tárlata a Cora Áruházban, a budakalászi Omszk parkban.
A kiállítást Tasi József, a létesítmény igazgatója nyitja meg.
Közremûködik: Semes Bogya Eszter faszobrász és dalénekes. A
mûvek január 10-ig, az áruház nyitvatartási ideje alatt lesznek
láthatóak.

Levente Gála
november 28-án, szombaton
18 órakor a Városháza dísztermében
Köszöntõt mond:
dr. Dietz Ferenc polgármester
Fellépnek:
Bereczky Dávid kürtmûvész,
Bóna Ilona zongoramûvész, Váray-Major Zsófia
zongoramûvész, Váray Péter gordonkamûvész, Szabó Ádám
(harmonika), Tímár Sára
(népdalénekes), Hétvölgy együttes, a Vujicsics Tihamér
Zeneiskola tanáraiból alakult
jazz-formáció (tagjai: Forrai Judit, Kovács Zsuzsanna,
Barnás András, Bártfai Zoltán)
A Vujicsics Tihamér Zeneiskola kürt quartettje
Verset mond: Kertész József
Mûsorvezetõ: Kudlik Júlia
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Tárlatvezetés
pénteken és vasárnap
a MûvészetMalomban
November 27-én, pénteken 11 és 16
órakor, valamint november 29-én,
vasárnap 16 órakor a Kassai modernek
– A két világháború közötti képzõmûvészet Kassán címû kiállításban
tárlatvezetést tart a kiállítás kurátora,
dr. Szabó Lilla mûvészettörténész.

„KÉSZÜLJÜNK
EGÉSZSÉGESEN
AZ ÜNNEPEKRE!“
Családi délelõtt és karácsonyi kirakodóvásár
december 12-én, szombaton 9-15 óra között a
Pest Megyei Könyvtár (Pátriárka u. 7.) elõcsarnokában és termeiben
10-13 óra: Egészségügyi szûrések, vizsgálatok
10 órától: Gyerekkuckó – karácsonyi játszóház.
Béka királyfi – bábjáték kicsiknek, Malac a pácban
címû animációs mesefilm vetítése, „Süssünk-fõzzünk“ – ünnepi receptek csereberéje
A kirakodóvásár asztalainak ára: 2000 Ft
Jelentkezni lehet: (26) 312-657

Márton napi
jótékonysági bál
A SZ.I.A Szentendre(örök) Ifjúságáért Alapítvány, a Dunakanyar Nõszirom Egyesület és az
Észak Dunántúli Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Egyesület szervezésében november 14én jótékonysági bálra hívtuk a bálozni és adakozni
vágyókat. A bál bevétele a rászoruló idõs emberek
karácsonyi megajándékozását szolgálja.
Fejes Györgyné köszöntõje után Eszes Viktória
és az A-Force 1 táncegyüttes mûsora következett, mely kirobbanó sikert aratott a hallgatóság körében. Az ízletes libavacsoráról a
Városháza étterem dolgozói gondoskodtak. A
bál fõvédnöke Szabó Imre környezetvédelmi és
vízügyi miniszter volt, aki a tombola fõdíját –
egy wellness szállodában eltöltendõ hétvégét
– ajánlotta fel. És milyen a sors: aznap éppen
születésnapját ünneplõ hölgy élvezheti majd a
kényeztetõ szolgáltatásokat a szállodában.

A szervezõk nagy örömére szolgált, hogy a bált
megtisztelte jelenlétével dr. Dietz Ferenc polgármester és felesége, illetve több önkormányzati és parlamenti képviselõ is. A mai válsággal sújtott gazdasági helyzetben még nagyobb
szükség van elesett embertársaink érdekében
az összefogásra. A bál erre volt jó példa.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a felajánlásokért az Astra Szervíznek, a BB Forest Kft.nek, a Body-Holly Primatorna és Dance Clubnak,
a Citybusz Kft.-nek, Dragon Józsefnek, Eszes
Viktóriának, Fejes Györgynének, a dunabogdányi
Gondûzõ Étteremnek, Groundzsákné Nemeshegyi
Beatrixnak, a Hotel Lidonak, a szentendrei IPOSZ
szervezetének, a visegrádi Kovácskert Étteremnek, Lukács Tibor festõmûvésznek, Magyar
Juditnak, a Ragyogófény Bt.-nek, a Ratio-Med
Bt.-nek, a visegrádi Reneszánsz Étteremnek, a
visegrádi Royal Club Hotelnek, Sass Szabolcsnak,
Szabó Imre miniszternek, Trenka Istvánnak, a V8
Uszoda és Szabadidõközpontnak és a Városháza
Étteremnek.
M.

Szentendre, Kossuth L. utca 6.
26/301-363 • www.nskeret.hu

November 27-én:
Fotókeret
akció –
KETTÕT FIZET,
HÁRMAT VIHET

14 aprók
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ADÁSVÉTEL

EGÉSZSÉG

Folyamatosan érkeznek üzletünkbe az
egyiptomi vízipipák, reális áron, nagy
méret-, típus- és színválasztékban. A
Tobacco dohányboltban a vízipipához
szükséges összes kiegészítõt, vízipipa
dohányok széles választékát megtalálja.
Szivarok, magyar, olasz, cseh gyökérpipák, dohányzási kellékek, több mint 50
féle hagyományos pipadohány közül válogathat. Szolgáltatásaink: mobiltelefon
töltés (online), GLS csomagpont - csomagfelvétel, öngyújtótöltés. Tobacco
Dohánybolt, Péter Pál utca 3. Tel. 06-20316-7743. Nyitva minden nap 11-tõl
18.30-ig.

Williams Életkészségek stresszkezelõ és
kommunikációs készségfejlesztõ tréning
indul az Izbégi iskolában december 1jén. Tel. 06-30-473-1441, www.stresszmester@gmail.com.

Ezüstfenyõ Szentendre, Levendula utca
3. szám alatti termelõhelyen kiválasztható! Házhozszállítás. Tel. 06-20-5426737.

Fiatal gyógytornász házaspár házhoz
megy Szentendrén és környékén. Tel. 0620-393-3899, 06-30-355-0851.

ÁLLÁS
A Forma Stúdió fodrász kollégát
keres. Tel. 06-30-554-1220.
A Pilisszentlászlói Kékvölgy Waldorf
Iskola és Gimnázium zenetanárt keres.
Szükséges végzettség: zenetanári diploma. Jelentkezni lehet önéletrajzzal és
motivációs levéllel a iskola@kekvolgy.
sulinet.hu e-mail címen.
Pizzafutárt keresünk, lehet nyugdíjas is.
Tel. 06-20-933-9764.
A Duna House szentendrei és csillaghegyi irodája keres értékesítõket,
kiemelkedõ kereseti lehetõséggel.
Jelentkezés, információ: jablonszky.bea@dh.hu, Tel. 06-30-6195653.
Fodrász váltótársat keresünk szentendrei
szalonba. Tel. 06-20-931-9329.

Bérlemények ipari, lakás, raktár, iroda
céljára kiadók. Tel. 06-30-299-0376.
A 11-es fõút mellett 50 nm-es ház önálló
kerttel, 2 kocsibejáróval, pincével, melléképülettel hosszabb távra kiadó.
Buszmegálló, bolt 50 méterre. Tel. 0630-934-4957.
Tahitótfaluban 12 éve mûködõ élelmiszer-zöldségbolt kiadó. Tel. 06-70-6206115. (26) 385-326.
Szentendrén fiatalos lakás + kocsibeálló
kiadó: 70 000 Ft/hó + rezsi. Tel. 06-20330-3640.
A Szamárhegyen hosszú távra kiadó 64
nm-es, felújított, hangulatos parasztház
kerttel, autóbeállási lehetõséggel. Helyiségek: 2 szoba, konyha, WC, zuhanyzó,
mûhely és pince. Konvektoros fûtés van.
100 ezer Ft+rezsi/hó bérleti díjért + 2
havi kaució szükséges. Tel. 06-30-3181836.
Szentendrei családi ház külön
bejáratú, 55 nm-es alsó szintje kiadó.
Bútorozatlanul, kis rezsivel, internettel. 55 ezer Ft/hó+rezsi+kaució.
Tel. 06-20-965-7912.
Jó állapotú, 32 nm-es garzon Szentendrén
kiadó. Tel. 06-20-988-8740.
Különálló házrész kis kertel kiadó 60 ezer
Ft/hó+3 havi kaució. Tel. 06-20-2727319.

Szentendrei magánóvoda óvónõt
keres. Tel. 06-20-971-9895.

Albérlet kiadó kertes családi háznál,
fõútvonal mellett. Tel. 06-30-263-1110.

ÁLLÁST KERES

Szentendrén, Pismányban 120 nm-es
kertes ház hosszú távra kiadó. Tel. 0620-994-0668.

Nyugdíjas megbízató hölgy munkájára
igényes takarítást vállal. Tel. 06-30-4583249.
Társaságok, egyéni vállalkozók könyvelését vállalom. Tel. 06-30-996-9990.

Nõgyógyászat
Szentendrén
Szûrõvizsgálatok,
ultrahang, CTG,
terhesgondozás,
nõgyógyászati mûtétek
Labor, HPV, Chlamydia,
mikrobiológiai
vizsgálatok, HPV-oltás
Kórházi háttér

Püspökmajor-lakótelepen 41 nm-es, teljesen felújított, 1,5 szobás lakás kiadó
55 ezer forint+rezsi. Tel. 06-70-3835003.
Szentendrén, Pap-szigettel szemben 26
nm-es szoba, konyha, fürdõszobás apartman hosszabb távra kiadó. Tel. 06-30435-1237, (8-20 óra között).

KIADÓ LAKÁS

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

Szentendrén 45 nm-es új lakás alacsony
rezsivel kiadó 70 ezer Ft/hó+rezsiért. Tel.
06-30-454-4431.

Szentendrén, Püspökmajor-lakótelepen
felújított, 41 nm-es lakás kiadó. Tel. 0620-945-5362.
Kertes családi ház hosszú távra kiadó.
Tel. 06-20-926-2879.

LAKÁS, INGATLAN
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Belvárosi, kétgenerációs családi házat
kisebbre cserélnék. Tel. (26) 314-199.

Szentendrén kiadó 70 nm-es raktár,
illetve garázs. Tel. 06-20-591-7501.

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. 06-20-924-2487.

Szentendre fõterén üzlethelyiség kiadó.
Tel. 06-30-296-6962, 06-30-430-1063.

OKTATÁS
Emelt szintû érettségire felkészítés, korrepetálás történelembõl, magyarból,
mûvészettörténetbõl. Korrepetálás általános iskolásoknak is. Tel. 06-30-5405639.

Leányfalun lakóház 17 millióért, Tahiban
lakóház 13 millióért eladó. Tel. 06-30299-0376.
Nyár utcában tulajdonosától eladó 3
szobás, elsõ emeleti, egyedi fûtésû,
felújítandó lakás 15 990 000 Ft-ért. Tel.
(26) 316-553, 06-20-972-1928.
Szentendrén 90 nm-es lakóház 200 nöles kerttel, jó helyen 28 millió Ft-ért eladó.
Tel. 06-30-299-0376.
Rózsakerti garázs eladó. Tel. 06-30-4642076.
Egyszobás, 30 nm-es, valamint másfél
szobás társasházi lakás 5,5 és 7,5 millió
Ft-ért eladó. Tel. 06-30-299-0376.
Szmolnyica sorházi lakás, szeparált
kerttel eladó. Nappali + 3 hálószoba,
garázslehetõség. Tel. 06-20-9125516.
Egres út végén 320 nöl-es építési telek
áron alul eladó 12 millió Ft-ért. Tel. 0620-335-0380.
Eladók:
Füzesparkban 50 nm-es, 2 szobás
lakás 13,8 millió Ft.
Angol házakban 60 nm-es, 1+2 félszobás 13,9 millió Ft.
Radnótin 60 nm-es, 1,5 szobás 17,9
millió Ft.
Radnótin 60 nm-es, 3 szobás 18,3
millió Ft.
Széchenyi téren (tégla) 50 nm-es,
nappali+2 háló 14,5 millió Ft.
Két generációs családi házak 30 millió Ft-tól.
Tel. 06-30-876-7934, www.ingatlanma.eu
Lakásokat, családi házakat, telkeket
keresünk, kínálunk bérlésre, eladásra. Tel. 06-30-876-7934, www.ingatlanma.eu
Fõpostánál 19 nm-es, önállóan telekkönyvezett garázs eladó. Tel. 06-30-3758349.

SZOLGÁLTATÁS
Kõmûves- és famunkák végzését vállaljuk.
Kisebb megbízásokat is szívesen teljesítünk. Tel. 06-30-311-9231.
Asztalos munkát vállal. Fából mindent.
Tel. (26) 318-219, 06-30-319-7278.
Régi nyílászárok felújítása, szigetelése,
thermoüvegezése és egyéb asztalosipari
tevékenységek: új konyhabútorok, beépített szekrények stb. Tel. 06-20-9894032.
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, 06-30-950-4187.
Villanyszerelés-hibaelhárítás 2 órán
belül. Tel. 06-70-247-9072.
Eldugult? Segítünk! A kiszállás
ingyenes. Tel. 06-20-917-7555,
www.dugulaselharito.hu.
Hûtõ- és klímajavító gyorsszolgálat.
Tel. 06-20-917-7555.

Bejelentkezés:

06-20-424-7960
Bolgár u. 10.
www.binobruno.com

Bál
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)

Biokozmetikumos
kezelés
December 1-jén, kedden
Dr. Haluschka
biokozmetikummokkal
szépítõ kozmetikus mutatja
be a bõr saját aktivitását
felébresztõ termékeket.
A kezelés kb. 30 perc/fõ.
A kezelés és tanácsadás
ingyenes!
Kérjen idõpontot a
Kanonok utcai városi
patikában: (26) 310-487

Víz-, gázkészülék-fûtésszerelõ gyorsszolgálat. Tel. 06-70-241-8999.

ÜZLET
Szépségszalonnak üzlethelyiség kiadó.
Tel. (26) 317-826.
Átadó árukészlettel, berendezéssel
sok éve bejáratott, jelenleg is mûködõ fehérnemû üzlet Szentendrén,
forgalmas helyen. Tel. 06-30-6601272.

Gazdikeresõ
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

KERESSÜK GAZDÁJÁT VAGY ÖRÖKBEFOGADÓJÁT

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

DR. BINÓ BRÚNÓ

06-30-956-8280

Szentendrén, a Kucsera Ferenc utcában,
utcára nyíló üzlethelyiség kiadó. Padlószõnyeges alagsor 56 nm-es, földszint 23
nm-es. Tel. 06-20-411-3091.

BETYÁR 7 éves, fajtatiszta németjuhász ivartalan kan. Korához képest nagyon jó állapotú. Jó házõrzõ, védi a területét. Családhoz barátságos.

DERECK l,5 éves ivartalan kan.
Minden kutyával jól kijön.
Éber, jó házõrzõ, családhoz
barátságos.

SAMU fiatal fajtatiszta magyar vizsla kan, kedves, barátságos, igazi családi kutya.
Szeretne a hideg tél beállta
elõtt szeretõ otthonhoz jutni.

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 27. péntek
18:00 HITVALLÓK ÉS
ÜGYNÖKÖK (93') kh:12
19:45 A CSÚF IGAZSÁG (96')
kh:12
november 28. szombat
15:00-16:00 CSALÁDI
NÉPDALÉNEKLÉS
Közös daltanulás a család
aprajának-nagyjának
Lázár Enikõ énektanár
közremûködésével
Belépõ: 400 Ft, családi belépõ 3
fõre 1000 Ft
14.00 PÁNIKFALVA (76')
15.45 DERÜLT ÉGBÕL FASÍRT
(100') kh 12
18.00 CSÚF IGAZSÁG (96')
kh.12

20.00 HASONMÁS (89') kh.16
november 29. vasárnap
14:00 PÁNIKFALVA (76')
15:15 DERÜLT ÉGBÕL FASÍRT
(100') kh:12
17:05-19:00 KÓSA KLÁRA ÉS
BOR ZOLTÁN: SZIMBÓLUMOK
ÉS AJÁNDÉKOK címû könyvének
bemutatója dedikálással és
könyvvásárlással egybekötve.
RENESZEÁNSZ
GYERTYAGYÚJTÁS a Kósa
Mûhely óriási reneszánsz koszorúján. Az ünnepi alkalmat
meghitté teszi a gyertyák meggyújtása a hozzá fûzött jókívánságokkal.
19:30 ESTE (112') kh:12
november 30. hétfõ
18:00 CSÚF IGAZSÁG (96')
kh.12
19:45 HITVALLÓK ÉS
ÜGYNÖKÖK (93') kh 12

Elõadás
SZENTENDREI PETÕFI
KULTURÁLIS ÉS
HAGYOMÁNYÕRZÕ
EGYESÜLET
Stéger köz 3.
November 27. péntek 18 óra
A MAGYAR SZAKRÁLIS NÕK
Dr. Czeke András elõadása
December 4. péntek 18 óra
MÁGUS PAPOK
Kiss Mao-Tun István elõadása
December 11. péntek 18 óra
RÉSZVÉTELI DEMOKRÁCIA
Bódog Norbert közgazdász
elõadása
KOLPING
CSALÁDI
EGYESÜLET
Török köz
November 28. szombat 16 óra
HIT ÉS TUDOMÁNY
KORUNKBAN
Dr. Ferencz Csaba egyetemi
tanár, a Szent István Lovagrend
nagymesterének elõadása

Kiállítás

THIS IS IT!
DECEMBER 1-jén 18,30-kor és 20.30-kor, DECEMBER 2-án
17 és 19 órakor
Magyarországon ez
lesz az utolsó, a P'ART
Moziban pedig az elsõ
alkalom, hogy megtekinthetik a MICHAEL
JACKSON - THIS IS IT !
címû filmet.
A pop király tragikus
halála idején egy
szemkápráztató visszatérésre készült és a
londoni megakoncertsorozat próbáin és a
kulisszák mögött készült ez a különleges film.
A végsõ erõfeszítésekben megfeszülõ, a táncban és éneklésben
feloldódó embert látjuk a This is it próbafilmben, amely súlyos
drámaisága miatt is lebilincselõ.

ERDÉSZ GALÉRIA
Bercsényi u. 4.
December 3. csütörtök 18 óra
ÁLOM LUXUSKIVITELBEN
Hat kiváló ötvösmûvész
kiállítása nyílik Álom luxuskivitelben címmel. Kiállító
mûvészek: Abaffy Klára, Gaál
Gyöngyvér, Király Fanni, Marosi
László, Tóth Zoltán, Vékony
Fanni.
SKANZEN GALÉRIA
Sztaravodai út
MUNDUS IMAGINALIS:
JÁTÉK A MEGFESZTÍTETT LÉLEK
TÜKRÉVEL
Részegh Botond kiállítása
Megtekinthetõ december 13-ig
SZENTENDREI KÉPTÁR
Fõ tér 2-5.
PAX ET BONUM

Program:
Filmvetítés
Morgan Spurlock:
McDagadsz
Super Size Me
Filmet követõ beszélgetés
Belépõ: 500 Ft

P'ART MOZI, 2000 Szentendre, Duna-korzó 18.
e-mail: partmozi@partmozi.hu
Bõvebb információ: O6-20/332-7634 Klötz Ildikónál

Kiállítás a ferences rend
alapításának 800. évfordulója
alkalmából.
Megtekinthetõ december 6-ig,
hétfõ és kedd kivételével 14-tõl
18-ig
CZÓBEL MÚZEUM
Templomdomb 1.
MIHÁLTZ PÁL FESTÕMÛVÉSZ
KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ december 31-ig
VÁROSHÁZA POLGÁRMESTERI
GALÉRIÁJA Városház tér 3.
1000 ÉV 10 KÉPEN
Krizbai Sándor festõmûvész
kiállítása. 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.
LAKÓTELEPI KLUBKÖNYVTÁR
Hamvas B. u. 4-6.)
PISTYUR GABRIELLA
SELYEMKÉPEINEK KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ december 19-ig a
könyvtár nyitvatartási idejében
DUNAKORZÓ 7.-BERCSÉNYI U. 4.
KOFA - KisOktóberiFestõArcok
Kiállítás és vásár efZámbó
István, dr. Vizúr János, Laár
Balázs, Walter Gábor, Bábel
Anita, Vertel Andrea, Molnár
Bertalan, Szük Norbert, Gyõrfi
András, Korbely István mûveibõl
Megtekinthetõ december 20-ig

Koncert
VÁROSHÁZA DÍSZTERME
Városház tér 3.
November 28. szombat 18 óra
LEVENTE GÁLA
PEST MEGYEI KÖNYVTÁR
SZÍNHÁZTERME
Pátriárka u. 7.
December 1. kedd 10 óra
ALMA EGYÜTTES KONCERTJE
Belépõjegy: 700 Ft
DMH BARLANG
Dunakorzó 11/A.
December 18. péntek, 20 óra
PRESSZÓ TANGÓ LIBIDÓ KONCERT
Elõzenekar: Francis Begbie
Belépõjegy: 800 Ft
PEST MEGYEI KÖNYVTÁR
SZÍNHÁZTERME
Pátriárka u. 7.
December 9. szerda 10 óra
A VILÁGSZÉP NÁDSZÁL
KISASSZONY – mesejáték
A Nektár Színház elõadása
Belépõjegy: 500 Ft
PÜSPÖKMAJORI KLUBKÖNYVTÁR
Hamvas Béla u. 6.
December 12. és 19. szombat,
10 óra
JÁTSZÓHÁZ:
karácsonyi díszek és ajándékok
készítése
A részvétel ingyenes.
VUJICSICS TIHAMÉR ZENEISKOLA
NAGYTERME
Duna korzó 16.
December 2. szerda 8.15,
9 és 9.45 kezdettel
ZENEOVI ÉS ZENEBÖLCSI
A MUZSIKUS MIKULÁSSAL
Foglalkozásvezetõ:
Bokorné Forró Ágnes
www.zenebolcsi.hupont.hu,
Szentendrei Ifjúsági Alapítvány

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

Mikulás a PMK-ban
Minden 2. szombaton, 18.00
P’Art Mozi, Duna-korzó 18.
Következõ: november 28.

SZERELMES FRANCIÁK A P'ART MOZIBAN
December 10-én délután 6
órai kezdettel, Jean-Luc
Godard: EGY FÉRJES ASSZONY
címû filmjével mutatkozik be
a DUNAP'ART FILMKLUB,
amely ezt követõen januártól
havi két alkalommal várja a
filmmûvészet szerelmeseit. A
programsorozat
mottója:
Szerelmes franciák a filmmûvészetben.
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Részvétel: 15 felett

December 5-én, szombaton 9 órától 12 óráig várja a Mikulás a Pest
Megyei Könyvtár aulájában a kisgyermekeket! A tavalyi évhez hasonlóan kézmûves foglalkozás és kirakodóvásár várja az odalátogatókat.
10 órától a Body-Holly Primatorna és Dance Club gyermektáncosai
lépnek fel, majd Kertész Kata gyermekszínháza szórakoztatja a csöppségeket. Szeretettel várunk minden érdeklõdõ gyermeket!
SZ.I.A Alapítvány, Nõszirom Egyesület

16 sport
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP

XXIII. ÉVFOLYAM • 42. SZÁM • 2009. NOVEMBER 27.

II. Genua Cup Training Race: 3. hely
Összetett harmadik helyen futott
be az Adria Sport Club, a
Szentendrei Református Gimnázium vitorláscsapatának hajója a
tengeri navigációs vitorlásversenyen.
November 4-én, suli után indult a csapat Biográdba. Már a leutazás is kalandosra sikerült, mert az autópályán
defektet kaptak a Reginától kapott
minibusszal. A részletekkel – mindent
kipakolni; hol a szerszámkészlet; hogy
jutunk a pótkerékhez stb. – nem untatnánk az olvasót, de telefonos segítséget kérve hamar megvolt a kerékcsere (másfél óra). Késõn érkeztek meg
a kikötõbe, s bár a hajón alhattak, de
hivatalosan azt csak másnap vehették
át. Ötödikén kipróbálták, és jól
begyakorolták a manõvereket a 2007.
év hajójává választott, Hotel névre
keresztelt Elan 340-esen. Az idõjárásra nem lehetett panaszuk, volt minden: napsütés, szél, szélcsend, de fõleg
esõ. Este a megnyitón kapták meg a

csapatzászlót és a versenyútvonalat
tartalmazó dossziét.
Az elsõ rajtot szél hiányában halasztani
kellett, de pár óra elteltével az elsõ
ellenõrzõ ponttól megindult a versengés. Lengedezõ szélben, izgalmas csatában a helyezések gyakran felcserélõdtek, végül az elsõ futamban másodikok lettek a szentendreiek. A
szellemileg fárasztó gyengeszeles futam
után a murteri kikötõbe hajózás közben
figyelmetlenségbõl zátonyra futatták

hajójukat, amit csak másik hajó segítségével lehetett leszabadítani. Nem tûnt
nagynak a baj, bár kis tengervíz beszivárgott a hajófenékbe.
A másnapi rajt is halasztással kezdõdött. Késõbb a megélénkülõ szél az elsõ
ellenõrzõ pontig tartott ki, ahol futamrövidítés miatt az áthaladás sorrendje
adta az aznapi futam befutási eredményét is. Az ASC-sek ismét a második
helyért járó kupát vehették át.
A mindent eldöntõ harmadik futamot

két részbõl álló rövid sprint menetek
adták. A hajnalban megérkezett Yugó
tarajosra korbácsolta a hullámokat a
vízen. A kishajóban rutinos, de nagyon
fiatal csapat erõben bizonyult kevésnek
a viharral szemben. Minden kötelet csörlõre tekerve tudtak csak kezelni, ami a
helyzetek gyors lereagálását hátráltatta. A kis fáziskésések többször kellemetlen helyzetbe hozták a csapatot,
volt, hogy egy másik hajónak is neki
koccantak miatta. A harmadik futam „A“
és „B“ részének összeredménye a hatodik
helyet hozta a refis diákoknak aznapra.
A két második és egy hatodik futamhelyezéssel a csapat összetettben a dobogó
harmadik fokára léphetett fel.
A hajókat leadás után búvár ellenõrizte,
és észre is vette a Hotel tõkesúlyán
keletkezett külsérelmi nyomokat, repedéseket. Szerencsére a csapat kötött
kaucióbiztosítást, így csak az elhúzódó
adminisztráció és jegyzõkönyv-felvétel
lassította a hajóleadást, majd hazautazást.
A legénység: Takácsy Dorka, Kretz
Viktória, Virág Zsófia, Takácsy Kristóf,
Sulyok András Attila és Köck Gábor ezúton is szeretné megköszönni a Maritime
hajósbolt és a Regina autókölcsönzõ
támogatását!
Skipper

II. Gumimaci Teremverseny
A SZ.I.A Szentendre (örök) Ifjúságáért Alapítvány, a Dunakanyar Nõszirom Egyesület
és az Észak-dunántúli Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Egyesület immár második
alkalommal szervezte meg a szentendrei általános iskolák között zajló ügyességi
Gumimaci teremversenyt. Idén a II. Rákóczi iskola tornaterme adott otthont a rendezvénynek, melyet az iskola vezetésének ezúton is köszönünk.
Hat ügyességi feladat várta
az elsõ-másodikosokat, és
ugyancsak hat a harmadiknegyedikeseket. Minden csapatban szülõk is versenyeztek,
akik a feladatok végére láthatóan jobban elfáradtak,
mint a gyermekek. A versenyszámok szünetében a
szervezõk gumicukorkával,
„gumimaci“ szörppel, sajttal,
almával kedveskedtek a
résztvevõknek.

Az elsõ-másodikos korosztályban a verseny elsõ helyezettje
a Barcsay iskola „Csipet“ csapata lett, míg a harmadiknegyedikes korosztályban a
II.Rákóczi iskola „Villám“ csapata nyerte a versenyt. Gratulálunk a nyerteseknek!
Természetesen a többi résztvevõ sem maradt jutalom
nélkül. A szervezõk minden
versenyzõ kisgyermeknek oklevelet és kis csomagot adtak

AKCIÓ! • AKCIÓ!

ajándékba, melyben ceruza és
a környezetünk védelmére
nevelõ kifestõ, illetve könyv
volt található, és minden csapat sporteszközöket tartalmazó csomagot vihetett haza.
Ezúton köszönjük Szabó Imre
környezetvédelmi és vízügyi
miniszternek a rendezvényen
való fõvédnökségét és az
ajándékok
biztosítását.
Ugyancsak köszönet illeti a
csapatokat felkészítõ és segítõ
pedagógusokat, akik energiáikat és idejüket nem
kímélték a kisiskolások becsületes versenyzése érdekében.

A Gumimaci teremverseny a
csapatszellemrõl, a játékról, a
mozgás örömérõl, az együttlétrõl, az elvégzett munka
után járó jutalomról szól.
Szerencsére a résztvevõ gyermekek és pedagógusaik megértették azt a célt, amit
szervezõként megfogalmaztunk az ötlet megszületésénél.

Reméljük, hogy a szülõk is
partnereink lesznek a versenyeken, hiszen nincs idõben
olyan távol saját gyermekkoruk, és otthon hagyják a felnõtt élet „versenyszellemét“
ebben a pár órában.
Magyar Judit
SZ.I.A Alapítvány

Komplett szemüveg

6900 Ft-tól

Máté Fotó Optika
SZENTENDRE,
Sztaravodai u. 54.
Tel. 26/311-841,
fax. 26/315-844
info@matefotooptika.hu
www.matefotooptika.hu
Nyitva tartás:
H-P 9.00-17.00 Szo 9.00-13.00

ID multifokális lencse

20% kedvezménnyel
(Hoya VIP partner)

Ingyenes látásvizsgálattal!

ÓVJA EGÉSZSÉGÉT, MÉG NEM KÉSÕ!
Testi - lelki sejtszintû egészségfelmérés: NES – világújdonság
• Ismeretlen eredetû tünetek, panaszok felkutatása,
• Tudományos igényességû hatékony életmód és táplálkozási tanácsadás,
• Allergia, vitamin és ásványanyagcsere zavarok feltárása és megoldása,
• Betegségkezelések lézeres, mágneses és egyéb fülakupunktúrával és akupresszúrával,
• Stressz, túlsúly, dohányzás elhagyás támogatása, relax masszázs,
• Alternatív nõgyógyászat, rákszûrés, kórházi háttérrel,

Kombinációs lehetõségek, kedvezõ árak!
Szentendre, Bolgár u. 10. VELT-MED EGÉSZSÉGHÁZ,
Szigetvári Iván természetgyógyász 30-360-7725

