
A szentendrei Déri család kapja 2009-ben a „Az év családja Pest
megyében“ díjat. A számítástechnikai tanácsadó apa és a fõál-
lású anya kilenc gyermeket nevel: a legkisebb 2 éves, a leg-
nagyobb 22 éves. A három egyetemista, két gimnazista, két
általános iskolás mindegyike zenét tanul vagy sportol, míg a
szülõk az egyházközösség munkájában vesznek részt. A csalá-
dot az édesanya szülei és a dédszülõk is segítik a mindennapok-
ban.
Pest Megye Közgyûlése szeptemberben alapította meg a „Az év
családja Pest megyében díjat“, ami a megyében élõ olyan csalá-
doknak adományozható, akik mindennapi életükkel, gyermekeik
nevelésével, taníttatásával, közéleti szerepvállalásukkal példát
mutatnak a Pest megyeiek számára. Október végéig 38 családra
érkezett jelölés a megye minden tájáról. 
A díjat Pest Megye Közgyûlésének elnöke, dr. Szûcs Lajos a
Megyeházán adja át a Déri családnak a december 11-i köz-
gyûlésen.
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HELYTÖRTÉNET
Összeállításunk 

lapunk 8. oldalán 

A V-8 uszoda frissen kinevezett igazgatójával beszélgettünk a sportkomplexum jövõjérõl 
(5. oldal). A Ferenczy Múzeum nemrég kinevezett igazgató-helyettesét mutatjuk be a 7. oldalon.
A füzesparki panelprogram koordinátorával, Priester Gáborral beszélgettünk (6. oldal). Az idén
jubiláló szentendrei pedagógusok között Kiss Józsefné Szentendrey Györgyit is díszoklevéllel
köszöntötte dr. Dietz Ferenc polgármester (10. oldal). A Levente Gála idei háziasszonya Kudlik
Júlia volt (12. oldal).

Szántai Zsolt Kovács Judit Priester Gábor Kiss Józsefné Kudlik Júlia

arcok

Kilencgyerekes család az év családja

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

AKCIÓ! • AKCIÓ!
Komplett szemüveg

6900 Ft-tól
ID multifokális lencse 
20% kedvezménnyel

(Hoya VIP partner)

Ingyenes látásvizsgálattal!
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104Mentõk 
(26) 310 424, (26) 319 941

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

107Rendõrség
(26) 310 233
Körzeti megbízottak:
Pismány: Tóth Zsolt r.törzsõrm.
Pannónia: Kutzmog József fõt. z.
Püspökmajor és Izbég: Antalicz
Ferenc r.törzsõrm.
Belváros: Gáti László zászlós 

Vízmû (26) 310 796 
ELMÛ 06 40 383 838  
TIGÁZ (26) 310 032 
MATÁV hibabejelentés 143

Városháza (26) 503 300
Zöld szám: 0066  8800  220044  772255
Zöld e-mail: kozerdeku-zold-
mail@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:
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

SSOOSS

A szerkesztôség címe: Szentendre és Vidéke hetilap, 2000 Szentendre, Duna-korzó 18. II. emelet, Tel: (26) 505 120, fax: (26)
312 647, mobil: 06 20 260 4642, e-mail: ujsag@szevi.hu • Kiadó: Szentendrei 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 •
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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

Kedves Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatal és az
Okmányiroda az ünnepekre való tekintettel az év utolsó két
hetében (december 18-31. között) az alábbi nyitva tartás
szerint fogadja az ügyfeleket.
POLGÁRMESTERI HIVATAL
December 18. péntek: 8-12 és 13-16 óráig
December 19. szombat: nincs ügyfélfogadás
December 21. és 28. hétfõ: 13-17 óráig
December 22. és 29. kedd: nincs ügyfélfogadás
December 23. és 30. szerda: 8-12 és 13-16 óráig
December 24. és 31. csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Kérjük Önöket, hogy december 28-án és 30-án csak halaszthatat-
lan ügyeikkel keressék fel a Polgármesteri Hivatalt!
OKMÁNYIRODA
December 18. péntek: 8-12 és 13-16 óráig
December 19. szombat: nincs ügyfélfogadás
December 21. hétfõ: 8-12 és 13-17 óráig
December 22. kedd és 24. csütörtök: nincs ügyfélfogadás
December 23. szerda: 8-12 és 13-16 óráig
December 28. hétfõ és december 31. csütörtök között
nincs ügyfélfogadás.
Köszönjük megértésüket és türelmüket!
Szentendre Város Polgármesteri Hivatala és munkatársai
nevében békés Karácsonyi Ünnepeket és nagyon Boldog Új
Esztendõt kívánunk!

Dr. Molnár Ildikó  jegyzõ

ÉRTESÍTÉS
Az Étv. 9 §-ára tekintettel értesítjük a tisztelt lakosságot, civil
szervezeteket, hogy Szentendre város egész területére kiter-
jedõ településrendezési terv felülvizsgálat véleményezési sza-
kaszába lépett.
A felülvizsgálat nem célozza a 2002-ben elfogadott település-
rendezési tervek (alaprendelet 21/2002. (VII.15.) Önk. sz. ren-
delet és -határozat 143/2002. (VIII.07.) Kt. sz. határozat)
lényeges módosításait. Alapvetõen maradnak a szerkezeti terv-
ben rögzített szerkezeti elemek és területfelhasználási egy-
ségek, a jelölt fejlesztési területek sem változnak. Megtörténik
a közhiteles digitális alaptérképre történõ feldolgozás, a jog-
szabályi környezet módosításainak megfelelõ átdolgozás, az
önálló rendeletekkel szabályozott területek szabályozásának
beépítése. 
A véleményeket, észrevételeket Alföldiné Petényi Zsuzsanna
fõépítész gyûjti, elérhetõsége: foepitesz@ph.szentendre.hu,
tel. 26-503-313, 20-478-48-98, fax: 26-312-905.

Az érintett témában lakossági fórumot szervezünk január hónap-
ban, melyek pontos idõpontjáról és helyszínérõl a késõbbiekben
adunk tájékoztatást.

Tûzesetek megelõzéséért
Kedves Olvasók! Megkezdõdött az adventi idõszak. Felhívom a
figyelmet a gyertyagyújtással összefüggõ tûzesetek meg-
elõzésének fontosságára, figyelmeztetve arra, hogy a felügyelet
nélkül, égõ gyertyával díszített adventi koszorú akár irodában,
akár lakásban könnyen tüzet okozhat. 
Komoly tûzeset keletkezéséhez az is elegendõ, ha valaki csak
pár percre távozik a helyiségbõl, és magára hagyja az égõ gyer-
tyát, ezért arra kérem Olvasóimat, hogy a téli idõszakban foko-
zottan vigyázzanak a nyílt lángra, gyertyára, csillagszóróra, és
soha ne hagyják azt felügyelet nélkül. Veszélyes lehet, ha a
nyitott ablakon vagy ajtón lévõ függönyt a huzat meglendíti és
a láng belekap. Nagyon sok éghetõ mûanyag található minden
háztartásban.
Az otthon tartózkodó gyerekek elõl el kell zárni a tûzgyújtásra
alkalmas eszközöket, mert ha nem kellõ körültekintéssel akar-
nak csillagszórót vagy gyertyát gyújtani, annak súlyos
következményei lehetnek.

Végi Csaba tûzoltó százados

Helyesbítés
Elõzõ lapszámunkban a Pismányban készül valami... címmel megjelent
írás egy Hamvas Béla-idézettel kezdõdött, melybe sajnos pontatlanság
került. Az idézet helyesen: „Az Ég hatása jónak lenni,/ A Föld hatása a
bõség,/ az ember hatása a rend./ Mindenkinek csak/ egyetlen dologra
van szüksége,/ igazan élni.“ 
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A polgármester

naplója
December 4. (péntek)
10.00 Megyenap keretében 
a Szentendrei Millenniumi 
zászló átadása

December 5. (szombat)
14.00 Kõhegyi tanösvény
átadása
18.00 Móricz Zsigmond
Gimnázium szalagavatója
19.00 Megemlékezés a ket-
tõs állampolgárságról való
népszavazásról

December 6. (vasárnap)
10.00 Árvácska Mikulás 
rendezvény megnyitója
10.30 Krumpliebéd –
Jótékonysági rendezvény
16.00 Adventi
gyertyagyújtás

December 7. (hétfõ)
11.20 Budapesti Gazdasági
Fõiskolán elõadás a kistérség
menedzselésérõl
17.00 Lakossági fórum a
belváros forgalmi rendjérõl

December 8. (kedd)
10.00 TÖOSZ elnökségi ülés
13.00 Kommunikációs
megbeszélés
14.00 VSZ Zrt. vezérigaz-
gatójával megbeszélés
15.00 DPÖTKT vezetõi
megbeszélés
16.00 Szentendrei Új
Kulturális Központ
ügyvezetõjével megbeszélés

December 9. (szerda)
10.00 Arcadom vezetõi
megbeszélése
11.30 Budakalász 
polgármesterével egyeztetés
bányatavakról
13.30 DPÖTKT ülés
17.00 Testületi anyagok
megbeszélése a frakciókkal

December 10. (csütörtök)
09.00 Testületi ülés

Múlt héten
történt

November 23.
• A Dézsma utcai Nyugdíjas

Klubban Káposzta-partin
vett részt Kun Csaba al-
polgármester

• Dr. Dietz Ferenc polgár-
mester a Szentendre millen-
niumi év emlékére kosz-
tümös felvonulásra készülõ
szentendrei iskolák vezetõi-
vel egyeztetett, ennek ered-
ményeként – a járványügyi
helyzetre való tekintettel -
a rendezvényt elhalasztot-
ták 2010 tavaszára  

November 24.
• A reggeli órákban a pályáza-

ti referens munkakörre meg-

hirdetett jelentkezõket hall-
gatták meg a városvezetõk,
majd 10 órakor az Állami
Számvevõszék két hónapig
tartó, a Polgármesteri Hiva-
tal mûködésére vonatkozó
vizsgálatának összefogla-
lóját ismerhették meg

• 13 órától dr. Dietz Ferenc
polgármester megbeszélést
tartott dr. Török Balázs
kistérségi irodavezetõvel,
ezt követõen Závodszky
Zoltánnal, a Kulturális Kht.
ügyvezetõ igazgatójával

• Megtartották a Szentend-
réért Közalapítvány soron
következõ ülését

• 18 órakor a Cromo Alapít-
vány szervezésében az ál-
lampolgári tanácskozás elsõ
megbeszélésére került sor a
szentendrei civil és zöld
szervezetekkel, valamint a

lakóövezeti fejlesztésekben
érintett lakókkal

November 25.
• Esztergomban ülésezett a

Dunakanyar Fejlesztési
Tanács 

November 26.
• Csatornázási beruházás

témában egyeztettek a
kistérségi vezetõk

• 13-16 óráig polgármesteri
fogadóóra

• 16.45-kor a belváros felújí-
tásával kapcsolatban a
belvárosi építésziroda ve-
zetõ tervezõi és a város-
vezetõk egyeztettek a Fõ téri
vendéglátó- és galéria tulaj-
donosokkal

• 19.30-kor a Hölgystaféta
sorozat vendége volt Für
Anikó színmûvésznõ

• A polgármester részt vett a
K ö z é p - M a g y a r o r s z á g i
Regionális Fejlesztési Ta-
nács ülésén

November 27-28.
• A TÖOSz szervezésében a

Polgármesteri Akadémia
elõadásait hallgatta meg dr.
Dietz Ferenc  

November 28.
• Este került sor a Városháza

dísztermében a Levente
Gálára

November 29.
• Dr. Dietz Ferenc polgár-

mester a képviselõk és a pol-
gármesteri hivatal dolgozói
nevében meggyújtotta az
elsõ adventi gyertyát a Fõ
téren

K.

A belterületbe vonásról
November 24-én nagy érdeklõdés kísérte az Állampol-
gári Tanács megalakulását megelõzõ elõfórumot,
melynek témája a 2002-ben kijelölt mezõgazdasági
területek belterületbe vonásának vizsgálata volt.
Lapunk lehetõséget kíván adni a témában érintett
feleknek álláspontjuk kifejtésére. Az alábbiakban 
dr. Vásárhelyi Gyöngyvér, a telektulajdonosok képvi-
selõjének írását közöljük, illetve lapunk 4. oldalán
tudósítást olvashatnak a 24-i elõfórumról. Következõ
lapszámunkban megszólaltatjuk a zöldek képviselõjét,
valamint tájékoztatást adunk az Állampolgári Tanács
intézményérõl, módszereirõl.

A városházán november 20-án megtartott Állampolgári Tanács
(a továbbiakban Á. T. ) elõfóruma késztetett írásra. Az Á. T.
intézménye a Szentendrei Részvételi Demokrácia kezde-
ményezõk javaslatára került be a képviselõ-testület által 2009.
október 8-án elfogadott helyi civil rendeletbe. A megalaku-
landó tanács elsõ feladataként, a 2010. január 23-án tartandó
tanácskozásán, a város lakóterületi fejlesztési tervérõl készít
majd dokumentumot, javaslatokat tesz, amit a polgármesteri
hivatal, illetve a képviselõ-testület használ majd a munkájában.
Szentendre hatályos rendezési tervét 2002-ben fogadta el a
városi testület. Készítõje a nemzetközi ismertségû dr. Nagy Béla
tervezõ mûhelye. Komoly elõkészítõ munka elõzte ezt meg:
lakossági fórum, szakbizottságok, szakhatóságok vitatták meg,
véleményezték az elfogadásra kerülõ tervet. Ez a rendezési terv
kijelölte Szentendre város lehetséges fejlõdési irányait, a bel-
területtel határos szántóterületeken. A belterületbe vonás folya-
mata hét éve kezdõdött, és még 25-30 év telhet el, mire ezeken
a területeken mintegy 350-370 építési telken családi-, kertes
házak épülnek fel, kiépített úthálózattal, közmûvekkel, a tulaj-
donosok finanszírozásában.
Ezzel a lakosság száma – ha mindenki betelepülõ volna – 1600-
2000 fõvel nõne, körülbelül 30 év alatt. (Megjegyzendõ, hogy
80%-ban a város régi lakóinak gyermekei, unokái építenének
itt maguknak élhetõ otthont.) Az elmúlt 20 évben mintegy 7000
fõvel nõtt Szentendre lakossága, de nem volt semmilyen
tiltakozás azok részérõl sem, akik a Pismány oldalát építették
be, és azok részérõl sem, akik a várost duzzasztották, egy-egy
lebontott házhelyre épült, több lakásos társasházzal, tömbök
beépítésével.
A tervezett lakóterületi fejlesztések (öt terület) a Szentendre
határát képezõ összes mezõgazdasági terület 5%-a. Ezeken a
beépíthetõség egyébként 15%, tehát amit az épületek a ter-

mészetbõl lefednek, az 4,3 hektár (370 darab 1000 négyzet-
méteres telkeket számítva), az összesen 0,5%-a a külterületi
mezõgazdasági területnek. Ha hozzátesszük, hogy Szentendre
határában mintegy 1500 hektár érintetlen védett zölderdõ biz-
tosítja számunkra a friss levegõt, akkor igazán nem érthetõ a
„zöldek“ akadályozó akciója.
Ez a lakóterületi fejlesztés nem hirtelen jött, átgondolatlan
ötlet, hanem egy éveken át tartó, három önkormányzati ciklust
átívelõ, minden nézõpontot megvizsgált, minden próbát kiállt
tervezési „termék“, számtalan pozitívummal. Nem illegális
szemétlerakóhelyek lesznek a város szélén, nem kutyapiszokkal
teli kutyafuttatók, hanem a zöldhatóságok által is elfogadott,
sok zöldfelülettel kialakított, rendezett utakkal behálózott,
családi házas övezet. A tulajdonosok egyszeri városfejlesztési
hozzájárulást kötelesek fizetni, telkenként közel egymillió forin-
tot, vagy pedig, ennek értékarányában területet leadni, amin
óvoda épülhet. 
A Tegez út – Egres út alatti kilenchektáros szántó-legelõ a ren-
dezési terv szerint Pismány 2 fejlesztési területe. A 65 család
tulajdonában lévõ terület szabályozása 2003-ban kezdõdött. A
szabályozási tervet az Echo 2000 Építési Iroda készítette, Kálmán
Kinga tervezõ vezetésével. A lakossági és szakmai fórumok,
szakbizottságok, a Jövõ Nemzedék Ombudsmani Hivatal vélemé-
nyezése alapján kialakított, szakhatóságok által jóváhagyott
szabályozási terv a képviselõ-testület elfogadó döntése elõtt
áll. Ezt az utolsó lépést, az Állampolgári Tanács megalakulásáig,
a testület döntése alapján felfüggesztették. A Tanács létre-
hozására a Cromo Alapítványt bízta meg a testület. A cikk ele-
jén leírt fórumon a Cromo Alapítvány két embere ismertette az
Á. T. létrehozásának módját. E szerint a maximum 20-25 sze-
mély, mely a Tanácsot alkotja, hivatott szakmai és civil fórumok
több éves  munkája által elkészített, jóváhagyott tervekrõl
véleményt mondani, javaslatot készíteni, melyet a hivatal,
illetve a testület munkájában felhasznál. Az Állampolgári Tanács
tagjait a telefonkönyvbõl „véletlenszerûen“ választják ki. Csak
annyi a jelölés feltétele, hogy legyen vonalas telefonja, otthon
legyen a hívás idején, és elfogadja a város életében jelentõs,
felelõsségteljes megbízatást. Hogy értsen is hozzá, az már nem
feltétel. A módszert Magyarországon eddig még sehol sem si-
került kipróbálni. Amerikában, állítólag, igen. 
Lehet, hogy az igazi demokrácia alapja nem is a szabad választás,
hanem a telefonbetyárkodással megválasztott Állampolgári
Tanács intézménye? Kik azok, akik „ezt az egészet“ a városunk-
ba behozták, beerõltették? Értelmes vezetõket, önkormányzati
képviselõket akarnak „megvezetni“, belevinni ellenõrizhetetlen
módszereket alkalmazó ügyletekbe? Miért és kik akarják meg-
akadályozni, hogy Szentendrén, a szentendreiek építkez-
hessenek?                                        Dr. Vásárhelyi Gyöngyvér
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November 24-én este
megtelt a díszterem:
száznál is többen jelen-

tek meg a belterületbe vonása
témában meghirdetett Állam-
polgári Tanács elõfórumán -
részben érdeklõdõ polgárok,
civil szervezetek, zöldek és
érdekvédõk, és döntõ több-
ségükben telektulajdonosok.
Az esemény házigazdája a
Polgármesteri Hivatal volt,
szervezõje a Szentendrei Rész-
vételi Demokrácia Kezdemé-
nyezés, s külsõ független szak-
értõként pedig a Cromo
Közhasznú Alapítványt kérték
fel, hogy bonyolítsa le és mo-
derálja az Állampolgári Ta-
nácskozást.
A januárra meghirdetett Ál-
lampolgári Tanács témájának
a „Mezõgazdasági területek
belterületbe vonása“ lett ki-
tûzve, és a mostani elõfórum
magáról az Állampolgári Ta-
nácskozásról, mint eszköz be-
mutatásáról szólt volna elsõ-
sorban. Sokan jöttek azonban
abban a hitben, hogy az Állam-
polgári Tanács célja a bel-
területbe vonás lassítása, és a
tanács ellen kell szót emel-
niük. Pedig magát a folyama-
tot – lakossági félelmekre és
tiltakozásokra reagálva – az
itt is felszólaló egyik képviselõ
népszavazási felvetése fékez-
te le.
Dr. Dietz Ferenc polgármester
bevezetõjében a párbeszéd
iránti nyitottságát és elköte-
lezettségét hangsúlyozta,
bemutatva, hogy a helyi Civil
rendelet is ennek jegyében
született meg, és fogadta be
külsõ civil kezdeményezésre
az Állampolgári Tanács intéz-
ményének gondolatát.
A független, civil alapon szer-
vezõdõ Szentendrei Részvételi
Demokrácia Kezdeményezést
képviselõ Bódog Norbert pedig
elmondta, hogy kifejezett
szándékuk a városi polgárok,
civil szervezetek, valamint a
városvezetés közti párbeszéd
katalizálása. Ezért is java-
solták az Állampolgári Ta-
nácskozás módszerének alkal-
mazását, mielõtt a kérdésben
esetleg népszavazásra kerülne
sor. Elhangzott, hogy a rész-
vételi demokrácia célja a
lakosság közvetlen aktivi-
zálása akár a saját utcakör-
nyezetüket érintõ kérdések-
ben, akár az egész település
életének alakításában – hang-

súlyozottan nem politikai
alapon.
A Cromo Alapítvány képviselõ-
je, Kuna Gábor bevezetõjében
kiemelte, hogy az elõkészü-
leteknek fontos része az
elõfórum is, ahol a szervezõk
ismertetik a módszert, a
szervezés lépéseit és az Állam-
polgári Tanács szervezése
területén szerzett korábbi
tapasztalataikat. 
A bevezetõt közbeszólások
tarkították, elsõsorban azok
részérõl, akik inkább a bel-
területbe vonás aktuális
állásáról kívántak hallani. A
felvezetést követõ beszél-
getést is a felfokozott akti-
vitás jellemezte. Többen hit-
ték azt, hogy az Állampolgári
Tanács egy új, delegáltakból
álló testület lenne, ahol a
képviselõk számáért és ará-
nyáért meg kell küzdeni. A
Cromo szakértõje magyaráza-
tában utalt rá, hogy itt egé-
szen másról, mégpedig egy
átfogó, reprezentatív lakossá-
gi véleményt és javaslatokat
megjelenítõ újszerû fórumról
van szó, amely a nyílt együtt-
gondolkodásra és konszen-
zuskeresésre mutathat példát.
Néhányan inkább azt vitatták,
hogy jogszerû-e, mi több,
alkotmányos-e egy ilyen
Állampolgári Tanács. Olyan
felszólaló is volt, aki szerint a
civileknek csak az a dolguk,
hogy négyévente elmenjenek
szavazni, s közben minden
ilyen ügy eldöntését a kép-
viselõikre kell bízniuk. 
Voltak, akik megértették és
üdvözölték a civil kezdemé-
nyezés célját, és volt, aki arra
hívta fel a figyelmet, hogy ez
a tanácskozás jó alkalom a
telektulajdonosoknak is arra,
hogy bemutathassák, miért
lenne jó az építési belterületek
bõvítése a többi városlakónak.
A tanácskozást támogatók
között is voltak a jelenlegi
alkalmazhatóságban kétke-
dõk, egyrészt a túlfûtött
hangulatot látva, másrészt
attól tartva, hogy az önkor-
mányzat, mint a tanácskozás
finanszírozója, túl erõsen
jelenítheti meg érdekeit.
Hosszas vita folyt arról is, hogy
a tanács tagjainak kiválasz-
tásakor miként biztosítható a
lakossági reprezentativitás. 
A fórum végére kezdett kör-
vonalazódni, hogy egy ér-
zelmekkel és egyéni érde-

kekkel ennyire átitatott té-
mában, ami ráadásul igen
elõrehaladott állapotban is
van, nem az Állampolgári
Tanácsra, mint eszközre lehet
szükség. A polgármester úr fel-
vetését a Cromo képviselõje is
osztotta, hogy a markánsan
eltérõ érdekeket (esetünkben:
a telektulajdonosok, városi
érdekvédõk, és középen az
önkormányzat) lehet, hogy
egy külsõ mediátor segít-
ségével kellene elõször közös
nevezõre hozni (bõvebben
lásd a keretes írást).
Bár az esemény egy újabb
elõfórum kitûzésének fel-
vetésével zárult, a helyzet
kiértékelését követõen egy-
értelmûvé vált, hogy ebben a
helyzetben tényleg a mediá-
ciónak kell a terepet átadni,
így az egyeztetések is ebbe az
irányban folytatódnak.

-RD-

A mediácó lényege
röviden
Elõfeltétel, hogy az érintett
felek kinyilvánítsák, hogy
vitájukat egyezség útján
kívánják megoldani, és hogy
elfogadják a mediálás játék-
szabályait, valamint a medi-
átor személyét. A mediátor
mindegyik fél álláspontját
meghallgatja a vita lénye-
gérõl, szükség esetén továb-
bi információkat szerez be.
Majd a felek a mediátor
irányításával tárgyalást tar-
tanak, ahol mindegyik fél
módot kap arra, hogy a többi
fél elõtt saját szavaival ki-
fejtse véleményét és szemé-
lyes hozzáállását az ügyrõl.
A mediátor a tárgyalást úgy
irányítja, hogy a felek a múlt-
ba való visszatekintés he-
lyett inkább olyan új lehet-
séges megoldási javasla-
tokkal éljenek, amelyek a
másik fél számára is elfogad-
hatóak. A mediálás csak
akkor lehet sikeres, ha mind-
két fél megérti és figyelem-
be veszi a másik fél helyzetét
is, függetlenül annak gaz-
dasági erejétõl. Végül a
résztvevõk a félreértések és
részletkérdések tisztázását
követõen megfogalmazzák
és aláírják a felek valódi
akaratát és érdekeit tükrözõ,
kölcsönösen elfogadható
kompromisszumos meg-
oldást.

Lapszemle
Bábuk az univerzumban
A Deim Pál 75. születésnapjára
készült portréfilmben a festõ,
valamint kollégái, barátai és
maguk a mûvek vallanak Deim
Pál mûvészetérõl, életmû-
vérõl.
DUNA TELEVÍZIÓ

Hagyományõrzés
óvónõknek
Csutkaröptetõ, kórémadár,
zokni liba. Óvónõknek tartott
néprajzi-hagyományõrzõ
továbbképzést a szentendrei
skanzen. A cél az eltûnõ fél-
ben lévõ népi játékkészítés
fogásainak átadása, elõször
felnõtteknek majd a kicsiknek.
MR1, KOSSUTH

Századfordító 
magyarok
Ismeretterjesztõ film Vajda
Lajos festõmûvész pálya-
futásáról, Szentendrén töltött
éveirõl leveleinek, naplójegy-
zeteinek és legjobb munkái-
nak tükrében. Vajda késõi
mûvészi elfogadtatásának
okairól Passuth Krisztina,
Mazányi Judit mûvészettörté-
nészek és Deim Pál szentend-
rei festõ beszélt.
M2

Generációk sora
A Deim család „Skanzen Ga-
léria“-beli kiállítása látvá-
nyosan bizonyítja, hogy a
tehetség, a mûvészi képesség
koncentráltan is megjelenhet
egy családban. A családtagok
kiállított mûvei értékgazdag
jövõt sejtetnek.
MAGYAR DEMOKRATA

Permetezni 
és metszeni tanul
Nádas György otthagyta a
nagyvárost és Szentendrére
költözött. Az ismert elõadó-
mûvész élvezi a vidéki életet.
STORY

Világjáró babazsák
Az „amúgy“ Szentendrén élõ
Kertész Erika és Béda Andi
barátnõk. Férjeik hivatása
révén járják a világot, de a
gyereknevelés és a házimunka
mellett másfajta kihívásokra
is vágytak. Így született meg
az ötlet, hogy itthon is
meghonosítsák az ausztrál
bennszülötteknél látott baba-
hordozó zsákot. A két barátnõ
összefogott, majd áttervezte
és sokszorosította az ausztrál
találmányt.
NÕK LAPJA

Van élet a halálon túl is 
A mai világ egy kicsit mintha
el akarná dugni a halált –
mondta Blanckenstein György
az OrientPerssnek minden-
szentek és halottak napja
kapcsán. A szentendrei Ke-
resztelõ Szent János Plébánia
esperesével a két jeles nap
hagyományán túl az emberi
élet ellentmondásosságáról
beszélgetett a hírportál. 
ORIENTPESS.HU

Krumplipuska, 
falukemence
Szent Márton Újborfesztivált
és Libatort tartottak a Skan-
zenben. A programkínálatban
többek között újborkóstolás,
Márton napi felvonulás tök-
lámpással, táncház, koncertek
és libák galibája szerepel. 
MTI, NÉPSZABADSÁG, MAGYAR DE-
MOKRATA, MAGYAR NEMZET, HVG.HU,
HÍRTV, HETI VÁLASZ, 168 ÓRA,
NÉPSZAVA, MTV, DUNA TV, RTL KLUB

Szeresd Szentendrét!
Sokan nem ismerik a várost,
ahol élnek, és a település nyúj-
totta lehetõséggel sem élnek.
Egy civil szervezet ezt meg-
elégelte, és elindította a Sze-
resd Szentendrét! programot.
Úgy gondolják, hogy minél
több pozitív, jó helyet alakí-
tanak ki, annál élhetõbb lesz
a város is.
KOSSUTH RÁDIÓ

Nõi munkahelyek
Vannak olyan munkahelyek,
ahol komolyan gondolják,
hogy a nõi munkaerõt meg kell
tartani, mert fontos a vállala-
tok versenyképessége szem-
pontjából. A mûsorban arra
keresték a választ, hogy mi-
lyen egy jó nõi munkahely,
mitõl nõbarát, és hogy a mun-
kahelyek mit tesznek azért,
hogy jó nõi munkahelyek
legyenek. A vendégek között
volt Sebestyén Zsuzsa, a Szo-
ciális és Munkaügyi Minisz-
térium tanácsosa, Rónyai Rita,
a Magyar Nõi Karrierfejlesztési
Szövetség fõtitkára és Dietz
Ferenc, Szentendre polgár-
mestere. 
KOSSUTH RÁDIÓ, NAPKÖZBEN

Pax et bonum – béke
és áldás  
A 800 éves ferences rendet az
1000 éves Szentendre köszön-
ti egy új kiállítással, mely a
szentendrei ferences barátok
történetét mutatja be.
TV2

Összeállította:
Dobos Ágnes

Újfajta társadalmi párbeszéd-kísérlet
Állampolgári Tanácskozás elõfórum a Városházán
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– Amilyen hirtelen került nyilvá-
nosság elé az uszoda gazdálkodása
körüli botrány, olyan gyorsasággal
került ön is képbe, mint a létesítmény
megbízott ügyvezetõje. Hogyan esett
éppen önre a többségi tulajdonos
önkormányzat választása?
– A V-8 megnyitása óta kapcsolatban
állok a házzal, sõt az érdemi együtt-
mûködés még korábbra datálódik.
Áprilisban keresett meg az egyik bérlõ,
hogy a cégemmel szakmailag segítsem
a fitneszterem beindítását. A vál-
lalkozás a mai napig ezt a feladatot
végzi, én pedig e közben a fitneszterem
vezetõjeként mûködtem a Vizes Nyol-
casban. Fitline nevû cégünk egyébként
franchise rendszerben mûködik, ehhez
találtunk Szentendrén referencia-
helyszínt. Módszerünk lényege az
anyagcsere-analízis alapján felállított
egészségprogram, amelyet egy-másfél
éve importáltunk Magyarországra, nyu-
gati – többek között német – példák
alapján. A táplálkozás és a mozgás
terén egyedi instrukciókat ad az
embereknek a tudatosság jegyében.
– Milyen problémákkal szembesült az
elsõ hónapokban?
– Mialatt a fitnesztermet üzemeltet-
tük, már megláthattuk a gondokat, az
optimális mûködéshez szükséges
feltételek hiányát, s azt, hogy a külön-
bözõ szolgáltatások között nincs igazi
együttmûködés, szinergia. Nem volt
közös bérletkonstrukció, hibádzott a
létesítmény marketingkoncepciója.
Egyfajta elszigetelõdést figyeltünk
meg az egyes részlegek mûködésében,
pedig épp ez lenne az egész ház
erõssége: egy helyen van az uszoda, a
fitneszterem, a wellness-részleg,
valamint a konditerem, az aquafitnesz,
az étterem és más szolgáltatások,
például a bowlingpálya. Olyan köz-
pontról beszélünk tehát, amely mind a
sport, mind pedig a kikapcsolódás
vonatkozásában valamilyen többletet
tud nyújtani. Most egy komplex rend-
szer kidolgozását végezzük: a puszta
mozgáson, sportoláson túllépve meg-
céloztuk az egészséget, és arra törek-
szünk, hogy a betérõ vendégek meg-
felelõ színvonalon, elérhetõ árakon
tudjanak kikapcsolódni.
– Mégis mit tud ön, amit mások nem,
hogy hirtelen a V-8 vezetésében talál-
ta magát?
– A nyitás hónapjában 300 bérletes
vendéget sikerült produkálni, a má-
sodik hónapban viszont már 60-70%-
os eláramlás volt tapasztalható a fit-
neszben. Jeleztem a gondot az akkori
vezetõknek, akik nyitottak voltak a vál-
toztatásra, de érdemben nem történt
semmi. Szeptemberben ott tartottam,
hogy továbbállok, ha nem történik áta-
lakítás az intézmény gazdálkodásában,
és még az alpolgármesterhez is beje-

lentkeztem, hogy jelezzem, milyen
koncepcióváltásra lenne szükség.
Bizonyára ezek a gondolatok is közre-
játszottak abban, hogy amikor fel-
színre kerültek a problémák, és vezetõ
nélkül maradt a V-8, elõször felaján-
lották a létesítményigazgatói pozíciót,
kis idõ múlva pedig már megbízott
ügyvezetõként számítottak rám.
– Mit látott, amikor ügyvezetõként
mélyebben is betekinthetett a komp-
lexum mûködésébe?
– Óriási fejetlenség fogadott. Mind a
mûködésben, mind a biztonság vo-
natkozásában, mind pedig a gazdál-
kodásban, a marketingkoncepció hi-
ányában ötletszerûséget, elõkészí-
tetlenséget láttam. Az üzleti terv nem
megfelelõ kutatási munkával készült,
ezért sem hozta a várt eredményt. A
jegy- és bérletjegyzék olyan bonyolult
volt, hogy még én sem igazodtam ki
rajta. Az árak is problémásak: a piacot
nem mérték fel elõre, a lakosságot nem
kérdezték meg, így nem volt valós kép
a potenciális ügyfelekrõl. Sajnos
általánosan elterjedt nézetté vált,
hogy nagyon drága az uszoda, és ezt
eddig nehéz is volt cáfolni. Éppen ezért
úgy döntöttünk, hogy december 1-
jével lemennek az árak.
– Számszerûen mit jelent ez a gyakor-
latban?
– A kezdetben 3700 forint körüli, majd
2500 forintra leszállított teljes árú,
kombinált napijegy, amely lehetõvé
teszi az uszoda és a wellness-részleg
használatát, december elsõ napjától
1990 forintba kerül. Elkészültek a fit-
neszrészleggel közös bérletek is: a well-
ness+aerobic szolgáltatások igénybe
vételét lehetõvé tevõ, 8 alkalomra
szóló bérlet 19 000 forintért vásárol-
ható meg. Az uszoda+fitnesz napijegy
2060 forint, de 10 és 16 óra között
csak 1790-et kell fizetni érte.
– Hogyan áll az alagsori parkoló
helyzete?

– Ezen a téren is szeretnénk változá-
sokat. Jelenleg egy õrzõ-védõ cég bérli
a szolgáltatást, lízingszerzõdésük
december 31-én jár le. Ezután való-
színûleg saját üzemeltetésbe vesszük
a parkolóházat, és terveink szerint az
elsõ óra ingyenes lenne azoknak, akik
a házat látogatják. A többi részlet
egyelõre megegyezés kérdése.
– Elképzelhetõ, hogy az ügyveze-
tõváltással megfeneklik az iskolai
úszásoktatás ügye?
– Semmiképpen. Ezzel kapcsolatban
már megszületett egy egységes kon-
cepció, amely szerint a beléptetés és a
medence sávjainak bérbeadása egy-
séges módszerrel történne, legyen szó
sportegyesületrõl vagy iskoláról. Két
sávot minden idõszakban fenntartunk
a betérõ vendégek számára, a többi
hatot pedig különbözõ idõsávokban
kiadjuk az érdeklõdõ csoportok szá-
mára. Piaci elven mûködõ intézmény-
ként nekünk az a lényeges, hogy a bér-
leti díj beérkezzen. Az egyesületek ezt
saját költségvetésükbõl fedezik, az

iskolák esetében pedig az önkor-
mányzat vállalta magára a bérleti díj
kifizetését.
– Milyen módosításokat tervez még?
– A jövõben szeretném megváltoztatni
az éttermet, amely jelenleg á la carte
mûködik. A Fitline koncepciót sze-
retnénk meghonosítani benne, hogy
az egészséges életmód elegendõ teret
kaphasson. A bowling-pub megva-
lósítása is hátravan még: külön sze-
retnénk választani az éttermet, a
kávézót és büfét. Az elõbbi maradna a
mostani helyén, az utóbbi kettõt pedig
hátravinnénk, kialakítva egy bowling-
pubot, és kihasználva tekepályák körül
lévõ területet.
– Ne kerüljük meg a kérdést: a szép
tervekkel együtt egyáltalán meddig
marad a létesítmény élén?
– A megbízásom az állandó kinevezést
célzó ügyvezetõi pályázat elbírálásáig,
azaz várhatóan január 31-ig tart. Még
nem tudom, hogy fogok-e pályázni az
állandó státuszért. Nyilván a tulaj-
donosi körnek is, és nekem is vannak
elvárásaink. Ha a kettõ összeegyez-
tethetõ és megkapom a szükséges
támogatást, akkor tovább fogok dol-
gozni, hogy elérjük a célt, és egy sike-
resen mûködõ létesítményt hozzunk
létre.

Bokor Tamás

Túl a sporton, arccal az egészségnek
V-8: decembertõl egyszerûbb, olcsóbb és biztonságosabb 

belépést ígér a kinevezett ügyvezetõ

Szántai Zsolt

Pályázati felhívás
Az Aquapalace Kft. (továbbiakban Tár-
saság) pályázatot hirdet a Társaság
ügyvezetõi álláshelyének betöltésére. A
Társaság Szentendre Város Önkormányza-
tának többségi tulajdonában álló, a
városi uszodát és szabadidõközpontot
üzemeltetõ szervezet, mely feladatainak
ellátásához jelentõs vagyonnal/vagyoni
értékû joggal rendelkezik. 

Az ügyvezetõ feladata: 
• A Társaság. magas színvonalú szakmai
tevékenységének irányítása, munkáltató
jog gyakorlása a társaság munkavállalói
felett; 
• A Társaság piaci pozíciójának, szerepének
megerõsítése; 
• A társasági szerzõdésben meghatározott
feladatok ellátása. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 
• a pályázónak a Társaság feladatrend-
szerére vonatkozó szakmai koncepcióját és
a 2010-as üzleti évre vonatkozó részletes,
valamint a középtávú terveit; 
• a pályázatban meghatározott feladatok
végrehajtására vonatkozó részletes szak-
mai, üzemszervezési, vezetési, gazdál-
kodási, marketing és PR elképzeléseit. 

A pályázathoz csatolni kell: 
• a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, 
• a pályázó iskolai végzettségét igazoló
okiratok másolatát, 
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítványt, 
• arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a
pályázóval szemben nem állnak fenn a Gt.-
ben foglalt összeférhetetlenségi okok, 
• titoktartási nyilatkozatot

A megbízás 2010. február 1-jétõl tölt-
hetõ be és 2010. december 31-ig tart
(azzal, hogy a megbízatás további 2 évvel,
tehát 2012. december 31-ig meghosszab-
bítható). Bérezés megegyezés szerint (a
fizetési és az egyéb juttatásokra vonatkozó
igényt kérjük a pályázatban megjelölni.) 

A pályázati dokumentáció és a pályázat
elkészítéséhez szükséges további informá-
ció, illetve az intézményre vonatkozó
tájékoztatást Panyi Zsolttól kérhetõ 
(e-mail: uszodafb@gmail.com). 
A pályázatokat a taggyûlés 2010. január
28-ig bírálja el. 
A pályázat benyújtásának helye és ideje: 
A pályázatot egy példányban, zárt boríték-
ban, 2010. január 6. 12 óráig Szentendre
Város Polgármesteri Hivatala központi
iktatójába (Városház tér 3.) kell benyújtani
„Társaság Ügyvezetõi pályázata“ meg-
jelöléssel. 

Szentendrén a vízilabda-válogatott
December 7-én, hétfõn 9-tõl 12-ig és 17-tõl 19 óráig, illetve december 8-án,
kedden 9-12 óráig a magyar vízilabda válogatott tart edzést a V-8 uszodában.
A délelõtti edzés magánszemélyek részére megtekinthetõ, nézõtéri lelátó-
jeggyel 300 Ft-ért. Ezekben az idõpontokban úszójegyet nem adnak ki. 
A délutáni edzés végén lehet autogramot is kérni.
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– Hogyan állt össze a projekt
költségvetése?
– 2006-ban jelentkeztünk a
szentendrei önkormányzat
által meghirdetett Panelprog-
ramra, amely vegyesen állami,
önkormányzati és önrészes
finanszírozású. Beléptünk egy
lakástakarék pénztárba,

amelyben az állami támogatás
volumene a befizetett összeg
30%-a, továbbá 6%-os ka-
mathitelt kaptunk rá. A be-
ruházás összértéke a projekt
végén 40 millió forintra jött
ki, ebbõl az önkormányzattól
és az államtól kapott támo-
gatás összesen 16 millió forint

volt. A fennmaradó összeget a
lakástakarékból, valamint fel-
vett hitelbõl finanszíroztuk. A
fennmaradó hitelrészt az OTP
Bank biztosította, várhatóan
2016-ban fut majd ki.
– Milyen anyagi vonzattal
járt ez az építkezés a lakók,
a háztartások számára?
– A Füzespark B épületének
öt lépcsõháza vett részt a
programban, ami összesen 63
lakást, vagyis legalább száz-
húsz lakót jelent. A lakóknak
semmilyen tetemes, egy-
összegû költséget nem kellett
fizetniük, ehelyett a közös
költség emelése mellett dön-
töttünk. Jelen pillanatban
havonta száz forintra emel-
kedett a fizetendõ összeg,
amelyet az infláció mértékév-
el, várhatóan évente 6%-kal
kell majd emelni a törlesztés
folyamán.

– Milyen elõnyei származnak
a lakóknak a felújításból?
– Azon túl, hogy esztétikai
szempontból kitûnõ állapotba
került az épülettömb, a laká-
sok értéke darabonként átla-
gosan 1-1,5 millió forinttal
emelkedett meg. Kívülrõl az
épület egésze 8 cm vastag
szigetelõréteget kapott, 
amellyel jelentõs, évente 7-
10%-os energiamegtakarítást
érnek el. Ez a mostani ener-
giaár-emelkedés mellett né-
hány év alatt megtérül. A falak
színeirõl és a festés módjáról
közös megegyezéssel döntöt-
tünk. Olyan eredmények ezek,
amelyek mindenki számára
elõnyösek. Nyugodtan mond-
hatom, hogy az 1978-ban áta-
dott tömb újabb huszonöt évre
megnyerte az életét. A füzes
parki kezdeményezés lett
Szentendre elsõ végigvitt
panelprogramja.
– A Rózsa utcában ugyancsak
korszerûsítéseket végeztek.
Mi a különbség a két projekt
között?
– A Rózsa utcában a fûtéskor-
szerûsítésre koncentráltak, itt
azonban a Revcolor-Bau Kft.
segítségével és jóvoltából tel-
jes körû felújítás történt, be-

leértve a szerkezeti javítást,
például a vízelvezetõ csator-
nák és a tetõbádogozás cse-
réjét is. Az egyedi fûtés
kialakításával 10-12%-os
megtakarítás érhetõ el a fû-
tésszámlán, s ha errõl doku-
mentáció készül, az állam
további 1-1,5 millió forint
visszafizetését vállalja, így
támogatva a környezetbarát
fûtési rendszert. Szeretnénk
buzdítani az önkormányzatot,
hogy a kínálkozó panelprog-
ram-lehetõségeket ragadják
meg, és minden erõvel támo-
gassák. Ez jó minden szent-
endrei lakosnak és magának a
városnak is.
– Milyen terveik vannak még?
– Kezdeményeztük a B épület
mögötti játszótér felújítását.
Ehhez évek óta nem nyúlt
senki, pedig az itt lakók gye-
rekeinek és unokáinak a jelen-
léte egyre inkább indokolttá
teszi a teljes felújítást. To-
vábbi tervünk még, hogy az
épülettömbök elõtti járdákat
és utakat is felújíttatjuk. Erre
részben megnyertük a pénzt.
Az összesen kilencmillió forin-
tos beruházás keretében már-
cius végén kezdik meg a burko-
latcserét.                       - bt -

Megnyerték a lakásuk jövõjét
A füzesparkiak panelprogramjával mindenki jól járt

63 lakást érint az a felújítási program, amely nemrég fejezõdött be a Füzesparkban.
A Panelprogram keretében összesen 40 millió forintból kapott új szigetelést és fes-
tést az egyik lakótömb. Az átadást követõen a program koordinátorával, Priester
Gáborral beszélgettünk.

Egy lezáratlan akna

November 25-én gyönyörû napos idõ volt,
délután négy óra után is rengetegen
voltak az utcán. Bölcsõdébõl jövet

húgommal és a két kisfiammal elsétáltunk a
pékségbe, majd a Mónika presszó elõtti útsza-
kaszon jöttünk vissza. Mivel egyik fiam hisz-
tizni kezdett, vele foglalkoztunk, a másikat

pedig feltettem a buszmegálló elõtti padkára,
ott nyugodtan szaladgálhat a presszó és az új
házak közötti füves területen, arra nem jár
autó, nem lesz semmi baja. Gondoltam én!
Ám a következõ másodpercben megtörtént a
baj! Egyszer csak eltûnt a gyerek egy csator-
nanyílásban! Láttam, hogy ferde a fekete,
mûanyag fedél, rögtön indultam is utána, de
elkéstem… Azt se tudtam, mit tegyek, csak
kiabáltam segítségért, levetettem a kabátomat,
ha kell, beugrok érte. Közben a gyermekemre
ömlött a hideg, piszkos víz, attól féltem, hogy
megfullad. Nem volt idõ gondolkodni, hasra

vetettem magam a füvön, épp elértem a kezét
és húztam kifelé. Szerencsére két hölgy sietett
segítségemre, de a végén már engem nyugtat-
tak inkább, mert sírva ölelgettem a kisfiamat.
Neki az ijedtségen kívül semmi baja nem lett,
a megkezdett kiflit, amit a szájában tartott, a
kihúzás után tovább ette. Szerencsénk volt,
mert az aknába bedobott hungarocell darabok
megtartották, így megúsztuk az esetet csu-
romvizes ruhával és néhány piros folttal. Igaz,
még most is remegek, ha erre a napra gondo-
lok, mert nem tudtam, milyen mély és szûk az
a csatorna. 
Miután hazaértünk, megnyugodtunk, felhív-
tam a DMRV hibabejelentõ szolgálatát. El-
meséltem, mi történt, megígérték, hogy utá-
nanéznek másnap. Mindenesetre felhívtam
õket másnap, akkor közölték velem, hogy nem
hozzájuk tartozik az ügy, hanem a szenny-
víztelephez. Elintézték õk a telefonhívást és
visszahívtak, hogy az nem csatornanyílás,
hanem a Mónika presszó vízóraaknája. Meg-
kerestem az üzlet tulajdonosát, Simon György-
nét, akivel kimentünk megnézni az aknát. Mint
kiderült, aznap neki is lett csõtörése, valószínû,
amikor a kisfiam beleesett, akkor zuhantában
eltört egy mûanyag csövet, azért zúdult rá a
koszos víz. Az üzletvezetõ megígérte, hogy
valamilyen megoldást kitalál majd, de ezt az új
építésû házak kivitelezõi alakították így. És ki
tudja, kinek állt érdekében megmozdítani az
akna fedelét, kik szórakoztak ezzel? Amúgy
elég könnyen billen a mûanyag fedél akkor is,
ha rosszul lép rá az ember. Mindezt csak azért
írtam meg, hogy figyeljünk a lábunk elé, nehogy
mással is megtörténjen ez az eset.

Dubniczki Csilla
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– Melyek voltak eddigi szak-
mai pályafutásának fonto-
sabb állomásai?
– 1974-tõl dolgozom múzeu-
mi területen. Szakmai pálya-
futásomat a Szentendrei Sza-
badtéri Néprajzi Múzeumban
kezdtem, ezután a Mezõ-
gazdasági Múzeumban dolgoz-
tam közmûvelõdési területen,
majd a Hagyományok Háza
Népi Iparmûvészeti Osztá-
lyának és az ehhez tarozó
Magyar Népi Iparmûvészeti
Múzeumnak a vezetõje voltam.
2007 elején a Nemzeti Kul-
turális Örökség Minisztériu-
mának felkérésére, közmû-
velõdési szakfelügyelõként
vizsgáltam a Pest Megyei Mú-
zeumok Igazgatóságának
2004-2006 közötti szakmai
munkáját, így már elõzetes
ismereteim voltak a múzeum-
ról. 2008-tól dolgozom a PMMI
Ferenczy Múzeumában elõször
könyvtárosként, majd júliustól
megbízott igazgató-helyet-
tesként.
– Milyen szakmai koncepció-
val pályázott a múzeumigaz-
gató helyettesi pozícióra? 
– Elsõdleges szempontnak tar-
tom a „látogatóbarát“ múze-
um  eszméjének megvaló-
sítását. Az intézmény ismert-
ségének és elismertségének
érdekében nagy horderejû
feladat a nemzetközi kiállítá-
sok fogadásának és ren-
dezésének folytatása itthon és
külföldön egyaránt. Terveink
szerint a jövõben a Ferenczy
Múzeum közönségkapcsolati
csoportja megyei módszertani
központként mûködhetne,
ennek érdekében módszertani
kutatásokat, mûhelymunkát
és fejlesztéseket tartok szük-
ségesnek. Jól mûködõ mú-
zeumpedagógiai munkánk
mellett a képzési lehetõségek
bõvítése is kitörési pont lehet,
ezt különbözõ típusú- és szin-
tû képzések akkreditálásával
és bevezetésével szeretnénk
elérni. Továbbá kiváló gyakor-
ló terepe lehetnénk a közép-
és felsõfokú képzõmûvészeti
oktatásnak is. Szentendre és
benne a múzeum is sajátos és
egyedi adottságokkal, érté-
kekkel rendelkezik, szeret-
ném, ha az intézmény arcu-

latának kialakításában erre az
egyediségre, különlegességre
helyeznénk a hangsúlyt. 
– Elegendõ látogatót von-
zanak a városban megren-
dezett állandó és idõszaki
tárlatok? Milyen célközön-
séget kívánnak mozgósítani
és aktívabban bevonni a
jelenlegi múzeumlátogatói
körbe?
– Fontos, hogy a megváltozott
mûvelõdési igényekhez, szo-
kásokhoz a múzeum is meg-
felelõen alkalmazkodjon.
Törekednünk kell a komplexi-
tásra, mert a látogató ma már
többet vár el az egyszerû szem-
lélõdésnél. Lényeges, hogy
eleven kapcsolatot ápoljunk a
múzeumba látogatókkal, és
személyes beszélgetések által
ismerjük meg igényeiket,
szokásaikat, elvárásaikat. Az
iskoláskorú gyermekek jelen-
tik az egyik fontos célcsopor-
tunkat, hiszen elengedhe-
tetlen, hogy már iskolás éveik
alatt kapcsolatba kerüljenek a
képzõmûvészettel. A Kovács
Margit Múzeumban tervezzük
egy többfunkciós közösségi
tér létrehozását, amely akár
konferenciáknak, akár csalá-
dokat is megmozgató prog-
ramoknak biztosítana helyet.
A Kereskedõházban pedig egy
múzeumpedagógiai foglalkoz-
tató terem kialakítását vettük
tervbe. A szentendrei pol-
gárokat is jobban meg kell
szólítanunk, fontos, hogy
legyen egy stabil törzsközön-
ségünk. Nekik szól a nem-
régiben elindított Múzeum
Másképp programsorozat is. S

bár a képzõmûvészeti tárlatok
is vonzzák a helyi lakosokat,
talán a tervezett helytörténeti
kiállítás több embert megmoz-
gat majd. Az utazási irodákon
keresztül a városba érkezõ tu-
risták érdeklõdését is rá-
irányíthatnánk a város képzõ-
mûvészeti gyûjteményeire. 
– Fenntarthatóak-e a jelen-
legi állapotukban a szenten-
drei „kismúzeumok“?
– Megkezdtük a szentendrei
múzeumok állapotfelmérését,
ez a külsõ és belsõ környezetet
egyaránt érinti. Az eredmé-
nyek összesítése majd SWOT
analízis formájában ad átfogó
helyzetképet és szolgál meg-
oldási javaslatokkal is. Vé-
leményem szerint a város élet-
mûveket bemutató múzeumai
rendkívüli értéket képvisel-
nek, azonban nem mind-
egyiket tartom eléggé láto-

gatóbarátnak, ezen feltétlenül
változtatnunk kell. 
– A Pajor-kúriába való átköl-
tözés mennyiben érinti a
jövõben a múzeum munka-
stratégiáját, mik a helycsere
elõnyei? Milyen változásokat
érzékelhet ebbõl a látogatói
közönség?
– Az új épületben a Ferenczy
gyûjtemény bemutatása mel-
lett, egy kortárs idõszaki tár-
latokat befogadó kiállítóter-
met is kialakítunk. Helyet kap
majd egy múzeumpedagógiai
mûhely, egy múzeumi bolt és
egy kávézó, ezáltal is bõvül a
komplex szolgáltatások köre.
Sokkal korszerûbbek lesznek a
raktározási lehetõségeink is.
A pincében egy lapidariumot
rendezünk be a Castrum
anyagából. Ami nagy újdon-
ság lesz, az a képzõmûvészeti
könyvtár megnyitása a nagy-
közönség elõtt. Az általam
elkészített könyvtári stratégia
része a megyében lévõ 100
ezres nagyságú könyvtári
állomány számítógépes feldol-
gozása és közös honlapon lévõ
megjelenítése. Reményeink
szerint a látogatók akár egy
teljes napot is tartalmasan
eltölthetnek majd a megújult,
modern múzeumban. Mûem-
léképületrõl lévén szó, Ráday
Mihály, az Unokáink sem
fogják látni címû mûsorában
idõrõl idõre hírt ad majd a
felújítás fázisairól.
– Kiadnak-e a közeljövõben
új múzeumi tanulmánykö-

teteket, kiállítási katalógu-
sokat és egyéb ismeretter-
jesztõ kiadványokat?
– A Kovács Margit Múzeum
megújult kiállításához készül
egy katalógus is. A múzeum
történészei Szentendre mo-
nográfiáján dolgoznak, mely
várhatóan a jövõ év folyamán
kerül kiadásra. Ehhez a kötet-
hez kapcsolódva szeretnénk
egy szentendrei témájú kon-
ferenciát is rendezni.
– Milyen a kapcsolata a mú-
zeumnak a szentendrei mûvé-
szekkel? Milyen együttmû-
ködést terveznek velük, illet-
ve hogyan kívánják bevonni
õket a múzeum életébe?
– Nagyon fontosnak tartom,
hogy a múzeum élõ és gyü-
mölcsözõ kapcsolatot ápoljon
a szentendrei mûvészekkel.
Elkezdtük a mûhelylátogatá-
sokat, és remélem, hogy si-
kerül kialakítani velük egy
hosszú távú együttmûködési
tervet. Annyi kiváló mûvész és
tanár él ebben a városban,
hogy érdemes lenne a köz-
remûködésükkel képzõmû-
vészeti konferenciákat, inter-
aktív elõadásokat szervezni.
– Milyen kiállításokat látha-
tunk a jövõ év folyamán?
– Nagyon szeretnénk egy nagy
Szõnyi-kiállítást rendezni, de
ez még a pályázatok függ-
vénye. A külföldi felkéré-
seknek eleget téve, és kap-
csolatainkat továbbépítve
Bergamóba tervezünk egy
szentendrei mûvészetet be-
mutató tárlatot. Lukoviczky
Endre idén tölti be a het-
venedik életévét, helyet sze-
retnénk biztosítani az élet-
mûvét bemutató kiállításnak.
Sok szép tervünk van, remélem
sikerül ezekbõl minél többet
megvalósítanunk.

Kopin Katalin

Tervek és remények a Ferenczy Múzeumban
Beszélgetés Kovács Judit megyei múzeumigazgató-helyettessel

A kiállítási, közönségszolgálati terület felelõseként a látogatószám növelését, pezsgõ kulturális életet, aktív
együttmûködést a szentendrei mûvészekkel, megyei módszertani központot, a nagyközönség számára is nyitott
képzõmûvészeti könyvtárat és még sok más merész, kreatív ötletet és tervet szeretne megvalósítani Kovács Judit,
a 2009. októberében kinevezett új múzeumigazgató-helyettes. 

Kovács Judit

A BETEGSÉG MEGELÕZÉSE SOKKAL
OLCSÓBB, MINT ANNAK GYÓGYÍTÁSA!

Szeretettel meghívunk minden kedves 
érdeklõdõt:

a Finclub bemutatkozó elõadására, 
ahol lehetõséget kínálunk arra, hogy 
megismerhessék a Finnországból származó,
csúcstechnológiával készült tiszta 
étrend-kiegészítõket.

Az elõadás fõ témája: fin Flexigel,
különleges kollagént tartalmazó termék 
a rugalmas ízületekért.
(Dr. Tihanyi István természetgyógyász aján-
lása, 2009. júniusi, októberi Elixír magazin)

„Fontos, hogy termékeink csúcsminõségûek,
de ennél sokkal fontosabb, hogy Önöknek
valóban segítenek.“
Jan Trojak, a Finclub alapítója

Idõpont: 
2009. december 8-án kedden, 18 órai
kezdettel

Helyszín: 
2000 Szentendre, (P' Art Mozi) Duna-korzó
18. I. em. „Fehér ház“ 

Az elõadásra ingyenes a belépés.

Finclub Hungary Kft.
Budapest
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Gyarapodó írásos emlékek

Amint a XII. században nyugati mintára
a Magyar Királyságban terjedni kezdett
az írásbeliség, egyre gyakoribbá vál-
tak a különféle céllal kiállított okle-
velek. A fennmaradt dokumentumokat
számba vevõ, azok tartalmi kivonatát
közlõ levéltári kiadványokban, a re-
gesztákban pedig már egyre több a
XIII. századból származó oklevél-
kivonat is. Ezeket dr. Katona Gyuláné
Szentendrey Katalin a szentendrei kato-
likus egyház történetének megírásakor
nagy gondossággal számba vette.
Ezekbõl az oklevél-kivonatokból kö-
vetkeztetni lehet a szentendrei fõ-
esperesség mûködésére, az egyház-
szervezeti alközpontot vezetõ fões-
peresek kilétére. 
1226-ból való az az oklevél, amelyben
a pápa utasítja a szentendrei fõespe-
rest, hogy vegyen részt a zágrábi püspök
és a szentmártoni apát közötti peres
ügy rendezésében. A fõesperes nevét
nem említi az oklevél. Egy 1240-es
oklevél pedig azért fontos számunkra,
mert az elsõ fennmaradt dokumentum,
amely név szerint megnevezi a szent-
endrei fõesperest. Ezt az oklevelet a
veszprémi püspök akkor állította ki,
amikor Aba volt a szentendrei fõesperes
– olvasható az oklevél záradékában. 

Tatárok a Duna túlsó partján

A tatárjárás eseményeirõl az itáliai
származású Rogerius nagyváradi fões-
peres Carmen miserabile (Siralmas
panasz) címû latin nyelvû munkája ad
részletes tájékoztatást. A fõesperes
másfél évi raboskodás után szabadult
a tatárok fogságából. Mûvét magyarra
is lefordították. Alábbiakban az õ
leírását foglalom össze, illetve idézem.
„1241 márciusában Vereckénél betörtek
Magyarországra a tatárok. Elõcsapataik
néhány nap alatt Vácig jutottak. A
várost felégették és Pestig portyáztak.
Április 12-én a derékhad Muhinál meg-
verte IV. Béla király seregét, majd Pest

alá vonult. Három nap alatt elfoglalta a
várost, ahol több tízezer menekült zsú-
folódott össze. Azokat, akik a Dunán át
nem tudtak elmenekülni, válogatás
nélkül lemészárolták, a várost pedig fel-
gyújtották. 
Béla király, miközben a muhi csata-
vesztés után Dalmáciába menekült,
segítségért fordult a pápához és a nyu-
gati országok uralkodóihoz. A Duna von-
alát régi harcostársára, a Geregye nem-
beli Écs fia Pálra bízta. A Duna menti
népek, így a szentendreiek is bíztak a
katonákban, akik állandó õrjáratot tar-
tottak a Duna partján, és még a vízben
megölték vagy a parton elfogták az
átúszó tatár elõörsöket. Számítottak a
pápa segítségére is. Aztán minden
korábbinál nagyobb hideggel tört rájuk
a tél. Közben a király Zágráb mellõl
küldött, immár harmadik levelében arra
figyelmeztette a pápát, hogy Magyar-
ország esetleges elfoglalásával a tatárok
utat nyernek a többi ország leroha-
nására is. A levél még január 19-én kelt,
s a hónap végére befagyott a Duna.
Segítség pedig sehonnan sem jött. A
lakosság éjjel-nappal törte a jeget, Écs
fia Pál katonái sikeresen verték vissza a
tatárok gyalogos átkelési kísérleteit.“

A tatárok átkelnek 
a befagyott Dunán

A tatárok ekkor valahol Pest fölött csel-
hez folyamodtak. „Íme, télen a hónak
és jégnek akkora volt a bõsége, hogy –
ami már hosszú idõ óta nem történt meg
– a Duna befagyott. De a magyarok az
õ oldalukon minden egyes nap feltörték
a jeget, és õrizték a Dunát, úgyhogy a
jégen állandóan folyt a gyalogosok
csatározása. Mégis, amikor a kemény
jég megérkezett, és a Duna teljesen
befagyott, a tatárok egyáltalán nem
merészeltek átkelni rajta lovaikkal.
Figyeljétek meg tehát, mit csináltak.
Sok lovat és állatot vezettek a Duna
partjára, és három napon keresztül
senkit sem hagytak ott ezek õrizetére,
úgy látszott, hogy az állatok õrizõk

nélkül kóborolnak ott, és senki nem
mutatkozik azon a vidéken. Ekkor a ma-
gyarok abban a hitben, hogy a tatárok
elvonultak, hirtelen átmentek és ezeket
az állatokat átvezették a jégen. A
tatárok megfigyelték ezt, és átlátták,
hogy lovon is nyugodtan át lehet menni
a jégen. Meg is tették, és egy nekiira-
modással annyian mentek át, hogy a
Dunának innensõ oldalán ellepték a
földet.“
Mindez 1242 januárjának utolsó nap-
jaiban történt. Batu kán serege köny-
nyûszerrel rohanta le Óbudát, hiszen a
szép város még fallal sem volt körülk-
erítve. Miközben tovább vonult Eszter-
gom felé, a környéket – többek között
a pilisszentkereszti ciszterci monostort
is – elpusztította. Ekkor, 1242 február-
jában esett a tatár hordák áldozatává
Szentendre is. Lakosai a közeli erdõkbe
menekültek. Barlangokban és odukban
rejtõztek el, kitéve magukat ragadozók
támadásainak, fagyhalálnak, éhhalál-
nak. A tatárok az elfogottakat vagy
legyilkolták, vagy Esztergomnál ost-
rommunkára kényszerítették. Elhaj-
tották a háziállatokat, magukkal vit-
tek minden felhalmozott élelmet és
takarmányt. Ami mozdíthatatlan volt,
felégették. 
Akik hetek múltán élelmet keresve
kimerészkedtek az erdõkbõl, azokat
temetetlen halottak és üszkös tem-
plomfalak látványa fogadta: „...mert a
mezõkön és az utakon sok halandónak
a teste feküdt, némelyik levágott fejjel,
némelyik darabokra szabdalva, a fal-
vakban és egyházakban pedig, amelyek-
ben menekülést kerestek, összeégve. Ez
a vész, ez a pusztulás, ez a romlás foglal-
ta el kétnapi járóföldre az utakat, és az
egész föld vértõl vöröslött. És úgy
feküdtek a testek a földön, mint a le-
gelészõ marhák, juhok és sertések csor-
dái a pusztán vagy az építkezésekhez
kifaragott kövek a kõbányában. A víz
kapta a halandók vízbe fulladt testét;
ezeket a halak, a férgek és a vízimadarak
falták fel. A föld azok felett a testek
felett nyerte el az uralmat, amelyek a
mérgezett lándzsáktól, kardoktól és nyi-
laktól hullottak el; ezeket a vérüktõl
veres égi madarak és a fogakkal ren-
delkezõ szelíd és vadállatok rágták össze
harapásaikkal gyalázatos módon,
egészen a csontokig. A tûz azokat a

testeket kapta meg, amelyek az egy-
házakban és falvakban elégtek.“

A pusztítás után

Az életben maradottaknak persze
fogalmuk sem volt arról, hogy a
tatároknak nem sikerült foglyul ejteni
a királyt, és a nagykán halálának hírére
Batu kán tavasszal visszafordult, hogy
Mongóliában elfoglalja az uralkodói
trónt.
A tatárok kitakarodása után a kifosz-
tott országban, így Szentendrén és
környékén is soha nem látott éhínség
támadt. 1242 tavaszán elmaradt a ve-
tés. A gyökereken, gumókon és fa-
kéregliszten tengõdõ emberek a Du-
nából és a patakokból nem tudtak ele-
gendõ halat kifogni. Legyöngült szer-
vezetüket fertõzõ betegségek tá-
madták meg, a járványok tömegesen
szedték áldozataikat. A következõ év
tavaszán sáskajárás pusztított.

Az újjáépítés

Nem tudjuk, hogy Aba fõesperes át-
vészelte-e a szörnyû idõket, és népe
közül hányan maradtak életben. Tény
viszont, hogy a mérhetetlen pusztulás
ellenére néhány év alatt megindult az
élet. Országszerte nagy várépítkezés
kezdõdött, IV. Béla megerõsítette a
Duna vonalát, a budai várhegyen erõs
várat építtetett, és oda helyezte
székhelyét. Tizenöt évvel a tatárjárás
után, 1257-ben az alábbi sorokkal
erõsítette meg Szent István 1009-es
adománylevelét, ami a veszprémi egy-
házmegye újjászervezését és egyben
Szentendre újjáépülését is jelentette:
„Krisztusban tisztelendõ Pál atya,
veszprémi püspök személyesen a jelen-
létünk elé járult, bemutatta Szent István
király egy kiváltságlevelét, s azt kérte
kitartóan, hogy ugyanezen kiváltság-
levél szövegét a mi oklevelünkbe szõve
pecsétünkkel megerõsíteni méltóztas-
sunk.“ IV. Béla király az oklevelét mai
idõszámítás szerint november 20-i kel-
tezéssel az alábbi sorokkal zárta: „Mi
pedig a tisztelendõ atya, Pál úr, veszpré-
mi püspök méltányos és méltó kérésére
kedvezõen hajolva ugyanennek a kivált-
ságlevélnek a tartalmát szóról szóra le-
velünkbe szõve kettõs pecsétünk ol-
talmával megerõsíttettük.“ (Mint so-
rozatom elõzõ fejezetében már em-
lítést tettem róla, Szent István oklevele
elveszett. A IV. Béla által kiadott
oklevél, benne a Szent István-i hiteles
másolatával viszont fennmaradt. Ezt
õrzi a veszprémi Érseki Levéltár.)
Huszonöt évvel a tatárjárás után
tûnik fel újra egy szentendrei fões-
peres neve. Demeter – az oklevél
szerint – a veszprémi préposttal
közösen folytat le egy vizsgálatot.
Valószínûleg õ jelenti be 1270. május
3-án a szentendrei udvarházban IV.
Béla halálát.

Máté György

„Országos történetet nem lehet írni az egyre gazdagodó helytörténet ered-
ményei nélkül, ezek az eredmények töltik meg színnel, ízzel, vérrel, szóval
élettel azt a képet, amelyet az országos történetrõl kialakítottunk.” (Balogh
Sándor történész)

Olvasóink észrevételeit és témajavaslatait várja 
a Helytörténet rovat szerkesztõje: Máté György
tel.:  06/26/312-980  •  e-mail: ujsag@szevi.hu

Egy ezeréves oklevél nyomában VII.

A pusztulás és az újjáépítés évszázada

Szentendre, Kossuth L. utca 6. 
26/301-363    •    www.nskeret.hu 
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Akeresztény kultúrkör
egyik legrégibb kommu-
nikációs eszköze, a ha-

rangozás, olyan kultikus ere-
detû eljárás, amely egyaránt
szolgált egyházi és világi
célokat. A sokféle méretû,
súlyú és hangzású harang
meghatározott idejû és rit-
musú megszólaltatása hírt,
emlékeztetést vagy figyelmez-
tetést, illetve sokféle vész-
jelzést közvetített az adott
közösség számára. 

Kódolt üzenetek 

A keresztény egyház a 12.
században tette kötelezõvé a
harangozásnak a római korból
már ismert és jól bevált
gyakorlatát. Az egyházi rend-
tartás szigorúan megszabta,
hogy mely alkalmakra, mely
idõpontban mennyi idõn ke-
resztül és ha volt több, hány
haranggal kellett harangozni.
Másként szólt a harang, amikor
imádságra, istentiszteletre
hívott vagy emlékeztetett,
másként egy-egy nagyobb
ünnep kezdetekor, másként a
szentmise elõtt és a szertartás
alatt, megint másként kör-
menet idején. Halálesetnél ún.
lélekharang szólt, ami nem
csak a tényt adta hírül, hanem
rendszerint tájékoztatott az
elhunyt felekezetérõl, életko-
ráról, nemérõl, néha még a
halál okáról is. Mert másként
szólt a harang egy idõs, kato-
likus özvegyasszony halálakor,
mint egy nõtlen, fiatal refor-
mátus legény balesetbõl be-
következett halálakor. A ha-
lottat évszázadok óta és még
napjainkban is „kikíséri“ a
harangszó  végsõ nyughelyére.
Egyes vidékeken például az
öngyilkos vagy villámsújtotta
ember felett tilos volt ha-
rangozni. 
S ezzel máris egy másik fontos
téma került elõ, a népszoká-
soké és hiedelmeké, amelyek
tájanként és koronként gazdag
változatossággal fûzõdtek a
harangozáshoz. A kora közép-
kor óta gonoszûzõ szerepet
tulajdonítottak a harangszó-
nak, így a boszorkányok és
egyéb ártó erõk távoltartására
és megfékezésére nagy elõ-
szeretettel használták. 
Akárhonnan is nézzük, nem-
igen volt a tradicionális vidé-

ki társadalomnak olyan tagja,
aki nem rendelkezett a ha-
rangszó értésének fontos, akár
az életét is megmentõ isme-
retével. Ha nem az egyházi élet
megszokott és megszabott
rendje szerint szólalt meg a
harang, mindenki „felkapta“ a
fejét, abbahagyta fog-
lalatosságát, s a má-
sikkal, vagy a szomszéd-
dal közösen igyekezett
mihamarabb megfejteni
a harangszóba kódolt
üzenetet. A gyerekek
pedig generációról gen-
erációra észrevétlenül
megtanulták a felnõttek-
tõl érteni a harangszó
íratlan kottáját.
Mert gondoljunk csak
bele, egy váratlan tûze-
setrõl, a gátat átszakító
árról, az ellenség fe-
nyegetõ közelségérõl,
bûnözõk feltûnésekor, a
határt ellepõ, a minden-
napi kenyeret veszé-
lyeztetõ sáskavészrõl, a
hirtelen támadt viharról
és jégesõrõl leggyorsab-
ban a félrehúzott harang
segítségével lehetett figyel-
meztetni, vagy végsõ esetben
riasztani a közösség apraját,
nagyját! A harang félrehúzása,
félreverése, amit szigorúan
csak veszély esetén alkalmaz-
tak, úgy történt, hogy nem
engedték szabadon lengeni
egyik oldalról a másikra, s ezál-
tal az ütõ a harangnak mindig
ugyanazt az oldalát ütötte,
megadott ritmusban. Abból,
hogy hogyan kongatták meg
vagy verték félre a harangot,
rendszerint a veszedelem oka
is ismertté vált. Az elmúlt szá-
zadokban a városi statutumok
– ma úgy mondanánk: a helyi
rendeletek között – szép szám-
mal találunk olyanokat, ame-
lyek arról szólnak, hogy a
különféle vészhelyzetekben –
büntetés terhe mellett – mit
kell tenni. A tûzoltásban, a
bûnözõ kézre kerítésében – hol
csak a férfiaknak, hol minden
felnõttnek – kötelezõ volt
részt venni, s a harangot addig
kellett kongatni, amíg a ve-
szély el nem hárult.       
Az egy-egy település határán
messze túlmutató történelmi
események is olykor harang-
zúgást érdemeltek ki. A mind-
máig gyakorlatban lévõ déli

harangszó több mint ötszáz
éves múltra tekint vissza.
Pápai rendelet írta elõ 1457-
ben, hogy Hunyadi János
1456. évi nándorfehérvári
gyõzelmére minden nap déli
harangszó emlékeztesse a
keresztény Európát. 

A korábbi századokban általá-
nos szokás volt például a fal-
vakon, városokon átvonuló
gyõztes hadvezérek üdvöz-
lésére megzengetni a templo-
mi harangokat. A nagy hord-
erejû háborús események mel-
lett a mindennapok rendjének
fenntartásában is bõven jutott
szerep a harangszónak, igaz
más dallam kíséretében. Egy-
két érdekességet említenék
csupán. A protestáns kollégi-
umokban például külön kisha-
rang jelezte a kicsapott diákok
távozását. A már idézett városi
statutumok arról is rendel-
keztek, hogy az esti „takaro-
dóra“ vagy „nyugodalomra“
figyelmeztetõ harangszó után
a kocsmárosok már nem szol-
gálhattak ki vendégeiknek
szeszes italt, ugyanígy tilos
volt már az estéli harangozás
után az utcán hangoskodni,
vagy ok nélkül kint járkálni. 
A tilalom megszegõit elzárás-
sal vagy pálcaütéssel bün-
tették.

Akikért a szentendrei
harang szólt

A fenti kitekintés alapján ké-
pet alkothatunk a harangozás

egykori szentendrei szokás-
rendjérõl is, legalább is ami az
általános tendenciákat illeti.
Sajnos nagyon kevés olyan írás
látott eddig napvilágot, 
amelynek segítségével köny-
nyedén válogathatnánk a helyi
érdekességek, sajátosságok
közül. A helyzet azért mégsem
reménytelen, köszönhetõen
dr. Katona Gyuláné Szent-
endrey Katalin tizenhét évvel
ezelõtt megjelent könyvének.
A szentendrei katolikus egy-
ház és plébánia történetérõl
(1002-1992) írott monográ-
fiájában a szétszórtan talál-
ható adatok mellett önálló
fejezetet szentelt a középkori
eredetû plébánia templom
harangjainak. Kutatásai sze-
rint a templom hódoltság
utáni elsõ, négy mázsás ha-
rangját, a rá vésett felirat
szerint Nuspicker János, a
török alól felszabadult Buda
elsõ harangöntõ mestere ké-
szítette 1717-ben. A harang
máig megvan, igaz már nem a
templomdombi toronyban.
1872-tõl a református gyüle-
kezetet szolgálja, miután vétel
útján a közösséghez került.
1753 és 1948 közötti kétszáz
év alatt további tíz harang
készült a templom részére, de
közülük hatot be kellett szol-
gáltatni az elsõ illetve 
a második világháború alatt.
Nem volt mit tenni, – írja 
a szerzõ – a hívek miután a
toronyból leeresztették, virá-
got szórtak rá, így búcsúztak
el tõle. Az új harangot meg
szokás volt koszorúval éke-
síteni, mielõtt felemelkedett
a magasba.
Szentendre sem volt kivétel az
alól, hogy a természeti csapá-
sokról harangzúgás útján ér-
tesüljön a lakosság. Dumtsa
Jenõ polgármester 1901-ben
például határozatban rendelte
el, hogy a várdombi templom,
a szerb püspöki és a Péter-Pál
templomokban a veszélyes fel-
hõk elhárítása céljából történõ
harangozásért a három ha-
rangozót 2-2 korona díjazás
illeti a városi közpénztárból.
Pár évvel késõbb a rendõr-
kapitány tûzvész esetére a
templomtornyot, és nem a
harangozást jelölte ki védelmi
célra. A plébániatemplom
tornyában a tûz irányában
nappal egy vörös lobogót, éjjel

egy vörös fényû lámpát kellett
kitenni. 
Most következzék két történel-
mi példa, még mindig Szent-
endrey Katalin könyvébõl.
„1919-ben a helyi Direktórium
megbuktatását június 24-re
tervezték. Az akció kezdetére
harangzúgással adtak jelt.“
...„Szentendrét 1944. decem-
ber 26-án szállták meg az oro-
szok. Három napig nem szóltak
a harangok“, de 1945. február
15-én az orosz katonai pa-
rancsnokság utasítására 14
órakor fél órára meg kellett
húzni Szentendrén az összes
harangot, hogy a lakosság ily
módon szerezzen tudomást
arról, hogy Buda felszabadult
a németektõl. 1989-ben Er-
délyért szóltak egy órán ke-
resztül a helyi harangok. 

Paulina emlékére

Harangra, harangozásra a fent
elmondottak alapján ott is
nélkülözhetetlenül szükség
volt, ahol a gyülekezetnek nem
volt lehetõsége, anyagi ereje
saját templomot építeni, vagy
fenntartani. Ilyen esetekben
a harangláb töltött be fontos
szerepet, benne helyezték el 
a közösség nélkülözhetetlen
hang-iránytûjét. Izbégen a
katolikus lakosság, temploma
nem lévén, már a 18. század
végén rendelkezett a Bükkös-
patak mentén haranglábbal, s
benne két kis haranggal. S nem
is lett önálló temploma egé-
szen a 40-es évek végéig, az
izbégi szerb templom megvá-
sárlásáig. A hozzá való harang-
ra egy 1914-ben tett végren-
delet adta a fedezetet. Tu-
harszky Ferenc izbégi házát
azzal a feltétellel hagyta a
katolikus egyházra, hogy an-
nak bérjövedelmét a majdan
létesítendõ izbégi templom
harangjára köteles fordítani.
Azt is kikötötte, hogy a harang
felesége emlékére a Paulina
nevet viselje, és minden évben
az asszony neve napján „az
Úrangyala után egy óráig ha-
rangozzanak vele“. 
Tuharszky adománya nagyon
is jól jött, ugyanis kezdetben
jobb híján a harangláb két kis
harangja került fel a torony-
ba, mert a templom eredeti
harangjait a pravoszláv egy-
ház magával vitte.  
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Érdekességek az ezeréves Szentendre múltjából – Török Katalin rovata

Egy nagymúltú kommunikációs eszköz
Harangszótól harangzúgásig

Falusi harangláb, háttérben templom-
mal (a kép illusztráció)
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A nyugalmazott pedagógusok
idei doyenje Kiss Józsefné
Szentendrey Györgyi, aki 1925-
ben látta meg a napvilágot
városunkban. Itt végezte el az
elemi iskolát, majd a helyi
érseki leányiskolában járta ki
a négy polgárit. 1939 és 1944
között a budapesti Szent
Orsolya-rendi tanítóképzõ
intézetbe járt, mígnem 1944.
áprilisában letette a tanító-
képesítõ vizsgát. Ugyanezen
év szeptemberében tanítói
állást kapott a szentendrei,
Rákóczi utcai általános isko-
lában. Közben 1953 és 1955
között az Apáczai Csere János
Pedagógiai Fõiskolán ének-
zene szakot végzett, így lett
utóbb az iskola ének-zene-
tanára. 1973-ban egészségi
állapota miatt vonult nyugdíj-
ba a Rákócziból. Ma Leányfalu
és Szentendre határán él az
ottani idõsek otthonában, de
családja – unokáit és déd-
unokáit is beleértve – rend-
szeresen látogatja õt. Ahogy
mesélte, idõnként hiányzik
neki a zongora, s szívesen
emlékszik vissza arra az idõre,
amikor rendhagyó módon õ
adott szerenádot a férjének,
aki a Rákóczi Ferenc utcában,
az iskola tõszomszédságában
nyitott zöldséges üzletet - így
elég volt kinyitni az osztály-
terem ablakait, és adott
idõben felcsendült a házaspár
kedvenc dallama, a Gyertya-
fénykeringõ.

Szintén sok szép emléket õriz
Szentendrérõl Fogarasi-Fa-
zekas Gizella, aki családjából
hozta a pedagógia iránti von-
zódást. Óvónõi indíttatását a
fiatalabb unokatestvéreivel
való foglalatosságból merí-
tette, s végül óvónõképzõt
végzett. 1959-ben fejezte be
a tanulmányait, majd Fóton
állt munkába az 1. Számú
Napközi Otthonos Óvodában.
1964-tõl Dunakeszin dolgo-
zott a 3. számú Napközi Ott-
honos Óvodában. Amikor két
lánya közül az idõsebbik
iskolás lett, õ maga is továb-
blépett, és 1969-ben képesítés
nélküli alsós tanítóként kez-
dett tevékenykedni, amíg el
nem végezte 1974-ben a
Juhász Gyula Tanárképzõ Fõis-
kola ének-zene szakát. 1976-
ban a Dunakeszi 1. számú
Általános Iskolában igazgató-
helyettes lett, egy évvel
késõbb már a városi tanács
mûvelõdési osztályának tanul-
mányi felügyelõje. 1980-ban
költözött családjával Szent-
endrére, ezután a Nevelési
Tanácsadóban családgondozó
pedagógusként, majd Meixner
Ildikó tanítványaként fej-
lesztõ pedagógusként tevé-
kenykedett. Sok számolási,
olvasási, írási zavarral küzdõ
gyermeknek tudott mosolyt,
reményt és segítséget adni
1997-es nyugdíjazásáig.
Azóta férjével aktív nyugdíjas
életet élnek, unokáikkal
foglalkoznak, és gyakran 
utaznak.

Szlávik Mihályné Wagner Ida,
Duci néni szintén szép pedagó-
gusi élettörténetet tudhat
maga mögött: 1944 októ-
berében, a legnagyobb há-
borús zûr közepén kezdett dol-
gozni a Magyar Állami Szén-

bánya Társulat bányatelepi
iskoláiban, kezdetben Farkas-
lyukon. Egy évvel késõbb a
somsályi bányatelepre került,
'47-tõl pedig a Dorog-Anna-
völgy bányatelepi iskoláiban
teljesített szolgálatot. Az
1949-es államosítást köve-
tõen Bajót község elemi isko-
láiban, 1957-tõl a Lábatlani
Általános Iskolában tanított.
A '63-as év már a Tatabányai
Oktatási Igazgatóságon talál-
ta, 1968-tól pedig a komáro-
mi Dobi István Gyerekváros
nevelõje lett, ahol 1979-es
nyugdíjazásáig terelgette az
ifjakat. Mint meséli, elsõ
fizetése Rákosi elvtárs ideje
alatt 24 forint volt – egykori,
óriási és impozáns díszdip-
lomáját mutatva egyértelmû,
hogy az oklevélszerzés óta
eltelt 65 évben néhányszor
alaposan megfordult a világ.
Duci néni ma a Püspökmajor-
lakótelepen él, a szomszédban
lakó családjával nagy egyet-
értésben.

Szabó Barna – bár a pedagó-
giai pályáját nem Szentendrén
töltötte – szintén városunkat
választotta nyugalmazott évei
helyszínéül. Az 1939-ben

Túristvándi községben szü-
letett tanár Hermánszegen és
Szamossályiban végezte az
általános iskolát, s a pedagó-
giai pálya szinte magától
értetõdõen köszöntött be az
életébe, édesapja Hermán-

szegen volt tanító. 1957-ben
érettségizett a nyíregyházi
Kossuth Lajos Gimnáziumban,
de mivel édesapját a község-
ben 1956 õszén a Nemzeti
Bizottság elnökévé választot-
ták, õt 1957-ben egyetlen fel-
sõfokú intézménybe sem vet-
ték fel. Így történt, hogy apa
és fia a Tyukod község ha-
tárában lévõ Zsíros-tanyára
ment, és ott az idõsebb Szabó
az általános iskola 1-4. osztá-
lyát, az ifjabb pedig az 5-8.
osztályt tanította képesítés
nélküli nevelõként. Ahogy

meséli, a helyzet nem volt
egyszerû, hiszen akkoriban a
tanyán még egész osztálynyi
gyereklétszámmal kellett szá-
molni. Egy évvel késõbb aztán
a nyíregyházi Tanítóképzõben
különbözeti érettségi vizsgát
tett, amelyet Sárospatakon
képesítõ vizsgával és tanítói
oklevéllel fejelt meg. 1959-
ben katonának hívták be a
határõrséghez, amelynek ke-
retében Balassagyarmaton és
Körmenden teljesített katonai
szolgálatot. 1962-ben lesze-
relt, és visszatért a Zsíros-
tanyára, egy évre rá pedig a
községi iskolában kapott
állást. Ugyanebben az évben
az akkor induló nyíregyházi
Bessenyei Tanárképzõ Fõis-
kolába is bejutott, s a képzés
végeztével matematika-fizika
szakos tanári diplomát szer-
zett. A két tárgy mellett évekig
tanított még kémiát is. 1996-
os nyugdíjazása óta Szent-
endrén él feleségével.

A pedagógusok köszöntése
fontos része a város életének.
A díszdiplomások kezei alatt az
évtizedek során gyermekek
százainak sorsa és jövõje dõl-
het el. A tapasztalat, amelyet
felhalmoztak és birtokolnak,
élõ példaként és felhasználható
anyagként állhat minden most
praktizáló és gyermekszeretõ
pedagógus elõtt.

Bokor Tamás

Díszdiplomás pedagógusaink tiszteletére
Idén is köszöntötték a jubiláló tanítókat, tanárokat

Ahogy 2006 minden esztendõben, idén is sor került a díszdiplomás nyugalmazott pedagógusok polgármesteri látogatására. A jövõ nemzedékekért
felelõs, arany, vas-, vagy éppen gyémántdiplomás óvónõk, tanítók, tanárok közül szerencsére sokan élnek közöttünk, Szentendrén és környékén.
Az õ köszöntésükre kerül sor akkortájt, amikor az Apor Vilmos Katolikus Fõiskola kiadja számukra jubileumi oklevelüket. Idén ez a nap novem-
ber 18-ra esett, s négy nyugalmazott pedagógus látta vendégül otthonában a város elsõ emberét. Dr. Dietz Ferenc polgármester virágcsokorral,
illetve Szentendre Város Borával gratulált az ünnepelteknek, megköszönve nekik több évtizedes munkájukat.

Fogarasi-Fazekas Gizella és férje

Duci néni átveszi a csokrot

Dr . Dietz Ferenc polgármester Szabó Barnának gratulál
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Csiteri csütöri csütörtök…
Mesehét óvodásoknak a P'Art Moziban

A P'art Mozi – a Magyar Nyelv Éve Nemzeti Emlékezet Programhoz
kapcsolódva – az elmúlt hetekben a kecskeméti filmstúdió ma-
gyar népmeséibõl válogatott filmekkel Mesehét-sorozatot ren-
dezett a város összes óvodája számára. Az volt a célunk, hogy
lehetõség szerint minden óvodás gyerek eljusson a város moz-
ijába, és ott életkorának megfelelõ, élményt adó filmeket láthas-
son. A mozilátogatás az óvodák mûvészeti nevelésének része
lett. Felmérésünk szerint a gyerekek nagy része ugyan már járt
bábszínházban, látott színházi elõadást, de többségük még
sosem járt moziban. Az óvónõkkel együtt ezért az is fontos volt
számunkra, hogy megismerkedjenek a mozival és annak
viselkedéskultúrájával.
Törekvésünkben támogatókra leltünk az óvodavezetõkben, akik
lehetõvé tették a program megszervezését, munkatársaikkal és
gyakran a szülõk segítségével esõben-szélben, a néha rossz idõ

ellenére is elhozták gyerekcsoportjaikat. A filmeket Szigethy
Ildikó hagyományõrzõ óvónõ válogatta, aki minden alkalommal
interaktív foglalkozást is tartott a kicsiknek. A mesékhez kapc-
solódó énekekkel, nyelvtörõ mondókákkal, a gyerekek meg-
mozgatásával és a filmekben elõforduló szavak, szófordulatok
magyarázatával egészítette ki a vetítést. Ez tette lehetõvé,
hogy még a kiscsoportos, három és fél éves gyerekek is élvezettel
vettek részt a közel 70 perces programban. Megható volt, amikor
egy-egy mese után tapsoltak, esetleg bekiabáltak, szívvel-
lélekkel átélve a meséket.
Köszönettel tartozunk Mikulás Ferencnek, a Kecskeméti Rajz-
filmstúdió vezetõjének, hogy engedélyezte számunkra a filmek
lejátszását. A Mesehét-sorozatot 2010 áprilisában állatmesékkel
folytatjuk.

Morvai Zsuzsanna

Tavaly tavasszal elindul-
tunk a kisfiammal meg-
nézni az óvodákat, mert

eljött az idõ, hogy óvodát
válasszunk. Körutunk után
mindketten a Szivárvány
tagóvoda mellett döntöttünk,
s kisfiam legfõbb érve az
udvaron látható kalózhajó
volt. Szeptemberben izgalom-
mal indultunk „kalózhajós“
ovinkba. Igen ám, de a hajót
már nem találtuk az udvaron:
nem volt EU-szabványos, így
lebontották... és azóta sajnos
már több udvari játék is erre a
sorsra jutott. 
Akkor kezdett körvonalazódni
a gondolat, hogy szülõi össze-
fogással kellene új udvari ját-
szóeszközöket vásárolni, hi-
szen jól ismertük a tulajdonos,
a szentendrei önkormányzat
nehéz anyagi helyzetét. Rá-
adásul a patakparton sétálva
láttam a szintén szülõi össze-
fogással megújuló Szent
András óvoda udvarát, ami
minket is bátorított.
Több cégtõl is kaptunk kataló-
gust, melyekbõl az óvónõk
négy játszóeszközt választot-
tak ki, figyelembe véve ár-
érték arányukat, illetve, hogy
egy idõben több kisgyerek
együttmûködõ tevékenységét
biztosítsa, fejlessze a fizikai
erõnlétüket, ügyességüket,
kreativitásukat.
Az óvónõi és a szülõi fórumot
követõen elkezdõdött az
adománygyûjtés. A 137 csa-
ládra szétosztott beruházás
költsége nagy anyagi megter-

helést jelentett a családoknak,
ezért segítséget kértünk
szentendrei cégektõl, a szülõk
ismeretségi körébe tartozó
vállalkozóktól. Az erre fordí-
tott idõ lassan meghozta
gyümölcsét, a pénz elkezdett
szépen gyûlni az alapítvány
számláján.

2009. április 4-én a Barcsay
Jenõ Általános Iskola szín-
háztermében jótékonysági
estet szerveztek az óvó nénik,
melynek teljes bevétele szin-
tén az alapítványt illette meg.
Bátran írhatom, hogy aki ott
volt, nem bánta meg. Az este
neves kortárs festõmûvészek
által felajánlott aukcióval
indult. Garabuczy Ágnes, Kor-
bely István, Gyõrfi András,
efZámbó István, Walter Gábor,
feLugossy László, dr. Vizúr Já-
nos, Laár Balázs és Dusza Tibor
csodás alkotásokat ajánlottak
fel. Novák Péter kultúrmunkás
fergeteges, felejthetetlen
vezénylésével minden kép

vevõre talált. Ezt követte az
est fénypontja, óvodánk
óvónõi két felvonásban adtak
elõ egy szenzációs szín-
darabot, hatalmas sikerrel.
Szerencsére a gyûjtés során
mindig voltak lelkes szülõk,
így nem adtuk fel, kölcsönösen
biztattuk egymást, és az

összefogás eredményeképpen
május végén sikerült megren-
delni mind a négy új ját-
szóeszközt. Szeptemberben
így már ragyogó, mosolygós
arccal vehették birtokba gyer-
mekeink a korszerû, minden
igényt kielégítõ játékokat. A
óvodás csoportok október 9-
én az udvaron tartott ünnepé-
lyes, megható átadáson kis
elõadásukkal, Bogdán Éva
vezetõ óvónõ pedig az általuk
készített gyönyörû, szív alakú
mézeskalácsokkal mondott
köszönetet minden családnak,
cégnek, mûvésznek áldozat-
készségükért. 

Bakos Krisztina

A Szivárvány Óvoda sikertörténete

Készítsünk ajándékot 
a nagycsaládosokkal!

December 12-én, szombaton 15-tõl 18 óráig a Nagy-
családosok Szentendrei Egyesületének szervezésében
kézmûves foglalkozás és játszóház lesz az Anonymus
Étteremben (Kucsera u. 11.). Készíthettek ajándékot szüleit-
eknek, testvéreiteknek, barátaitoknak, ismerõseiteknek. A
karácsonyi hangulathoz hozzásegítünk egy kedves karácsonyi
filmmel, melyet az ajándékkészítés közben vetítünk.
Luca nap
Mivel másnak Luca nap lesz, búzát is ültetünk, amivel majd a
karácsonyi asztalt díszíthetitek. Nem csak a nagycsaládosokat
várjuk. Az ajándékkészítéshez az anyagokat biztosítjuk.

Ha szeretnétek részt venni a foglalkozásokon, kérjük, 
jelentkezzetek elõre!
Kapás Ferencné Ági, (26) 312-858, 06-20-397-7375,
info@nsze.webkereso.info - www.psze.webkereso.info

Töltött káposzta minden mennyiségben
Immár tíz éve, hogy mindig november vége
felé – idén ez 23-ra esett – a Dézsma utcai
nyugdíjas klub tagjai „káposztapartit“ tar-
tanak. A korábbi klubvezetõnek, Szász
Ilonkának segített a hatalmas adag meg-
fõzésében (10 kg húsból, 2 kg rizsbõl készült
a 90-100 töltött káposzta) a mostani klub-
vezetõ, Szabó Ferencné, valamint Kovács
Ibolya is. A minteg 40 tagot számláló klub-
nak mindig különleges esemény ez a délután:
a káposztának ugyanis – részben a nagy men-
nyiség miatt – különleges, utánozhatatlan

íze van. Az összejövetel vendége volt Kun Csaba alpolgármester és Bödecs László klubvezetõ, a
Pest Megyei Idõsügyi Tanács tagja is. A klub legközelebb Mikulás ünnepséget tart, 21-én kará-
csonyoznak, 28-án pedig szilveszteri bulira várják a tagokat.

Nosztalgia délután
Szeretettel várják a város minden nyugdíjasát december 13-án, vasárnap 15 órakor a Remisz

ebédlõben (Kaiser's áruház mögött) megrendezett nosztalgia délutánra. 
Belépõ 600 Ft
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Az élet 
nem állhat meg

Segítség a Vrskovetz családnak

A városban sokan ismerik a Vrskovetz csalá-
dot. Fiuk, Józsi hét évvel ezelõtt Pécsett egy
nagycsaládos rendezvény futballmérkõzésén
lett rosszul. Összeesett és megállt a szíve. Az
akkor 19 éves, életerõs fiút ötször élesztették
újra. Az oxigénhiányos állapot miatt olyan
mértékben károsodtak az agysejtjei, hogy az
addig makkegészséges fiú teljesen mozgás-
és beszédképtelenné vált. Ez 2002. december
28-án történt, szülei csak 2003 áprilisában
vihették haza.

Nem adták fel

Mint kiderült, a szívprobléma örökletes családi
betegség, Józsinak és édesapjának is szívnagyob-
bodása volt. Akkor nagyon sokan próbáltak segíteni
a családnak, ám idõvel a jószándékú emberek, bará-
tok lassan elmaradoztak, a mindennapi kemény
feladatokkal javarészt a szülõknek kellett meg-
birkózniuk. Az életük teljesen átalakult, de nem
zárkóztak be, nem adták fel soha a küzdelmet azért,
hogy fiuk meggyógyulhasson. Még akkor sem, amikor
2004-ben közölték velük az orvosok, hogy állapota
javíthatatlan, nem fog változni. Rendületlenül ke-
resték a segítséget a gyógyuláshoz. Az alternatív
gyógymódok közül sokféle kezelést igénybe vettek,
az akupunktúrától kezdve a gyógytornáig, csak az

õssejt-beültetést nem vállalták. A torna, a séta a
mai napig elengedhetetlen része a mindennapok-
nak, hogy Józsi izomzata ne sorvadjon el. 
A fiuk ellátásához szükséges eszközöket a Máltai
Szeretetszolgálattól kapták, 2003-ban a városunkban
megrendezett jótékonysági koncert bevételébõl
pedig sikerült egy kisbuszt vásárolniuk, amit áta-
lakítottak, hogy Józsit tudják vinni mindenhova,
orvosokhoz, természetgyógyászokhoz, tornára és
rendezvényekre, templomba, nyaralni. Két éve pedig
egy új, akadálymentesített házba költöztek.

Rita egyedül maradt

Legutóbb az autómentes napon, szeptemberben
együtt sétáltunk a Belvárosban. Józsi bácsi sok
érdekes dolgot mesélt a régi Szentendrérõl és
Izbégrõl, gondoltam, majd felkeresem, hogy írjunk
egy jó cikket. Sajnos erre az interjúra már nem került
sor. Október 17-én este otthonában, szerettei
körében szívinfarktust kapott. A kiérkezõ mentõk
már nem tudták megmenteni az életét. Elõtte való
héten még Sopronban dajkálta egyéves kisunokáját,
és aznap itthon a másik, kéthetes unokáját… Rita,
a felesége egyedül maradt Józsival.
Amikor felkerestem õket, én sem tudtam a könnyeim-
nek megálljt parancsolni. De az élet nem állhat meg!
Ritának rengeteg elintéznivalója van most, a család-
tagokra számíthat, ha el kell mennie valahova. Amire
most a legnagyobb szükségük lenne, egy konduktor,
aki rendszeresen járna hozzájuk. Eddig Újpestrõl és
Dunakeszirõl járt ki hozzájuk heti két alkalommal
konduktor, és egy alkalommal gyógytornász, de ez
kevés, hiszen a napi mozgatáson kívül gyógytornára
többször lenne szükség, Rita ezt egyedül nem tudja
csinálni. Sikerült ápolót szereznie, hogy hétfõn,
szerdán és pénteken legyen segítsége. A tornát, 
a természetgyógyászati kezeléseket nem lehet abba-
hagyni. Rita mesélte, hogy ezeknek a kezeléseknek
megvan az eredménye. Amikor Józsi hazakerült 
a kórházból, egyáltalán nem tudott megmozdulni,
mára már javult a mozgása, az érzelmek kifejezésében
a fájdalomérzet jött vissza elõször, sokszor sír is. 
A visszajelzéssel van gond. Látni, hogy Józsi érti,
amit mondunk, érti a körülötte zajló dolgokat, hiszen
a szeme él, a szemével jelez, beszél. És ez ad reményt
a holnaphoz…

Dubniczki Csilla

Egy este a fiatal
zenészekért

Immár hagyománnyá vált, hogy az advent elõt-
ti elsõ szombaton rendezik meg a Levente
Gálát, amely lehetõséget nyújt a zenei tehet-
ségek megismerésére, a belépõjegy ára pedig
támogatást nyújt a 10 éve létrejött Levente
Alapítvány fenntartására. Az idei rendez-
vényen, amelyet szintén hagyományos módon
a Városháza dísztermében rendeztek meg, fel-
léptek a zeneiskola jelenlegi és volt diákjai,
tanárai, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Egyetem hallgatói és még jó néhány, tehet-
ségével kitûnõ, többnyire szentendrei zenész.
Páljános Ervint, a Levente Alapítvány kuratóri-
umi elnökét kérdeztük az alapítvány céljairól.

– Kinek az ötlete alapján és miért jött létre az
alapítvány?
– Nem akarom részletezni azt a tragikus eseményt,
aminek okán létrejött. A családdal, a barátokkal
együtt értelmetlennek éreztük ezt a tragédiát, és
úgy gondoltuk, hogy ez által nem csak mi magunk
találunk némi megnyugvást, hanem a fiatal
zenészeknek is segítségére lehetünk tevékenységünk
által. Az esemény után körülbelül fél évvel hoztuk
létre az alapítványt a fiatal, tehetséges zenészek
támogatására. Ez vált azzá a konkrét tevékenységgé,
hogy minden év március 26-án kiosztjuk a Levente-
díjat annak a legtehetségesebb diáknak, aki zenei
pályán szeretne továbbtanulni. Van egy ösztöndíj-

rendszerünk is, amelynek kiadására májusban kerül
sor: ezzel szociálisan rászoruló tanulókat támo-
gatunk. Mindemellett pedig külön-
bözõ rendezvényeket, például iro-
dalmi esteket, karitatív kon-
certeket szervezünk az alapítványt
fenntartására. Ebbe sorba illesz-
kedik a Levente Gála is, s az itt
befolyt összeget ezekre a célokra
fordítjuk.
– Mi alapján döntik el, hogy a
gálán kik lépnek fel?
– Majdnem mindig kizárólag a
zeneiskola vezetése állítja össze a
mûsort, ugyanis a kuratórium két
tagja ott tevékenykedik. Az õ fela-
datuk, hogy a fellépõket ki-

válasszák, akik jótékony hozzájárulóként vesznek
részt a gálán.

– Milyen a rendezvény látogatott-
sága?
– Nagyon különbözõ: van, amikor nem
férünk be a terembe, olyan sokan
vagyunk. Ez a mostani egy átlagos,
szép este volt. Idén elmaradt a gálához
kapcsolódó grafikai-, festészeti-, szo-
brászati kiállítás, amit korábban a Pirk
János Alapítvánnyal szerveztünk.
Mivel mostanra az anyagot nem
tudtam felfrissíteni, és a közönség
már úgymond megszokta a kiállított
mûveket, ez alkalommal tavasszal
bocsátjuk aukcióra az anyagot.

B. M.

Még együtt. Ballagás: 2002. május, Ferences Gimnázium

Kudlik Júlia 
volt 
a háziasszony
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Forgács-
mozgás

E cikk annak ürügyén íródik,
hogy a Szentendrén sokak
által ismert és kedvelt Forgács
Társaság újra mozgolódni
kezdett. Nem mintha eddig
lábukat lógattak volna jó dol-
gukban, csak annyi történt,
hogy a tizenhat – lehet, hogy
már tizenhét – tag most késõ
õszre, kora télre rázódott
össze annyira megint, hogy
nagyobb, tematikus kiállítá-
sokra is vállalkozzon. Ez per-
sze nem jelenti azt, hogy a
tagok külön-külön ne dolgoz-
tak volna, éppen arról van szó,
hogy annyira dolgoztak, hogy
nem is nagyon vettek egymás-
ról tudomást.
Ami tehát most zajlik a
Forgács háza táján, az fel-
tétlen jókedvre ad okot. Arról
van szó ugyanis, hogy szûk
egy hónapja indult el egy kiál-
lítás-sorozat a Werk Akadé-
mián (Budapest) Mozaik cím-
mel. Jó ideje készültek már
rá, nem is emlékszem mi volt
az elsõ megbeszélt idõpont,
aztán lehetõség nyílt végre
november elején a falra lógat-
ni azokat az egymástól telje-
sen függetlenül létrejött re-
mekmûveket. A kiállítás ren-
dezése alatt felmerült néhány
kellemetlenség – most fino-
man fogalmazok, de akkor
embereink nem láttak a pi-
pától –, amely megnehezí-
tette a munkát, persze ezt már
a megnyitó után a többség
elfelejtette.
Összességében a kiállítás 
visszhangja remek volt, a
megnyitón jó sokan voltak,
többségében Szentendrérõl,
ami nagy dolog este kilenc-
kor, hidegben, a zajos Buda-
pesten. Aki eljött, nem bánta
meg, mert ami a falon volt, az
kárpótlás volt mindenért. A
cikk olvasói közül néhányan
talán látták a Szaft fesztiválon
a Templomdombi szabadtéri
tárlatot. Minden elismerésem
a srácoké, de a kettõt össze
sem lehet hasonlítani, sem a
munkák színvonalában, sem a
megmutatkozás igényessé-
gében. Ráadásul a képek –
akármilyen technikával ké-
szültek is – valóban mozaikká
álltak össze, ami a Werken
annyira nem volt szembetûnõ,
lévén ez egy iskola, termekkel,
szóval minden fel volt
darabolva.

Mikulás-szolgálat
A Közmûvelõdési Kft. idén is
megszervezi a Mikulás-szolgála-
tot. 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
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 gyer-
mektáncosai lépnek fel, majd
Kertész Kata gyermekszínháza
szórakoztatja a csöppségeket.
Szeretettel várunk minden érdek-
lõdõ gyermeket!

SZ.I.A Alapítvány, Nõszirom
Egyesület

Aki ráér december ötö-
dikén, szombaton, Mikulás
elõtti este hét órakor, az
jöjjön el, nézze meg ezt a
kiállítást a Vajda Lajos
Stúdióban.

Azért nem mondom, hogy
ugyanazt a kiállítást, mert
biztos lesznek olyanok is a
forgácsosok közt, akik majd
új dolgokkal jelentkeznek, de
a koncepció és a munkák nagy
része nem változik. A Vaj-
dában egyébként két hétig
lehet majd megtekintgetni a
kiállítást, mert aztán decem-
ber huszonegyedikén az

ArtUnio Galériában nyílik egy
újabb forgácsos buli, ami
egyelõre a KB munkacímre
hallgat, talán ez lesz majd a
végleges is, nem lehet tudni,
ezek a „gyerekek“ olyan
szeszélyesek.
Remélem sikerült meghoznom
a kedvet legalább az egyik
mulatságra, mert egyszerûen
ott kell lenni, nincs mese.
Mondom, ott kell lenni, aki
hiányzik, az igazolatlannak
számít, és ez döntõen befolyá-
solhatja magatartásának
megítélését. Ennek tudatában
tessék dönteni!

Barnás Máté



millió Ft-ért eladó. Tel. 06-30-
299-0376.

Rózsakerti garázs eladó. Tel. 06-
30-464-2076.

Fõpostánál 19 nm-es, önállóan
telekkönyvezett garázs eladó. Tel.
06-30-375-8349.

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

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, sze-
parált kerttel eladó. Nappali
+ 3 hálószoba, garázslehe-
tõség. Tel. 06-20-912-5516.

Szentendrén, Pismány aljában, a
Pacsirta utcában 820 nm-es telek
eladó. 15%-os beépítési lehetõ-
ség, víz, csatorna telken belül,
csendes, aszfaltos utca. Ár: 28
ezer Ft/nm. Tel. 06-20-924-2487.

OOKKTTAATTÁÁSS

Emelt szintû érettségire felké-
szítés, korrepetálás történelem-
bõl, magyarból, mûvészettörté-
netbõl. Korrepetálás általános
iskolásoknak is. Tel. 06-30-540-
5639.

SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS

www.oszverkalyha.fw.hu.
Több mint kályha! Tel. (26)
311-469, este.

Asztalos munkát vállal. Fából min-
dent. Tel. (26) 318-219, 06-30-
319-7278.

Víz-, központi-fûtés, légtechni-
kai- és klímaberendezések, fûtés-
rendszerek teljes körû kivitele-
zését vállaljuk! Kelemen Tamás
Tel. 06-30-249-8409.

A 11-es fõút mellett 50 nm-es ház
önálló kerttel, 2 kocsibejáróval,
pincével, melléképülettel hosz-
szabb távra kiadó. Buszmegálló,
bolt 50 méterre. Tel. 06-30-934-
4957.

Szentendrén fiatalos lakás + ko-
csibeálló kiadó: 70 000 Ft/hó +
rezsi. Tel. 06-20-330-3640.

Szentendrei családi ház külön
bejáratú, 55 nm-es alsó szint-
je 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.

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

Szentendrén, Pismányban 120
nm-es kertes ház hosszú távra
kiadó. Tel. 06-20-994-0668.

LLAAKKÁÁSS,,  IINNGGAATTLLAANN

Eladó 210 nöl-es telek kiemelt
környéken, építési engedéllyel
családi okok miatt ár alatt. Ár
megegyezés szerint. Csak igénye-
sek jelentkezését várom! Tel. 06-
20-275-2457.

Eladó lakás a Püspökmajoron, 50
nm-es, erkéllyel 10,5 millió Ft-
ért. Tel. 06-20-275-2457.

Leányfalun lakóház 17 mil-
lióért, Tahiban lakóház 13 mil-
lióért eladó. Tel. 06-30-299-
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 nöl-es kerttel, jó helyen 28

AADDÁÁSSVVÉÉTTEELL

Ezüstfenyõ! Kb. 1 m-es gyökeres
ezüstfenyõ cserépben a ter-
melõhelyen kiválasztható, illetve
megvásárolható, kiszállítással
Szentendre, Levendula utca 3
szám alatt. Tel. 06-20-542-6737.

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

ÁÁLLLLÁÁSS

A Forma Stúdió fodrász kol-
légát keres. Tel. 06-30-554-
1220.

A Duna House szentendrei és
csillaghegyi irodája keres ér-
tékesítõket, kiemelkedõ kere-
seti lehetõséggel. Jelent-
kezés, információ: jablon-
szky.bea@dh.hu, Tel. 06-30-
619-5653.

EEGGÉÉSSZZSSÉÉGG

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

KKIIAADDÓÓ  LLAAKKÁÁSS

Olcsó lakásbérlet a patakparton
fiatal párnak, esetleg nõnek. Tel.
06-70-367-2645.

Kiadó a Rózsakertben kétszobás,
gázfûtésû, földszinti lakás. Tel.
06-30-915-5090.

Bérlemények ipari, lakás, raktár,
iroda céljára kiadók. Tel. 06-30-
299-0376.

Püspökmajor- lakótelepen 41 nm-
es, 1,5 szobás, teljesen felújított,
I. emeleti igényes lakás 50
ezer+rezsiért kiadó. Tel. 06-70-
383-5003.
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Hûtõgép, fagyasztó, mosó-
gép, villanytûzhely és mik-
rosütõ javítása sugárzás-
méréssel! Mezei Sándor, (26)
311-847, 06-30-950-4187.

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

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

Hûtõ- és klímajavító gyors-
szolgálat. Tel. 06-20-917-
7555.

Víz-, gázkészülék-fûtéssze-
relõ gyorsszolgálat. Tel. 06-
70-241-8999.

ÜÜZZLLEETT

Szentendrén eladó új építésû, 20
nm-es iroda 15 millió Ft-ért. Tel.
06-30-690-3849.

Fûtetlen helyiség raktározás cél-
jából vagy garázsnak kiadó. Tel.
(26) 316-448.

Tahitótfaluban 12 éve mûködõ
élelmiszer-zöldségbolt kiadó.
Tel. 06-70-620-6115. (26)
385-326.

Szépségszalonnak üzlethelyiség
kiadó. Tel. (26) 317-826.

Átadó árukészlettel, beren-
dezéssel sok éve bejáratott,
jelenleg is mûködõ fehérnemû
üzlet Szentendrén, forgalmas
helyen. Tel. 06-30-660-1272.

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

OÁZIS INGATLANIRODA
Szentendre, Sztaravodai úti
kisposta Tel.: 26/301-106, 

30/620-9787
Fax: 26/505-294

E-mail: 
wersiok@t-online.hu

Website: 
www.oazisingatlan.hu

Szentendre és Vidéke 
APRÓHIRDETÉS-FELVÉTEL 

a helyszínen

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
A szentendrei Emberélet

Alapítvány képzett önkéntesei 
megkezdték mûködésüket a

térségben élõ daganatos betegek
ellátásában

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

Tel.: 06-20 434-2875
EMBERÉLET ALAPÍTVÁNY
SZENTENDRE, KÖR U. 3.
emberelet@gmail.com

Várjuk hívását – szolgáltatásaink 
díjmentesek!

SUMI fiatal keverék tacskó
kannak. A gyepmester a Dózsa
György úton fogta be novem-
ber 26-án. A forgalmas úton
az autók között szaladgált.

OLY 3 év körüli ivartalanított
kannak. Szép és mutatós ku-
tya, ha megbarátkozik, akkor
a gazdához feltétlenül hû-
séges, kedves. Kiváló házõrzõ,
kennel-tiszta, szobatiszta.

CARLOSnagy testû, 2 év körüli
ivartalanított roti-német-
juhász keveréknek. Kiváló
házõrzõ, megbízható telep-
õrzõ.

KERESSÜK GAZDÁJÁT VAGY ÖRÖKBEFOGADÓJÁT

ÓVJA EGÉSZSÉGÉT
MÉG NEM KÉSÕ!
Testi – lelki sejtszintû 

egészségfelmérés: 
NES - világújdonság

• Ismeretlen eredetû tünetek,
panaszok felkutatása,

• Tudományos igényességü haté-
kony életmód és táplálkozási
tanácsadás,

• Allergia, vitamin és ásvány-
anyagcsere zavarok feltárása és
megoldása,

• Betegségkezelések lézeres,
mágneses és egyéb fülakupunk-
túrával és akupresszúrával,

• Stressz, túlsúly, dohányzás
elhagyás támogatása, relax
masszázs,

• Alternatív nõgyógyászat, rák-
szûrés, korházi háttérrel,

Kombinációs lehetõségek, ked-
vezõ árak!

Szentendre, Bolgár u. 10. 
Velt-Med Egészségház

Szigetvári Iván természet-
gyógyász 30-360-7725

JÓGA
Kedd 10.00  1000 Ft/alkalom 

Csütörtök 18.00
Szentendre, Waterfront

Hotel, Dunakorzó 5.

Korhatár nélkül 
Kezdõknek is 

Egészség, energia, mosoly!

Markó Krisztina, 20-972-
7373, www.krisztinews.com
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Kiállítás
ERDÉSZ GALÉRIA
Bercsényi u. 4.
ÁLOM LUXUSKIVITELBEN
Hat kiváló ötvösmûvész 
kiállítása: 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
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

MÛVÉSZETMALOM
Bogdányi út 32.
KASSAI MODERNEK
A két világháború közötti
képzõmûvészet Kassán
Megtekinthetõ január 17-ig,
hétfõ kivételével 
naponta 10-tõl 18 óráig

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

Elõadás

SZENTENDREI PETÕFI
KULTURÁLIS ÉS 
HAGYOMÁNYÕRZÕ
EGYESÜLET
Stéger köz 3.

December 4. péntek 18 óra
MÁGUS PAPOK
Kiss Mao-Tun István elõadása
December 11. péntek 18 óra
RÉSZVÉTELI DEMOKRÁCIA
Bódog Norbert közgazdász
elõadása

DALMÁT KÁVÉZÓ
Bartók B. u. 8.
December 7. hétfõ 18 óra
SPIRITUÁLIS FEJLÕDÉS ÉS
KAPCSOLATI KONFLIKTUSOK
Farkas Erzsébet elõadása

NAPÓRÁSHÁZ
Halász u. 1.
December 8. kedd 18 óra
SCHÜSSLER SÓK ÉS KRÉMEK
ALKALMAZÁSA. MIT ÁRUL EL
AZ ARCUNK?
Vendégünk dr. Rendek Mária
orvos-homeopata

PP’’AARRTT
MMOOZZII
Duna-korzó 18.  
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu

Jegyár: 750 Ft, nyugdíjas, diák: 650 Ft 

november 4. péntek
16:30 DON QUIJOTE 
SZAMARANCSA (90’) DVD
18:00 HASONMÁS (89’) kh: 16
19:30 MEGTÖRT ÖLELÉSEK
(128’) kh:12
december 5. szombat
10:00 BÁBSZÍNHÁZ KAKAÓVAL
14:00 DON QUIJOTE 
SZAMARANCSA (90’) DVD
16.00 NANNY MCHPEE-A
VARÁZSDADA (97’) DVD
18:00 MEGTÖRT ÖLELÉSEK
(128’) kh:12
20:15 HASONMÁS (89’) kh: 16
december 6. vasárnap
14.00 NANNY MCHPEE-A
VARÁZSDADA (97’) DVD
15:45 DON QUIJOTE 
SZAMARANCSA (90’) DVD

17:30 BENJAMIN BUTTON
KÜLÖNÖS ÉLETE (166’) kh: 12
20:30 HASONMÁS (89’) kh:16
december 7. hétfõ
18:00 HASONMÁS (89’) kh:16
19:45 MEGTÖRT ÖLELÉSEK
(128’) kh:12
december 8. kedd
17:00 SZENTENDRE ÉS
LEGENDÁS FESTÕI
19:00 MEGTÖRT ÖLELÉSEK (128’)
kh:12
december 9. szerda
18:00 MEGTÖRT ÖLELÉSEK
(128’) kh:12
20:15 HASONMÁS (89’) kh:16
december 10. csütörtök
18:00 EGY FÉRJES ASSZONY
(95’)
20:00 KÉT SZERETÕ (110’) kh 16
december 11. péntek
17:30 BENJAMIN BUTTON
KÜLÖNÖS ÉLETE (166’) kh 12
18:00 MUZSIKUSPORTRÉK- Hej
Kisandrás! (kisterem)
20:15 A PRÓFÉTA (150’) kh 16

Koncert
PÉTER-PÁL TEMPLOM
December 13. vasárnap 16 óra
ADVENTI ÖKUMENIKUS
KÓRUSTALÁLKOZÓ
szentendrei egyházi kórusok
részvételével
A belépés díjtalan.

VUJICSICS TIHAMÉR ZENEISKOLA
NAGYTERME
Szentendre, Duna korzó 16.
December 16. szerda 8.15, 
9 és 9.45 kezdettel
ANGYALVÁRÓ ZENEOVI 
ÉS ZENEBÖLCSI
Foglalkozásvezetõ: Bokorné
Forró Ágnes
www.zenebolcsi.hupont.hu

DMH BARLANG
Dunakorzó 11/A.
December 18. péntek, 20 óra
PRESSZÓ TANGÓ LIBIDÓ 
KONCERT 
Elõzenekar: Francis Begbie
Belépõjegy: 800 Ft

Gyerekeknek
PEST MEGYEI KÖNYVTÁR 
Pátriárka u. 7.
December 12. szombat 9-15 óra 
CSALÁDI DÉLELÕTT ÉS KARÁ-
CSONYI KIRAKODÓVÁSÁR
10-13 óra: Egészségügyi szûrések,
vizsgálatok, 10 órától: Gyerek-
kuckó – karácsonyi játszóház. 

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., 19. szombat 10 óra
JÁTSZÓHÁZ: karácsonyi díszek és
ajándékok készítése 
A részvétel ingyenes. 

ERM'S ÉTTEREM
Kossuth L. u. 22.
December 6., 13., 20. 15-17 óra
ADVENTI KÉZMÛVES
FOGLALKOZÁS  GYEREKEKNEK

GRYLLUS VILMOS
SZÁLLJATOK LE, SZÁLLJATOK LE

KARÁCSONYI ANGYALOK!
PEST MEGYEI KÖNYVTÁR
SZÍNHÁZTERME 
(Pátriárka utca 7.)

December 13. vasárnap 
16 óra

Belépõdíj: 1200 Ft/ fõ
(Egyéves kor alatt ingyenes.)

A koncert idõtartama kb. 60 perc.
Elõadás után dedikálással egybekötött vásárlási lehetõség 
(a régi CD-k, kották mellett az új!!! Dalok 4 CD is).

Jegyek kizárólag az alábbi telefonszámon vagy e-mail címen rendel-
hetõk! 06-30/914-2513, jegyrendeles@vipmail.hu
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16 advent

Adventi gyertyagyújtás 
a Fõ téren

Szép hagyománnyá vált városunkban össz-
egyûlni a Fõ téren adventi vasárnapokon,
és közösen meggyújtani a gyertyát az

adventi koszorún. Így lesz ez ebben az esz-
tendõben is, és ezen alkalmakkor szeretettel
várjuk a szentendreieket. A négy adventi vasár-
napnak házigazdái, vendéglátói lesznek, akik
az általuk készített finomságokkal vendégelik
meg a Fõ térre érkezõket.
December 6-án 16 órakor:
Házigazda: a város pedagógusai és egészség-
ügyi dolgozói. Köszöntõt mond Zakar Ágnes és
Pázmány Annamária képviselõasszony, a gyer-
tyát 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
15.45-kor Melich Krisztina és Zakar Ágnes
vezetésével alkalmi ünnepi kórus karácsonyi
dalokat ad elõ, melyhez a jelenlévõk is csat-
lakozhatnak.
December 13-án 16 órakor:
Házigazda: A Szentendre Kistérségi Ipar-
testület összefogásában – iparosok, vendég-

látósok és kereskedõk. Köszöntõt mond: Dragon
József, az ipartestület elnöke, a gyertyát meg-
gyújtja Gyöngyössy László autószerelõ és autó-
kereskedõ, aki 2009-ben Szentendre Város
Tisztes Iparosa Díjban részesült. A gyertya-
gyújtás elõtt, 15.45-kor a Püspökmajor lakó-
telepi tagóvoda nagycsoportosai ünnepi
hangulatú köszöntõket énekelnek.
December 20-án 16 órakor:
Házigazda: Mûvészek és sportolók. Köszöntõt
mond Hajdu Gábor, a Sport és ifjúsági munka-
csoport 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 kará-
csonyi 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 alkotá-
sai tekinthetõk meg: Deim Pál, Krizbai Sándor (Alex),
Aknay János, efZámbó István, Kátay Mihály, Geor-
gios 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.

Kedves 
szentendreiek!

Közeledik a karácsony, a
szeretet ünnepe, amikor
minden ember egy kis
meghitt együttlétre, oda-
figyelésre vágyik. Sajnos
azonban egyre több olyan
család van Szentendrén,
akinek nem áll módjában
karácsonyfát állítani és
ajándékot adni szeret-
teinek.
Elõször 2006-ban mi, közéleti
szerepet vállaló emberek meg-
rendeztük az „Angyalmamák“
karácsonyi ünnepségét a

Városháza dísztermében,
amely nagyon sok gyermeknek
és felnõttnek szerzett egy éle-
tre szóló élményt, örömet.
Idén is szeretnénk – immár
hagyományként – december
16-án, szerdán emlékezetessé
tenni a gyermekeknek a sze-
retet ünnepét.
Ha segíteni szeretne, és szí-
vesen lenne egy kisgyermek
ajándékhozó „Angyala“, ké-
rem keressen meg engem a
Polgármesteri Hivatal titkár-
ságán (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 rész-
letek megbeszélése érdeké-
ben. Ha nincs ideje vagy ötlete
az ajándék kiválasztására, úgy
pénzadománnyal is hozzá-
járulhat a rendezvény költ-
ségeihez.
Elõre is köszönöm a segít-
ségüket és nagyon számítok
Önökre, de még jobban számít
Önökre közel 200 szentendrei
kisgyermek!

Üdvözlettel: 
dr. Szántó Csilla, 

dr. Dietz Ferenc polgármester
felesége

Adventi könyvbemutató
Advent elsõ vasárnapján könyvbemutató helyszíne volt a P'Art
mozi. Kósa Klára keramikus és Bor Zoltán fotós Szimbólumok és
ajándékok címû albumát maguk a szerzõk mutatták be. Kósa
Klára ezúttal is elbûvölte a  közönséget jelképeket bemutató
színes, okos elõadásával. Bor Zoltán a kötet létrejöttét
ismertette. A dedikálás után a közönség tagjai egyenként gyúj-
tották meg jókívánságok kiséretében a Kósa Mûhely nagy
reneszánsz koszorúját díszítõ mécseseseket.

R.Zs.

Gyertyagyújtás

December 4. – január 3. Dumtsa Jenõ utca
ADVENTI VÁSÁR. Szentendre ünnepi díszbe öltözött sétáló
utcájában kézmûves és iparmûvészeti termékek vására,

gasztronómiai kóstolókkal

November utolsó és advent elsõ vasárnapján lobbant föl a Fõ téri óriás
adventi koszorún az elsõ gyertya.


