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Kiváló minõsítést kapott a Szentendrei Teátrum és Nyár fesztivál
December 2-án, a Magyar Mûvelõdési intézetben a
Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minõsítési Program
Szakmai Konferencián elsõ ízben adták át a fesztivál
minõsítési program tanúsítványait.
Öt országos szakmai szövetség – a Magyar Mûvészeti Fesztiválok
Szövetsége, a Szabadtéri Színházak Szövetsége, Magyar
Fesztivál Szövetség, a Folklórfesztiválok Magyarországi Szövetsége és a Magyarországi Gasztronómiai Fesztiválok Szövetsége – 2008 nyarán indította el a fesztiválok minõsítési programját. A program célja a fesztivál szakma önmeghatározása,
definiálása, és egy átlátható, objektív fesztiváltámogatási rendszer megalapozása a hazai fesztiválok szakmai besorolásának
segítségével. A programban való részvétel önkéntes és folyamatos.

FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON

Dr. Dragon Pál

Kocsis Gáspár

Vedres Csaba

Pismány képviselõjével, dr. Dragon Pállal beszélgettünk a városrész jövõjérõl (4. oldal).
A Városfejlesztõ Egyesület idei utolsó ülésén a belváros-rehabilitáció tervei kerültek terítékre.
A terveket Kocsis Gáspár építész ismertette (3. oldal). December 12-én a Péter-Pál templomban
mutatja be Vedres Csaba zongoramûvész-zeneszerzõ Csendzenék címû új CD-jét (11. oldal). Pest
Megye Népmûvészetéért Díj kitüntetést kapott Fitos Dezsõ és Kocsis Enikõ, a Szentendre
Néptáncegyüttes mûvészeti vezetõi (5. oldal). A Szamos Cukrászda vendége volt Szabó István
Oscar-díjas filmrendezõ az elmúlt héten (13. oldal).

Kocsis Enikõ

Szabó István

arcok
AKCIÓ! • AKCIÓ!
Komplett szemüveg

6900 Ft-tól

Máté Fotó Optika
SZENTENDRE,

KULTÚRA

Sztaravodai u. 54.

Összeállításunk
a 12-13. oldalon

Tel. 26/311-841,
fax. 26/315-844
info@matefotooptika.hu
www.matefotooptika.hu
Nyitva tartás:
H-P 9.00-17.00 Szo 9.00-13.00

ID multifokális lencse

20% kedvezménnyel
(Hoya VIP partner)

Ingyenes látásvizsgálattal!
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SOS
104 Mentõk

(26) 310 424, (26) 319 941

105 Tûzoltóság

(26) 500 017, (26) 500 018

107

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

Vízmû (26) 310 796
ELMÛ 06 40 383 838
TIGÁZ (26) 310 032
MATÁV hibabejelentés 143
Városháza (26) 503 300
Zöld szám: 06 80 204 725
Zöld e-mail: kozerdeku-zoldmail@ph.szentendre.hu
Közterület felügyelet
06 20 972 7961, 06 20 972
7969, (26) 503 329
Polgárõrség
Székhely: Bükköspart 34/A
polgarorseg@szentendre.hu
www.polgarorseg.szentendre.hu
Ügyelet: 06 30 621 2600
Mozsgai Endre elnök
06 30 621 2601
Pákh Andor alelnök
06 20 972 7969
Juhász Bálint titkár
06 30 621 2608

Polgári védelem (26) 503
379, 503 300 / 403 mellék
Orvosi ügyelet
Bükkös-part 27. (26) 312 650
Hétköznap 17-tõl másnap
reggel 7 óráig, pénteken
17-tõl hétfõ reggel 7-ig.
Gyógyszertári ügyelet
Az ügyelet este 8 órától
kezdõdik.
Ügyeleti díj: 360 Ft

Elásott autót találtak

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 halaszthatatlan 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

Nagy értékû, földbe ásott autót találtak a rendõrök november
végén Szentendrén, a Lupa tó és a 11-es út közötti mezõs
területen. A Szentendrei Tûzoltóságra délután érkezett a bejelentés, miszerint a rendõrség segítséget kér egy elakadt autó
kiszabadításához A tûzoltók a helyszínen szembesültek a
ténnyel, hogy nem egy elakadt gépkocsiról van szó, hanem egy
elásott BMW-rõl. Mivel a rendelkezésre álló tûzoltó technika
nem volt elégséges a kiszabadításhoz, ezért mezõgazdasági
munkagép segítségével húzták ki a föld fogságából a személygépkocsit. A beavatkozást követõen derült ki, hogy a sötétkék
színû BMW-t a rendõrségi nyilvántartás szerint 2007-ben ellopták. Beluzsárné Belicza Andrea rendõrségi szóvivõ tájékoztatása
szerint a gépkocsit Budapestrõl lopták el két évvel ezelõtt. A
földbõl kiemelt jármûvet a rendõrség telephelyére szállították
– számolt be a fejleményekrõl Benke Donát tûzoltó fõtörzsõrmester, a Szentendrei Tûzoltóság szóvivõje.

A híd újraéledése

Suzuki kontra Suzuki

Megújult a Pap-szigetre átívelõ kishíd. A romos állapotban lévõ
mûtárgyat Mészáros János szentendrei vállalkozó, a Pap-szigeti
Kemping és Strand üzemeltetõjének közcélú felajánlásából sikerült renoválni. A mintegy 30 millió forintot igénylõ munka
december elejére készült el. Múlt héten a munkások még az
utolsó simításokat végezték a hídszerkezeten, miután korábban sok gerendát és a teljes burkolatot, valamint a korlátokat

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

December 6-án a kora hajnali órákban két Suzuki személygépkocsi ütközött a 11-es úton a Szentlászlói és a Kovács László út
közötti szakaszon. A Budapest irányából érkezõ Suzuki SX4 -es
eddig ismeretlen okból áttért a szembejövõ sávba, ahol a
Visegrád irányából érkezõ Suzuki Swift-el
ütközött, majd a járdára felhajtva kidöntött egy hirdetõtáblát
és egy telefonoszlopot, majd egy beton padkára felakadva
megállt. A balesetben a két gépkocsivezetõ könnyebb sérülést
szenvedett, más személyek nem ültek az autókban. A sérülteket
a mentõk kórházba szállították.
A rendõrségi helyszínelés idejére félpályás útlezárás volt. A
mûszaki mentést a szentendrei tûzoltók végezték.
Fotó és szöveg:
Weszelits András helyettes szóvivõ
Szentendrei Hivatásos Tûzoltósága

Hétvégi ügyelet:
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

kicserélték. Mészáros János, akinek a nevéhez már számos
buszmegálló-felújítás és más városbéli építés-szépítés kötõdik,
lapunknak elmondta: szeretett volna újra adni valamit a városnak, és egyúttal nem titkolt célja, hogy más helyi vállalkozók is
kedvet kapjanak a közterületek rendbetételéhez.
-b-

A szerkesztôség címe: Szentendre és Vidéke hetilap, 2000 Szentendre, Duna-korzó 18. II. emelet, Tel: (26) 505 120, fax: (26)
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Középre igazodj!
A Városfejlesztõ Egyesület idei utolsó ülésén a belváros-rehabilitáció tervei kerültek terítékre, hogy konstruktív javaslatokkal legyenek javíthatók az óriásprojekttel kapcsolatos
elképzelések. – Olyan emberek ülnek itt, akik aggódva ügyelnek
a város életére – ismertette az egyesület célkitûzését dr. Dietz
Ferenc elnök, amikor bemutatta a tagságot a Szeresd Szentendrét
Egyesület jelenlévõ képviselõinek, valamint Kocsis Barnabás
(aki Szuromi Imre betegségének idejére az óváros-projektet
vezetõ építésziroda élén áll) és Kocsis Gáspár építészeknek.
Kocsis Gáspár ismertette az engedélyezés alatt álló terveket.
A Dumtsa Jenõ utcában a tervek szerint a vendéglátósok középre
települnének, az utca többféle kockaköves burkolatot kap, amelyek révén látványosan elkülönülnek egymástól a sétálófelületek
és a vendéglátó egységek területei. Középen egy e célra fúrt
kútból 30 cm széles vízfolyás csordogálna a Dumtsa utca elejétõl (Barcsay Múzeumtól) a Bükkös-patakig – az utca kiemelt
helyein vízfelületet alkotva, a híd tövében ideiglenes színpad
kapna helyet, a medervonalba süllyesztett nézõtérrel. A sétálóutcához udvarokat kötnének a tervezõk: az önkormányzati
tulajdonú telkeket (Tourinform Iroda, Barcsay-udvar) egybenyitnák az utcafronttal, így növelve a sétálóteret a környéken.
Az alapkoncepció egy vegyes közlekedésû sétálóutca, amelyet
kereszteznek a kerthelyiségekhez közlekedõ pincérek, felszolgálók. A vendéglátósok szerint a rendszer így is tud mûködni.
Elõnye, hogy egységesebben lehet kezelni a vendéglátó
kitelepüléseket, azok árnyékolóit nem az épületekbõl kell kihúzni,

Szentendre Város Önkormányzata pályázati felhívást
tesz közzé önkormányzati
tulajdonú ingatlanok bérbevételére:
Szentendre, 4473, 4479-4481,
4484, 4486/1, 4487,4489,
4491 hrsz-ú, természetben
Pap-szigeten található 61.162
m2 közterület
Minden szükséges információt
a pályázati kiírás tartalmaz,
amely a Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálati irodáján vehetõ át. A pályázatokat a
hivatal iktatójába (Városház
tér 3. I. emelet) kell benyújtani.

Múlt héten történt
November 30.
• Dr. Dietz Ferenc polgármester a
Budapesti Gazdasági Fõ-iskola
felkérésére elõadást tartott Szentendre
településmenedzselése
témakörben
• A polgármester részt vett a BKVnyugdíjasok klubdélutánján
• 17 órakor közmeghallgatás

Szentendre Város Önkormányzata pályázati felhívást
tesz közzé önkormányzati
tulajdonú ingatlan bérbevételére:
1.) Bükköspart 34. (benyújtási
határidõ december 21. 11 óra)
Minden szükséges információt
a pályázati kiírás tartalmaz,
amely a Polgár mesteri Hivatal
ügyfélszolgálati
irodáján
vehetõ át. A pályázatot a
hivatal iktatójába (Városház
tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
A pályázatokkal kapcsolatban
tájékoztatás telefonon: (26)
503-377

szülõknek a tavaly indított program keretében
• A polgármester szobájában
fogadta a város korábbi polgármestereit és díszpolgárait
• Újabb tárgyalások a Dunakorzó
fejlesztésrõl, valamint a Pro Szentendre tulajdonosi közgyûlésén is
a városi fejlesztésekrõl volt szó

December 2.
December 1.
• Egyeztetés a Raiffeisen Bankkal
• Tárgyalás a szakorvosi rendelõintézet beruházásról
• Babautalványok átadása a

• A Települési Önkormányzatok
Szövetségének szervezésében
önkormányzati rendszert támogató oktatásban vett részt dr.
Dietz Ferenc

Szentendre,
Kossuth L. u. 6.
26/301-363 •
www.nskeret.h

XXIII. ÉVFOLYAM • 44. SZÁM • 2009. DECEMBER 11.

a homlokzatok „kiszabadulhatnak“, az üzlethelyiségek megközelíthetõbbé válnak, jobban lehet a fasor hiányzó fáit pótolni. Az
egyesület tagjai veszélyt látnak abban, hogy a napernyõk mégis
helyet kapnak, másfelõl a túlzott fásítás esetleg elfedi a Dumtsa
utcai házak homlokzatát. A középre település további kérdéseket
is felvet: kié a felelõsség, ha a tûzoltóknak mentés közben elkerülhetetlenül kárt kell okozniuk a vendéglõsök kitelepített tárgyaiban? Ki és hogyan fizeti a kutat, amelybõl a víz csobog, és ki
állja a vízszámlát? Használhatnak-e a vállalkozók középen
ernyõket? Biztos-e, hogy a zöldnek, és nem az épületeknek kell
dominálnia? Nem jelent-e nagyon súlyos arculatváltást a város
életében a Dumtsa utca környékének megváltoztatása?
Felmerült az ötlet, hogy a burkolat megbontásával egy idõben
kábelgyûjtõ vezetékeket is lehetne telepíteni, azonban a
pályázat keretében sajnos nem lehet közmûvekre költeni. – Az
érintett közmûszolgáltatókat megkerestük és kértük, hogy a burkolatcsere elõtt a szükséges, térszint alatti közmûvek cseréjét,
felújítását végezzék el – tájékoztatta a jelenlévõket Alföldiné
Petényi Zsuzsanna fõépítész.
A Fõ téren lévõ kitelepülések területén – elkerülendõ a korábbi
dobogók kialakítását – a szükséges mértékig lépcsõzetes szintemeléssel biztosítanák a vízszintes felületet. A kõfelületet,
ahogyan a Dumtsa utcában, ugyancsak többféle kockakõvel oldják meg. Az érintettek elõször elfogadták, ma már vitatják
hasznosságát. Ugyancsak problémás a Bogdányi utcával kapcsolatban vázolt utcabútorozási terv. A tervezett padok a tagság
megítélése szerint túl egyszerûek, és nincsenek összhangban a
városképek. A szükséges változtatások után a terveket újból
bemutatják a nagyközönségnek, még decemberben várható
lakossági fórum a témában.
-t-

ÉRTESÍTÉS
Az Étv. 9 §-ára tekintettel
értesítjük a tisztelt lakosságot,
civil szervezeteket, hogy Szentendre város egész területére
kiterjedõ településrendezési
terv felülvizsgálat véleményezési szakaszába lépett.
A felülvizsgálat nem célozza a
2002-ben elfogadott településrendezési tervek (alaprendelet
21/2002. (VII.15.) Önk. sz. rendelet és -határozat 143/2002.
(VIII.07.) Kt. sz. határozat)
lényeges módosításait. Alapvetõen maradnak a szerkezeti tervben rögzített szerkezeti elemek
és területfelhasználási egységek, a jelölt fejlesztési területek

December 3.
• 9 óra: állampolgársági eskütétel
• 18.30: a Városfejlesztõ Egyesület ülésén a városvezetõ ismertette a jelenleg zajló fejlesztéseket, a további terveket.

sem változnak. Megtörténik a
közhiteles digitális alaptérképre
történõ feldolgozás, a jogszabályi 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 januárban,
melyek pontos idõpontjáról és
helyszínérõl a késõbbiekben
adunk tájékoztatást.

• 15 órakor Kun Csaba alpolgármester köszöntötte a HEMOban a kisiskolásokat egy sportnap
alkalmából
• Este a Református Gimnázium és
a Móricz Zsigmond Gimnázium szalagavatóit tartották.

December 4.
• 9 órakor a lakóövezetbe vonás
kérdésében bevont mediátor szakértõ bemutatkozása
• A Pest Megyei Önkormányzatnál
a Millenniumi Emlékév zárórendezvényén Szentendre átadott egy
millenniumi zászlót és díjátadásokra került sor

December 11-18.
Almási Gertrúd Szentendre képei
és Csíkszentmihályi Berta
meseillusztrációi
10% kedvezménnyel

December 6.
• Az Árvácska egyesület Mikulás
napi ünnepsége
• Krumpliebéd a központi konyhán jótékonysági célokra
• 16 órakor a Fõ téri adventi koszorún a pedagógusok gyújtották
meg a második gyertyát

FÓRUM

a „Városháza házhoz jön“ fórumsorozat keretében
december 15-én, kedden 17
órai kezdettel
a Városháza dísztermében
A fórum témája:
Szentendre belváros rehabilitációs terveinek bemutatása,
a térrendezésre vonatkozóan

A polgármester

naplója
December 11. (péntek)
09.00 Polgármester
Akadémia
12.00 KMRFT
December 12. (szombat)
09.00 Polgármester
Akadémia
December 13. (vasárnap)
16.00 Adventi
gyertyagyújtás
December 14. (hétfõ)
15.00 Dunakorzó
Munkacsoport
16.00 TDM megbeszélés

December 15. (kedd)
09.00 Kisvezetõi értekezlet
10.00 Vezetõi értekezlet
10.30 Pannónia csapadékvíz
sajtótájékoztató
13.00 Kommunikációs
megbeszélés
14.00 VSZ Zrt. vezérigazgatójával megbeszélés
15.00 Dumtsa Jenõ emléktáblájának koszorúzása
15.30 DPÖTKT irodavezetõjével megbeszélés
16.00 Szentendrei Új
Kulturális Központ
ügyvezetõjével megbeszélés
December 16. (szerda)
09.00 Kommunikációs
megbeszélés
10.00 Formatervezési
pályázat elbírálása
16.00 Angyalmamák karácsonya
17.00 Egyeztetés a frakciókkal
December 17. (csütörtök)
09.00 Testületi ülés

-25% a szentendrei lakosoknak
november 1 - február 28. között
Tel.: 26/303 178
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Az út és a busz „házhoz megy“
Pismány jövõje a továbbépülés
Az önkormányzati képviselõket megszólaltató sorozatunk utolsó részében a város
külsõ részét leginkább érintõ belterületbe vonásról, útügyekrõl, közbiztonságról,
jogos igényekrõl és jogtalan lakossági lépésekrõl kérdeztük dr. Dragon Pál országgyûlési képviselõt, aki egyúttal a pismányi körzet képviselõje is.
– Ha Pismány, akkor útproblémák – gondolják a helyiek.
Hogyan sikerült idén kezelni
a járhatatlan vagy nehezen
járható területek problémáját?
– Körzetemben az itt lakó
emberek részérõl felvetett
problémák közül a legfontosabbnak tartom, hogy az
útviszonyok
javításában
2009-ben nagy elõrelépés
történt. A kátyúzás nem húzódott el, mint ahogy korábban
megszokott volt. A munkák
jelentõs része a nyári idõszakban befejezõdött, így remélhetõleg tartósabb lesz az eredmény is. A lakosság nyugalmát, jó közérzetét fokozta
ez a lépés – az önkormányzat
igyekezett a lehetõ legtöbb
utat feljavítani, ez a körzetemben több mint ezer négyzetmétert érintett. Legalább
60-70%-ban a fõbb közlekedési útvonalak – például a
Barackvirág út – helyzete
javult, de ahol a kisebb utcákban bejavítást kértek a helyiek, ott is megoldottuk a kérdést. Nehezebb a helyzet a
körzet másik részében. A
Sztelin-patak északi oldalán
több utca is van, például a
Berkenye, a Csóka és a Berek
utca, amelyekben a vízelvezetés megoldatlan kérdés,
ezért ott gyorsabb az utak romlása. A földutak javításának
igénye elsõsorban az esõs

idõszakban merül fel – a városvezetés szorgalmazására
azonban még az õsz beállta
elõtt itt is lezajlott a kátyúzások 80-90%-a. Boldogtanyán,
Petyinán és Tyukosdûlõn több
kisebb földes út javítása is
megtörtént.
– A Barackos út felsõ szakaszának felújításával lehetõvé válik a buszközlekedés
átalakítása. Mikor és milyen
változásokra számíthatunk?
– Ahol a csatornázás már
megtörtént, ott lehetõség
nyílt arra, hogy teljes útfelújításokra pályázzunk. Egy
ilyen sikeres pályázatnak
köszönhetõen jóval több mint
200 millió forintból történik
meg az Egres út és a Barackos
út felújítása, amely ütemesen
halad. Hetente tartunk koordinációs értekezleteket a tervezõk, a kivitelezõk és a
lakosság között. A lakók lelkesen üdvözölték, hogy csaknem
egy kilométerrel feljebb folytatódik a Barackos út rendbetétele, aminek köszönhetõen a busz is ennyivel feljebb tud majd járni. A Jeges
útnál a helyiek buszfordulót
szeretnének kialakíttatni. A
Barackos út és a Cseresznyés
út találkozásáig közlekedõ és
ott elkanyarodó körjáratot
ugyan nem látom reálisnak, de
az mindenesetre mûködõképes megoldás, hogy a Jeges
útig járjon, így csaknem

AUTÓSZERVIZ

SZENTENDRE,

Vasúti villasor 6.
Tel.: 26/312-340

FUVAROZÁS
FÖLDMUNKA
SZÁLLÍTÁS:
• konténeres / 3, 4, 6, 8 m3
• billencs • darus • építõanyag
Szentendre, Sztaravodai u. 110.
Tel.: 06-26-314-326
Fax: 06-26-301-537
SZTRAKA ATTILA
06-30-9617-789
sztraka@dunakanyar.net
Minden kedves üzletfelünknek
kellemes ünnepeket és boldog új
évet kívánunk!

Nyitva: H-P: 7-18-ig, Sz: 7-14-ig

www.astraszerviz.hu

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

MÛSZAKI VIZSGA,
ZÖLD KÁRTYA AZONNAL!

„házhoz megy“ azokhoz is,
akik Pismány nyugati szélén
laknak.
– Az Egres úton folyó, helyenként problémákba ütközõ munkálatok is ugyanilyen
nagy reményekkel kecsegtetnek?
– Igen, ugyanilyen lelkesen
viszonyulunk az Egres út
felújításához is. A vízelvezetés
már itt is megoldott kérdés.
Bár a lakosság nagy része
lelkesedik a javításért, sajnos
van egy kis létszámú csoport,
amelyik a saját kerítése határán nem szívesen néz túl, a
többiek érdekével nem törõdik. Sajnos sokan eltömték
a telkük elõtt húzódó vízelvezetõ árkot, rosszul alakították ki a gépkocsibeállókat.
A Barackos úton is bizonyos
túlépítkezések, kerítéshatárok
akadályozták a munkát. Az
útfelújítást kivitelezõ cég
szakszerûen végzi a munkáját,
és az ellenõrzés is stabilan
mûködik. Ha a város lendületesen besegít a felmerült akadályok elhárításába, a karácsonyi
szünet elõtt már ideiglenes
járófelületet kaphat az út. A
város részérõl mindent el kell
követni, hogy a kivitelezõ
minél hatékonyabban tudjon
dolgozni, és érvényesüljenek
az építéssel kapcsolatos jogszabályok.
– Jöjjön a kérdés, amely helyi
családok százait érinti: mikor
lesz végre pismányi játszótér?
– Jogos a felvetés, hiszen régi
vágya a pismányiaknak, hogy
legyen saját játszóterük.
Ugyan sokan hivatkoznak arra,
hogy itt minden kert egy külön
játszótér, de ez nagyon gyenge
érv. Több mint háromszáz
anyuka ezért Ilonka Csilla
vezetésével aláírásgyûjtésbe
kezdett, hogy megkezdõdjön
egy önálló, nyilvános játszótér
tervezése. Mára ott tartunk,
hogy megvannak rá a források,
pályázat is akad hozzá, és
amint a tervek készen vannak,
elkezdõdik a kivitelezés.
Képletesen szólva: személy
szerint már tegnapelõtt
szerettem volna belekezdeni,
de legkésõbb holnap remé-

nyeim szerint meglesz. Az eredetileg kijelölt helyszín ellen
fellebbeztek a környékbeli
szomszédok, ezért új területet
kellett választani a régi buszforduló mellett. Szeretnék
mindenkit
megnyugtatni,
hogy bár nagy igény van rá,
egyszerre elõreláthatólag nem
lesz sok gyerek a játszótéren,
ezért a környék nyugalma nem
borul fel. Fontos azonban,
hogy létrejön egy új közösségi tér, ahol szülõk és gyerekek
találkozhatnak, és a környezet
javára kialakul egy szép, nyugodt pihenõpark. Ahhoz, hogy
teljesen felszerelt játszótér
legyen belõle, még sok pénzre
és munkára van szükség. Itt
kell megköszönnöm dr. Széles
Katalin és Kõszegi Ábel, valamint társaik munkáját, akik
a Pismány Barátainak Egyesülete égisze alatt kialakítottak egy pihenõparkot a Várkonyi Zoltán utcában. Fontos
célt teljesítenek, a környezetvédelem célját, amelynek
én is komoly elkötelezettje
vagyok.
– A környezetvédelem ügye
is jobban mozdulhatna elõre,
ha térfigyelõ kamerákat
telepítenének Pismányba. A
belvárosban már felszereltek
jó néhány kamerát. Az ön
körzetébe is jutott belõlük?
– Térfigyelõ kamera egyelõre
nem jut Pismányba, de ez nem
azt jelenti, hogy ne törekednénk a megszerzésükre. Jó
lenne, ha bizonyos objektumok kamerával védetté válnának. Ilyen a pismányi bolt a
Törökvölgyi út és a Barackos
út sarkán, illetve a buszmegállók környéke. „Élõ térfigyelõink“ a polgárõrség tagjai, akik közé én is tartozom,
folyamatosan dolgoznak. Az
egységes helyi polgárõrszervezeten belül van egy
külön pismányi csapat, amely
kiemelten ügyel Pismány
területére. Az emberek igénylik és szeretik ezt a jelenlétet.
A járõrök esetenként cédulákat is dobnak a postaládákba, tudatva, hogy egy-egy
területet ellenõriztek. A polgárõrök is válságos idõszakot
élnek, ezért fontos és jó, hogy

idõnként támogatást kapnak
a helyi lakosoktól. Örömmel
üdvözlöm, hogy a parlament
is látja a közbiztonság javításának szükségességét. Ezért
emelték meg a településeknek
juttatott közbiztonsági támogatások mértékét, amelybõl
jut a rendõrség és a polgárõrség megerõsítésére, valamint a településõrség kialakítására is. A jogi bizottság helyi
elnökeként rendszeresen tartom a kapcsolatot Börcsök
László
rendõrkapitánnyal,
akitõl tudjuk, hogy gyakori
probléma a hétvégi házak
feltörése. A polgárõrségnek
ezen a téren még aktívabban
kell tudnia tevékenykedni.
Tervezem továbbá az új körzeti
megbízott rendõrrel, Koós
Ervin rendõr fõtörzszászlóssal
is bejárni a terepet. Õ tizenegy évig teljesített szolgálatot Leányfalun, egy éve pedig
Szentendrén felel a pismányi
területért, jelentõs tapasztalata és helyismerete a környék
hasznára válik.
– A legutóbbi közmeghallgatáson központi téma volt
a külsõ városrészeken lévõ
telkek belterületbe vonása.
Sok lakó szorgalmazta, hogy
gyorsuljon fel a folyamat,
míg a környezetvédõk szerint
már így is túl sok a lakóövezeti besorolású telek.
– A közmeghallgatáson felmerült lakóövezetbe vonási
igények teljesen jogosak. Az
Egres úti I. és II. központtal
megjelölt területeket, akárcsak
a Csicserkót és a többi fejlesztési területet már a 2002es szabályozási terv elfogadásakor kijelöltük. Az akkori
rendelet feltételül szabta az
infrastruktúra teljes kiépülését, a telkek kimérését, a
telekrészek rendezését. A javaslat, amelyet az érintett
telkek tulajdonosai meg is
valósítottak, az volt, hogy hozzanak létre fejlesztési egyesületeket. Munkájuk ugyan
még mindig folyamatban van,
de az említett ütemek lakóövezetbe vonásával késésben
vagyunk. Eközben a környezetvédõk szeretnék megtorpedózni a lakóövezetbe vonást.
A telektulajdonosok között
azonban sok az életvitelszerûen Szentendrén tartózkodó
ember, akik szeretnék, ha a
gyerekeik is itt maradhatnának
és építkezhetnének. Azt gondolom, a folyamatot nem lehet
megállítani, és csak idõ kérdése, hogy megtörténjen a
jelzett területek lakóövezetbe
vonása.
Bokor
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Kiváló minõsítést
kapott a Szentendrei
Teátrum és Nyár

A tanúsító oklevelet
a Szentendrei Új Kulturális Központ igazgatója,
Závodszky Zoltán (középen) vette át

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: Kende Péter történész
Koszorút helyez el: Szentendre Város Önkormányzata,
Szerb Kisebbségi Önkormányzat, Szentendre Város Hivatásos
és Önkéntes Tûzoltósága

Pályázati felhívás
Az Aquapalace Kft. (továbbiakban Társaság) pályázatot hirdet a Társaság
ügyvezetõi álláshelyének betöltésére. A
Társaság Szentendre Város Önkormányzatának 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 feladatrendszerére vonatkozó szakmai koncepcióját és
a 2010-as üzleti évre vonatkozó részletes,
valamint a középtávú terveit;
• a pályázatban meghatározott feladatok
végrehajtására vonatkozó részletes szakmai, üzemszervezési, vezetési, gazdálkodási, 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 tölthetõ be és 2010. december 31-ig tart
(azzal, hogy a megbízatás további 2 évvel,
tehát 2012. december 31-ig meghosszabbítható). Bérezés megegyezés szerint (a
fizetési és az egyéb juttatásokra vonatkozó
igényt kérjük a pályázatban megjelölni.)
A pályázati dokumentáció és a pályázat
elkészítéséhez szükséges további információ, 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 borítékban, 2010. január 6. 12 óráig Szentendre
Város Polgármesteri Hivatala központi
iktatójába (Városház tér 3.) kell benyújtani
„Társaság Ügyvezetõi pályázata“ megjelöléssel.
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A szakmai szövetségek által delegált
tagokból létrehozott Szakmai Intézõ
Bizottság az Oktatási és Kulturális
Minisztérium, az Önkormányzati
Minisztérium és a Magyar Mûvelõdési
Intézet és Képzõmûvészeti Lektorátus
közremûködésével 230 fesztivál regisztrálását és 87 fesztivál szakmai
minõsítését végezte el december elejéig.
A fesztivál minõsítési program elsõ
lépése a fesztiválok regisztrációja volt,
amely az erre a célra létrehozott internetes regisztrációs adatbázis (www.
fesztivalregisztracio.hu) segítségével
történt. A rendszer alkalmas a rendezvényfajták csoportosítására, összehasonlítására, naprakész statisztikai
adatok szolgáltatására, az évenkénti
változások nyomon követésére, a fesztiválok nézettségi és financiális
adatainak összehasonlítására. Ezután
került sor a minõsítési eljárás lefolytatására a minõsítésüket kérõ, a szakmai megméretést vállaló fesztiválok
körében. A fesztiválok mûvészeti, folklór, gasztronómiai és speciális mûfajokban kaphattak kiváló, jó és
minõsített besorolást.

A regisztrált fesztiválok minõsítése
kvantitatív és kvalitatív vizsgálatok
alapján zajlott. Az eredményeket a regisztrációs adatbázis 2008-as és 2009es adatai, a fesztiválok által benyújtott minõsítési adatlap és a 2009-es
fesztiválokat látogató 60 helyszíni
minõsítõ értékelése figyelembe vételével állapította meg a grémium.
A szakmai konferencián a témakörben
történõ elõadásokon túl elsõ ízben
került sor a minõségi tanúsítványok
átadására. A minõsítést kérõ 86 fesztivál közül 26 kiválóan, 26 jól és 20
minõsült fesztivál kapta meg az
oklevelet, 15 fesztivál nem kapott
minõsítést.
A Szentendrei Teátrum és Nyár fesztivál az összesített pontszámok
alapján az elsõ 26, kiváló minõsítést kapott fesztivál között szerepelt, és kapta meg a Kiváló Minõsítésû Mûvészeti Fesztivál címet.
A most elnyert minõsítés, amely
komoly szakmai rangot és a pályázati
támogatások elbírálásánál elõnyt
jelent az intézménynek, három évig
érvényes.
- kzs -

Megyei díjazottak
Pest megye minden év december 4-én tartja Megyenap ünnepségét. Ebbõl az
alkalomból kitüntetéseket és díjakat ad át azoknak – köztük szentendrei vagy
városunkhoz kötõdõ személyeknek –, akik a megyéért kimagaslót alkottak. 2009ben Pest Megye Díszpolgára címet Tábori Nándor sülysápi plébánosnak ítélték.
Tudományos Díj kitüntetésben dr. Darkó Jenõ, a Pest Megyei Múzeumok
Igazgatóságának volt igazgató-helyettese részesült.
Pest Megye Katasztrófavédelméért Díj kitüntetésben Végi Csaba tûzoltó százados részesült.
Pest Megye Népmûvészetéért Díj kitüntetést kapott a Vujicsics Együttes, valamint Fitos Dezsõ és Kocsis Enikõ, a Szentendre Néptáncegyüttes mûvészeti vezetõi.
Pest Megyei Médiadíjat kapott Huszár
Diána, a TV Szentendre felelõs szerkesztõje.
Fitos Dezsõ és Kocsis Enikõ

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték, szerették, tisztelték
dr. Miszoglád Gábort,
hogy 2009. december 2-án elhunyt.
A Dunán, hajón búcsúztatjuk december hó 22-én 12 órakor
a Pesti alsó rakpart utolsó kikötõjénél.

1%
Köszönjük mindenkinek az 1%-os felajánlásokat. A beérkezõ 102 261 Ft-ot
a Szeresd Szentendrét Séták szervezésére és a Szeresd Szentendrét
Séták címû kiállításra fordítjuk.
Szeresd Szentendrét Egyesület

Konténeres
sitt szállítást
és ömlesztett anyagok
(sóder, homok, termõföld
stb) szállítását vállalom.
Tel.: 30-296-6797
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Közügyekrõl érthetõen
Ismét közmeghallgatást tartottak a Városházán november 30-án este. A rendhagyó testületi ülésen az új
problémák mellett ismétlõdõ, régi bajok is szóba kerültek.
közmeghallatás kezdetén dr.
Dietz Ferenc polgármester a korábban megszokottak szerint
röviden összefoglalta a városvezetés
utolsó fél évének eredményeit. Prezentációjában kiemelte a nagyprojektek haladását, amelynek kapcsán a
2010-es évet a kitörés éveként nevezte
meg. Szót ejtett a Nõkre szabott város
programról is, amely a szentendrei
kezdeményezések közül az utóbbi
idõben a legnagyobb sajtóvisszhangot
érdemelte ki – az önkormányzat a
közlekedésért felelõs minisztériumhoz
fordult, indítványozva a nõi parkolóhelyek burkolati jelének KRESZ-be iktatását. Az elõadást követõen a városvezetõ egy Szentendrérõl szóló
könyvet és Szentendre város borát adta
át Sztehnó Ervinnek, aki a lapunk hasábjain is meghirdetett KRESZ-tábla
akcióban bejelentette az életszerûtlen
közlekedési jelzéseket az önkormányzatnak.

A

Pismányi játszótér
Lakossági kérdésre elõkerült a pismányi játszótér ügye. Mint Kondacs
Krisztián fõkertésztõl hallhattuk, a tervezés elkezdõdött, a területbejárás
után technikai módosításokra volt
szükség, a héten várhatóan megszületik a végleges verzió, s utána elkezdõdhet az építés is. Kun Csaba alpolgármester hozzátette: a játszótér a
jelenlegi buszforduló melletti üres
területen kap helyet, mert az elõzõ,
eredetileg kijelölt helyszín túl meredeknek bizonyult.

Szabályozási terv
Aktuális téma a szabályozási terv
felülvizsgálata, és a részben ehhez
kapcsolódó belterületbe vonás, illetve
a fejlesztési területek kérdése. Gyakorta éri vád az önkormányzatot,
amiért lakóparkok építését engedélyezi
– a mostani közmeghallgatáson is
elhangzott a jól ismert vélekedés. Dr.
Dietz Ferenc polgármester így reagált:
– Szabályozási tervet e ciklusban nem
módosítottunk, lakópark építése érdekében a vitatott építkezésekre a 2002es szabályozási terv alapján van
lehetõség. Tudjuk, hogy lakóövezetbe
vonás kérdésében dönteni kell, de elõtte
mindenképpen egyeztetnünk kell a
civilekkel. Az Index internetes portálon
nemrég napvilágot látott egy cikk, amely
arról szólt, hogy Szentendre egytizeddel növeli meg a területét a belterületbe
vonásokkal. Sajnos az írás tele volt
csúsztatásokkal, a tényszerû álláspontomat sajtóközleményben fejtettem ki.
(A SzeVi-ben is megjelent, Szerk.) Az
önkormányzat nem támogatja a város

korlátlan terjeszkedését. Célunk a
kézben tartott, ütemezett városfejlesztés.
Dr. Molnár Ildikó jegyzõ hozzátette: a
most érvényben lévõ szabályozási tervet 2002 elején fogadta el a képviselõtestület. Ha valaki ennek alapján
építési engedély kérelmet ad be az
építéshatósághoz, akkor jogszerû eljárás és a szükséges törvényi feltételek
teljesülése esetén meg kell adni neki
az építési engedélyt. A jegyzõ úgy
fogalmazott: a helyi építési szabályzat
megváltoztatása nem egy szimpla tollvonással megoldható feladat, hanem
évekig tartó folyamat. Kun Csaba alpolgármester kiemelte: a két-három ciklussal ezelõtti testületi döntések sajnos olyan változásokat hoztak, amelyek máig hatnak: hiába küzdöttek
például annak idején a Nap utcai lakópark megépítése ellen, végül mégsem
a temetõbõvítés mellett szavazott a
testület, hanem lakóparknak adta el
az övezetet. Ha ma valaki például egy
tizenkét lakásos társasház építését tervezi, és megkapja rá az építése engedélyt, mi pedig közben módosítjuk a
Helyi Építési Szabályzatot, az illetõ
jogosan nyújthat be kártérítési igényt
az önkormányzathoz. Hidegkuti Gergely
képviselõ is szót kért, és elmondta: az
õ elnökletével mûködõ Városüzemeltetési Bizottság célja az ügyek minél
hatékonyabb elõkészítése. A fõépítész
készülõ szabályozási tervet elküldte
minden szakmailag érintett hivatalnak, amelyek közül egyik sem emelt
kifogást az Egres úti fejlesztéssel kapcsolatban a tervezett változtatások
miatt. A harc azonban, úgy tûnik, folytatódik a „zöldek“ és az érintettek a
lakóövezeti fejlesztési területek tulajdonosai, valamint az önkormányzat
között – az önkormányzat az érdekegyeztetéshez mediációt vesz majd
igénybe.

Útfelbontások
Az Ady Endre úton már megtörtént az
esõvízcsatorna bõvítése, a Bükkös-parton jelenleg még dolgoznak, a Bogdányi utcai csapadékvízcsatorna-rendszer bõvítésén pedig gondolkodnak a
DMRV Zrt.-nél – számolt be a „vizes
fejleményekrõl“ Tolonics Gyula képviselõ. Ha Bogdányi utca, akkor burkolat: a lakosok ismét felemlegették,
hogy a kockakõ tavalyi cseréje nem
volt szakszerû, és még mindig kérdés,
ki a felelõse az általuk gyatrának tartott munkának. Tõkés József városüzemeltetési referens beszámolt róla,
hogy a kivitelezõ cég idõközben megszûnt, a garanciális javításokat ezért
nem tudtuk vele elvégeztetni. Helyette
a Városi Szolgáltató Zrt. munkatársai

fogják a javításokat megtenni. Kun
Csaba alpolgármester elmagyarázta,
hogy mivel a burkolatcsere egy vis
maior pályázat keretében történt, igen
rövid idõn belül kellett kiválasztani a
közbeszerzési eljárás gyõztesét és
lebonyolítani az útjavítást, a vis maior
eljárás miatt új útalap elkészítésére,
kõcserére, részleges útépítésre nem
volt lehetõség, csak javításokra. A
magyar közbeszerzési törvény hibája,
hogy a legolcsóbb céggel kell dolgoztatni, hogy a kiírási feltételeket (referencia, garancia stb.) teljesítsék.
Rendre felmerül, hogy miért kell újra
meg újra feltörni a kész burkolatot,
miért nem lehet egy füst alatt elintézni minden vezeték- és kábelcserét.
A polgármester így reagált: – Az önkormányzat az útfelbontással érintett
szolgáltatókat minden alkalommal
megkeresi, hogy van-e lehetõség az
adott területen, ha már úgyis megtörténik az aszfalt felbontására, a közmû
szolgáltatók munkáinak elvégzésére is.
Általában azt a választ kapjuk: idénre
nincsenek betervezve a burkolatbontással járó munkálatok. Ezután a
következõ évben mindig bontanak valahol, pedig nekik is olcsóbb lenne, ha
csak egyszer kellene aszfaltozni.
Utasítani, büntetni nem tud a város,
mert nincs rá jogköre.

Csökkentett uszodai árszabás
Sok szentendrei érzését tolmácsolta az
a felszólaló, aki drágállotta a V-8 uszoda árait. Az új ügyvezetõ, Szántai Zsolt
december 1-jével új jegy- és bérletárakat léptetett életbe, és átjárhatóak
lesznek a bérletkonstrukciók is.

Pismányi busz
Pismány visszakapta a kisbusz helyett
a korábbi, nagyméretû jármûvet, és
szemetes kosarakat is telepített az
önkormányzat a buszmegállókban. A
lakók azonban többet szeretnének:
körjáratot a Barackos úton fel, a Cseresznyés úton le, hogy a Pismány tetején lakók is könnyen elérjék a buszt.
Régóta törekednek rá, de még nem sikerült elérni, hogy két megállóval feljebb legyen a végállomás, a Cseresznyés és a Barackos út elágazásánál.
Kun Csaba válaszában kifejtette, hogy
a Volánbusz felmérése szerint olyan
alacsony kihasználtsága volt korábban
a Duna-parti körjáratos pismányi busznak, hogy a Volánbusz a megszüntetést
javasolta a magas költségek miatt. Az
önkormányzat évente mintegy 50 millió forintot fizet a közlekedési társaságnak a helyi buszközlekedés biztosításáért, így minden megtakarítás
számít. Hidegkuti Gergely hozzátette:

a pismányi járat körjárattá alakítását
nehezíti, hogy a Barackos út és a
Cseresznyés út közötti átjárás a nagyméretû autóbusszal nem megoldott, és
a Jeges utca nem alkalmas a buszközlekedésre.

Laktanya-ügy
A volt szovjet laktanya megszerzésének
esélye a nullára csökkent – tudhatták
meg a jelenlévõk, amikor ismét szó
esett a vissza-visszatérõ laktanyaügyrõl. A rendszerváltás után egyedül
Szentendrén alakult úgy, hogy nem a
helyi önkormányzat kapta meg a volt
szovjet laktanya épületét, hanem
a NEREK Alapítvány. Végül a tervezett
rákkórházból nem lett semmi, de
a korábbi szentendrei polgármesterek
hiába próbálták rendre elõmozdítani
az ügyet, a bíróság jogosnak ítélte
a kiutalást az alapítvány részére, annak
ellenére, hogy a telek odaítélésekor az
alapítvány hivatalosan még nem is
létezett. Ha az állam esetleg visszavenné a laktanya területét az alapítványtól, akkor sem az önkormányzat,
hanem a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ
Zrt. kapná a telket. Az egyetlen
lehetõség Szentendre számára, hogy a
jelenlegi tulajdonosokkal tárgyaljanak: ha valamelyik szentendrei
érdeklõdõ befektetõ megvásárolná a
NEREK és a Mi Ferencváros tulajdonrészét, akkor lehetne tárgyalni a városnak a laktanya jövõjérõl. Szintén
megoldandó probléma a város déli
határában a Bezsoker Kft. látványos
kitelepülése. Az önkormányzat arra
törekszik, hogy egy, a 11-es útnál
hátrébb esõ területre cserélje el a
céggel a mostani telephelyet, így rendezettebb városkép legyen a bejáratnál.

Korzó és gát
Nagy várakozás övezi a Duna-korzó
átépítési terveit és a mobil árvízvédelmi rendszer kiépítésének lehetõségét.
Alföldiné Petényi Zsuzsanna városi
fõépítész ezzel kapcsolatban aláhúzta:
a korzó és a gát ügye külön témaként
kezelendõ. A gát megújítására van
remény, mert a pályázati források
igénylése túl van az elsõ sikeres körön,
és minden esély megvan arra, hogy a
második körben további támogatást
nyerjen. A korzót illetõen a Fõ tér
megújítása utánra, második pályázati
fordulóban terveztük a Duna-korzó
megépítését, azonban az uniós gyakorlattól eltérõen az új pályázati kiírás a
folytatásra nem adott lehetõséget, sõt
egyértelmûen kizárta azokat, akik
városközpont megújítására már
nyertek forrást. Egyelõre mindkét projektre tendertervek készülnek, a
kiviteli tervek késõbb alakulnak majd
ki. A Rév utcánál lévõ, legveszélyesebb
gátszakasz kiviteli terveit várhatóan a
napokban szállítják a tervezõk.
- bt -
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mocskos, a tengeréhez hasonló színû,
haragos felhõk kergették egymást.
Ekkor vette észre, hogy a vastag felhõzet közepén egy kis, de igen gyorsan táguló nyílás támad, és a feltáruló,
kéken ragyogó égen egy óriási, kedves,
de ugyanakkor félelmetes arc raj3009-et írunk. A világkormány megbízásából a nagy kataklizma elõtt eltûnt népek és kultúrák nyomait zolódik ki. Levedi hirtelen rádöbbent,
keresõ bizottság hosszú kutatómunka eredményeképpen önmagát magyarnak nevezõ népcsoport nyomaira hogy ismeri ezt az arcot: épp olyan
bukkant. A megtalált írások segítségével – Levedi és barátja, Teveli gondolatain keresztül – betekintést volt, mint Belsaar egykori ábrázolásai
a templomokban, amelyekbõl még
nyerünk a valaha Európának nevezett földrész közepén élt nép mindennapjaiba.
láthatott néhányat gyermekkorában.
evedi egyik éjjel szörnyû álmot A harmadik napon, kedden, már korán mintha labilis, hullámzó halmazállapo- Ebben a pillanatban az éggel eggyé
látott. Napokig a hatása alatt állt, reggel terjengett a rettenetes bûz, és tot és más színt venne fel. Pánik tört váló arc szelíden rámosolygott, és a
minduntalan azok a rettenetes nem volt menekvés elõle. Sem a bezárt ki, és óriási tömegek követelték, hogy világmindenséget betöltõ hangon ezt
képek jelentek meg lelki szemei elõtt. ablakok, sem az orr elé tartott vizes nyissák ki Belsaar isten régóta lezárt, mondta: »Rám ismertél?« Levedi egy
Végül elhatározta, hogy leírja, hátha zsebkendõk nem segítettek, és az pusztulásnak indult templomait. fáradt szempillantással jelezte, hogy
így megszabadul a sûrû, nyugtalanító emberek fuldokoltak. Ekkor már órákon (Hajdanán az emberek magukat igen. Az isteni hang így folytatta: »Kár,
érzéstõl. Íme Levedi álma!
át bûzlött, s mire dél felé nagy nehezen »Belsaar fiainak« nevezték, de miután hogy ilyen késõn. Az az önteltség, az a
„Egy verõfényes, tavaszi vasárnapon eloszlott, az egész világon lázasan teljes diadalra jutott az ateizmus, az mindenható ész… Beavatkoztatok a
kezdõdött. Levedi éppen kitárta az keresni kezdték a szag forrását. Elõször individuális érzékenységre tekintettel teremtés mûvébe, és még az sem vetablakokat, hogy beengedje az illatos, a környezetvédõk szólaltak meg: sze- az emberiség hivatalos elnevezése a tétek észre, hogy valójában mibõl vagyzsondító áprilisi meleget, és kienged- rintük a tengerekbõl jön, mert túltok. Egy ideig Belsaarnak hívta„A szélsõbal és a szélsõjobb politikai erõk
je a félig sült friss húsból kipárolgó léptük a végsõ határt, és a nagy
tok ugyan, magatokat meg az
gõzöket, amikor borzalmas szag csap- vizek már nem tudják feldolgozni az amerikai titkosszolgálat újabb mesterkedését, én fiaimnak, de még azt sem
globális kísérletét sejtették a dolog mögött.
ta meg az orrát. Csak egy pillanatig a beléjük öntött szennyet. A szélértettétek meg, hogy ez bélsárt
A neoliberálisok a bûzlõ fajgyûlöletet
tartott, és a kellemes illatok hamar sõbal és a szélsõjobb politikai erõk
jelent. Engem ez nem sértett,
kárhoztatták, a vallási fundamentalisták az
visszanyerték uralmukat a légtérben, az amerikai titkosszolgálat újabb
sõt jól mulattam azon, hogy
emberiség bûneirõl prédikáltak.“
de a váratlan, átható és rejtélyes ere- mesterkedését, globális kísérletét
öntudatlanul a magatok lédetû szag valahogy ottragadt az érzék- sejtették a dolog mögött.
nyegét vetítettétek ki rám. A baj
szerveiben, kínzó nyugtalanságot A neoliberálisok a bûzlõ fajgyûlöletet »fiai« lett). Próféták támadtak, akik az, hogy még ezt a félig hibásan megnkeltve benne.
kárhoztatták, a vallási fundamentalisták mennydörgõ hangon hívtak fel bûnbá- evezett tudást is megtagadtátok.
Másnap, hétfõn reggel még jobban az emberiség bûneirõl prédikáltak.
natra, megtérésére, s ennek külsõ Nehezemre esik, de bevallom, az elsõ
megdöbbent. Mikor elmesélte ismerõ- A negyedik napon, amikor a bûz már jeleként a »Belsaar fiai« név újbóli kísérletem nem sikerült. Úgy döntöttem,
seinek az esetet, kiderült, hogy vala- szinte állandósult, és csak percekre felvételére.
teszek még egy próbát – ám ezúttal más
mennyiükkel ugyanez történt, és ami engedett friss levegõt az orrokba, A hatodik napon, amikor a tömegek anyagból!«
még különösebb, ugyanabban az egyetértés alakult ki abban, hogy amit már nem fértek a templomokba, és a Alighogy elhangzott a szózat, Levedi
idõben, sõt, amennyire rekonstruálni éreznek, nem más, mint az emberi városok tereit és a mezõket is be- hirtelen egyedül maradt. A bûzös óceán
tudták, ugyanabban a pillanatban. ürülék szaga. A környezetvédõk gyõzel- népesítve térden állva vagy földre lassacskán illatos, sós, kék tengerré
Délután, ahogy az utcák megteltek mi jelentéseket adtak közre, amelyek- borulva esedeztek az isteni kegye- változott, Levedi fejét lágy hullámok
munkából hazafelé sietõ és vásárlásra ben kijelentették: diagnózisuk helyes lemért, újabb csapás érte õket: iszo- ringatták. Egyszer csak mintha tût szúrinduló emberekkel, ismét „lecsapott“ volt, ezért követelik, hogy azonnal bíz- nyodva észlelték, hogy testük tovább tak volna a koponyájába, és mintha
a szag. Ezúttal jó öt-tíz percig is kitar- zák meg õket egy globális, felelõs kor- puhul, és ürülékké válva lassan szét- kivettek volna belõle valamit. Feje
tott, és egyforma erõvel töltött be min- mány megalakításával. De hamarosan folyik. Estére hatalmas, az egész földet oldalra billent, és mielõtt öntudatádent: nyílt tereket és zárt lakásokat, elnémultak, mert estefelé az egész ellepõ óceán keletkezett, melynek fel- nak utolsó szikrája is kialudt volna,
sõt, mint utóbb világossá vált: ablak- világ egyszerre döbbent rá: a szag az színén milliónyi síró-jajgató emberi fej még látta, felfogta, hogy egy agysejt
talan és földbe süllyesztett bunkereket emberekbõl jön. Eleinte mindenki csak úszkált.
úszik a vízen és osztódni kezd, miis. Este már a média is foglalkozott a a másikon érezte, de aztán saját magán A hetedik napon, szombaton Levedi, közben az égi arc barátságosan, de
titokzatos jelenséggel. Riadalmat kel- is, és legszívesebben kibújt volna a akinek testét szintén felszippantotta várakozóan tekint le rá.“
tett, hogy a világ minden sarkából bõrébõl.
és elsodorta a duzzadó ár, egy utolsó,
hasonló tapasztalatokról számoltak be Az ötödik napon egyre többen érezték rendkívüli erõfeszítéssel kinyitotta a
Levedi nyomán
a tudósítók.
úgy, hogy kibírhatatlanul bûzlõ testük szemét, és felnézett az égre, amelyen
Madzsar Ali

Belsaar fiai

L
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Érdekességek az ezeréves Szentendre múltjából – Török Katalin rovata

Uczárul uczára
Utcanévadási praktikák, megszívlelendõ tanulságokkal
z utak, utcák, terek, sétányok és egyéb közterületek elnevezése kettõs célt szolgál. Egyrészt
szolgálja az egyén állandó
vagy ideiglenes lakóhelyének hivatalos nyilvántartását, másfelõl a járókelõk, idegenek eligazodását, célba érését. Személyi
adataink között a lakcím ma
már oly fontos szerepet tölt
be, hogy szinte elválaszthatatlan tõlünk. De nem
mindig volt ez így. Az utcanévadás szokásairól, útvesztõirõl, érdekességeirõl szól
alábbi írásom.
Egy város története a legkülönbözõbb témakörök felõl
közelítve is kibomlik, feltárul,
ha kellõen kitartóak és kíváncsiak vagyunk. Pethõ Németh
Erika könyvtáros, helytörténész mindkét erénnyel rendelkezett a Szentendrei utcanevek címû, két ízben kiadott
könyvének tanúsága szerint.
Az 1983-as, elsõ kiadásban
összesen 446 utcanevet gyûjtött össze, és adta közre a
velük kapcsolatban felkutatott adatokat, szájhagyomány
útján még élõ történeteket.
1994-ben zárta le a Szentendrei utcanevek második,
bõvített változatának kéziratát. A két kiadvány között
eltelt évtized során nemcsak a
lakosság lélekszáma növekedett, hanem százötvennel
gyarapodott az utcák száma is,
ugyanakkor a rendszerváltás
után is sok utcanév megváltozott vagy visszaváltozott korábbi alakjára.

A

Mi volt az elhunyt
utolsó lakhelye?
Eddigi ismereteink szerint
1697-bõl származnak Szentendre legkorábbi utcanevei.
Korábbi írásaimban már hivatkoztam arra a tanúvallomásra, amelyben a hetvenöt
éves Lukács Pál szentendrei
lakos tanúként vezette végig,
„Uczárul uczara“ a megyei
tisztségviselõket a hét éve
újranépesült városon, hogy a
Mislay család egykori házait,
pincéit, belsõ telkeit megmutassa nekik. A közvetlen stílusú, köznapi beszédet idézõ
visszaemlékezésében a „Dunara jaro Ucsaban a Görögök

Temploma elleniben“ lévõ
házról és pincérõl beszélt,
másutt egy „del fele valo
Uczaig“ tartó telekrõl, majd
egy másik helyet megjelölve a
„papista Uczaban (az mint
most hivattatik)“ kifejezéssel
élt. A Pápista utcáról megtudjuk, hogy a „Varos utczajanak“ (ma úgy mondanánk:
Fõ utcának) is nevezik. A
szóban forgó utcát – mint
mondta – újabban nevezik
Pápista utcának, azaz katolikusok által lakottnak. A
korábbi Város utcája azért
kaphatott új nevet, hogy jelölje a vallási hovatartozás szerinti elkülönülést a településen belül.
Szentendrén a 19. század
végéig házszám nem lévén, a
megnevezett utcákban, vagy
kül- és belterületi részeken a
további eligazítást, pontosítást a szomszédok megjelölése nyújtotta. Így történt
ez Madarász Viktor 1769. évi
végrendeletében is a következõ textus szerint: „…még
más pinczém is vagyon Szamar
hegyen Marinkovics Dömötör
mellett, vagyon egy tíz kapás
szõlõm Tyukovaczban Margarit,
és az Eöcsém szölei mellett,
más két darabbul álló szõlõm a
Rétnél, husz kapálló Popa
Neskovics szõlõje közepén“. A
18. század második felében
járva, nem találjuk nagyon
meglepõnek az ilyesfajta helymeghatározást, de egy száz
évvel késõbbi, 1872-bõl származó hivatalos nyomtatvány
kitöltése sem mutat jelentõs
változást. Arra a kérdésre,
hogy mi volt az elhunyt utolsó lakhelye, ilyen válasz
érkezett: „A Paprikahegyre
felvezetõ utcán a Miretta-féle
nagyház melletti kisház.“

Nem akarta, mégis
utcát neveztek el róla
Az utcanevek helyi történetében az áttörõ váltás Dumtsa
Jenõ polgármestersége idejére esik. 1894-ben terjesztette a képviselõ-testület elé,
hogy az utcákat nevekkel, a
házakat számokkal kell ellátni. Pethõ Németh Erika utcanévadási elemzése azt az eredményt hozta, hogy az 1894ben keletkezett összesen
kilencvenhat utcanévbõl csak

tizenhat kapcsolódott valamilyen személyhez. Érdekes és
jellemzõ a történet, ami
Kossuth Lajos nevéhez és
személyéhez fûzõdik. A reformkor nagy politikusának
nevét ma is viselõ utca 1902-

Hamvas Béla este. A '40-es
évek végén Szentendrén írt
Unikornis címû könyvében az
alábbi, nem szokványos
mondatokat fogalmazta meg:
„…nem vagyok nagy ember, s
ezért a nagysággal járó

Bánovszky Miklós: Kígyó utca

ig Budai utca volt. Kossuth
Lajosról a 19. század második
felében egy másik utcát
neveztek el. Tehát 1902-ben,
Kossuth Lajos 100. születésnapján már volt róla elnevezett utca a városban. Mégis,
a testület úgy döntött, hogy
az akkori Budai utca vegye fel
Kossuth Lajos nevét, a másik
pedig módosuljon Régi
Kossuth Lajos utcára. „Szinte
példátlan eset, hogy egy köztudottan császárhû városban
majdnem két évtizedig a 'rebellis' Kossuthról két utcát is
nevezzenek el csaknem azonos
idõben“ – jegyzi meg az eset
kapcsán a szerzõ. A 19. század
végével kezdõdõ azon gyakorlatot, hogy utcákat, közterületeket híres emberekrõl,
közéleti személyiségekrõl,
politikusokról neveztek el, a
divat mellett leginkább a nemzeti érzület, a politikai akarat,
idõnként politikai kényszer
határozta meg. S mivel a
huszadik század nagy történelmi, politikai változásai
jól követhetõk az utcanévadás
gyakorlatában is, a névcserék
idõnként nehézséget és zavart
okoznak a régi utcaneveket
tartalmazó írások, hivatalos és
személyes dokumentumok
értelmezésénél. Egyáltalán,
mondjuk ki: híres emberekrõl
közterületet elnevezni nem
egyszerû dolog. Itt van például

gyalázat engem nem illet meg.
Végrendeletileg meghagyom
tehát, hogy… utcát vagy teret
rólam ne nevezzenek el, arcképemet ne fessék, szobromat
ne faragják meg, díszsírhelyet
nekem ne adományozzanak, s
nevemet ne használják fel arra,
hogy költõi nagydíjakat tûzzenek ki.“ A végakarat ellenére, vélhetõen annak nem
ismerése miatt, Szentendrén
1991-ben utcát neveztek el
róla.

Három festõ, három
szentendrei történet
Ha az ember kicsit elmélyed az
utcanévadás gyakorlatában,
igen hamar felfedezi, hogy a
javaslattevõk, a névadók helyismeret hiánya nagyobb részt
tesz ki, mint az elhunyt személy emlékének õszinte tisztelete. Mert ha ez dominált
volna, akkor Szentendrén,
éppen Szentendrén nem egy
lépcsõs köz viselné az egyik
legnagyobb magyar festõ,
Ferenczy Károly nevét, s nem
olyan áron, hogy attól az
embertõl vették el, Fachleitner
Mihálytól, 1952-ben, aki saját
házába fogadta be a festõt és
családját. De tanulságos
történet lehet Ilosvai Varga
István festõmûvészé is. A
rendszerváltoztatás
után
felvetõdött, hogy azt az utcát,

ahol Szentendrére költözésétõl haláláig, több mint
negyven évig élt és alkotott,
róla nevezzék el. Az utca lakói
aláírásgyûjtéssel tiltakoztak
az akkori Zenta utca átnevezése ellen. Végül a rövid
kis zsákutca elsõ fele, ahol a
híres Ilosvai-ház is áll, felvehette a festõ nevét, az utca
belsõ fele megmaradt eredeti
alakjában.
De sajnos a közelmúltban is
született egy erõsen kifogásolható névadás. A „Szentendre nõbarát város“ program
részeként, a város egyik húsz
éve autóparkolónak használt,
sivár, mindig szemetes közterületét a szentendrei festészet igazi gyöngyszemérõl,
Modok Mária festõmûvészrõl
nevezték el. Ha ez az ország
bármelyik másik településén
történik, azt is sajnálatos
lépésnek tartanám. De itt,
Szentendrén más a helyzet. Itt
kimeríti a szégyen fogalmát.
Mert mit is jelent ez a névadás
a gyakorlatban? Azt, hogy
Modok Mária, akit már a
harmincas években Kassák
Lajos a három legtehetségesebb magyar nõmûvész közé
sorolt, aki fél életét férjével,
Czóbel Béla festõmûvésszel
Párizsban töltötte, aki bejáratos volt Picasso mûtermébe, Szentendrén, a festõk
városában leggyakrabban egy
autóparkolóval összefüggésben lesz megemlítve. Mert
ezentúl nem a szokásjog
alapján már jól berögzült
„PMK (Pest Megyei Könyvtár)
parkolóban“ vagy másik nevén: „a Dobozi parkolóban“
hagyja ki-ki az autóját, hanem
a Modok Mária téren. Ezentúl
arra a kérdésre, hogy hol tetted le az autót vagy hol büntettek meg a parkolási idõ túllépése miatt, a távolabb lakó
szentendrei, vagy a turista jó
esetben azt fogja válaszolni,
hogy valami Modok téren.
Rossz esetben pedig azt, hogy
a Modok- parkolóban. Apropó!
De ki az a Modok?
Mennyivel egyszerûbb és tisztább a hajdan-volt gyakorlat,
amikor az utcanévadás nem a
rosszul értelmezett közéletiséget szolgálta, hanem a
tájékozódást, az egyik pontról a másikra való sikeres
eljutást.
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Szentendrei diákok a British Council „Világ Folyói“ programjában

2. rész
A British Council és a londoni Temze Fesztivál közös oktatási és mûvészeti projektje 2000 diákot kapcsol össze világszerte. A „Világ folyói“
programban az összekötõ kapocs a folyó, mint élettér, közösségi tér és természeti környezet.
Az elõzõ részben beszámoltunk arról, hogy a projektben
hét ország vesz részt, Magyarországot Szentendre öt középiskolája képviseli. 2009
tavaszán a szentendrei iskolák
Laár Balázs mûvészeti vezetésével külön-külön elkészítettek egy Dunáról szóló mûalkotást, melyet több mint
egymillióan láttak a londoni
Temze Fesztiválon. Emellett
minden iskola egy londoni
partneriskolával is gazdagodott. Sorozatunkat a Református Gimnázium diákjai által
készített mûalkotás bemutatásával folytatjuk.

A refis diákok
alkotása
A Szentendrei Református
Gimnázium a Dunakanyar
egyetlen nyolcosztályos gimnáziuma, ahol 11 éves kiskamaszoktól érettségizõ 18-19
évesekig több mint 400 diák
tanul. Elsõdleges nevelési
szempontunk a fiatalok lelki
növekedésének támogatása,
hitének megerõsítése. Olyan
közösség kialakítása, amely
megtartja tagjait. Iskolánk
tanárai igyekeznek minden
mûveltségi területen kapcsolatot találni a gyakorlati élettel és a tanórákon céljuk a
használható tudás átadása.
Délutánonként programozó,
csillagász és rajz szakkör, színjátszó kör, énekkar, röplabda
és ügyességi sportfoglalkozás
várja az érdeklõdõket, és a
gimnázium elsõdleges neve-

kék vagyunk rá, hogy a MI
ALKOTÁSUNK is eljuthatott
Angliába, és nemsokára Szentendrén is látható lesz a
munkánk.“
Nagy Emese tanuló

„A szennyezett Duna“

lési szempontjának tartja a
gyermekek hitbeli nevelését is.
A Szentendrei Református
Gimnázium fiatal alkotói:
Bolda Krisztina, Csóri Bianka,
Gyõri Friderika, Szegedi Anna,
Szegedi Virág, Nagy Emese,
Juhász Dina, Borda Áron,
Kerekes Máté, Katona Zoltán,
Korpos Dávid, Szabó Bence,
Császár Domonkos és Fazekas
Bálint
Mûvészeti és szakmai vezetõk:
Laár Balázs, Kun Attiláné,
Hevér Eszter

„Egyedülálló
lehetõség“
„A nagygimnazistáknak több
éve lehetõségük van nemzetközi diákcserében részt venni,
így bõvíteni nyelvi és kulturális ismereteiket. Nagy örömöt jelentett, amikor bekapcsolódhattunk az akkori 7.
osztályosokkal a British Council a világ folyóival kapcsolatos nemzetközi mûvészeti
témájú együttmûködésébe.
Valóban egyedülálló lehetõség
egy londoni szabadtéri kiállításra festeni és a brit fõváros
egyik iskolájával kapcsolatot
építeni. A diákok nagy lelkesedéssel kezdtek neki a feladatnak, több szabadnapjukat
is rááldozva mûvük elkészítésére. A közös munka a 14
refist is jobban összekovácsolta. Az angol partneriskola
diákjaival pedig levelezésbe is
kezdtek. Az alkotás, a megismerés mindig öröm, ha elismerõ közönség is társul hozzá,
akkor különösen nagy élmény.
A „Világ Folyói“ program ezt
biztosította.“
Hevér Eszter tanárnõ

„Sok új dolgot
kipróbálhattunk a
rajzórákon“
„Eddig iskolánkban nem volt
olyan lehetõsége a „kicsiknek“
(5-8. évfolyam), hogy valamilyen külföldi iskolával cserekapcsolatot létesítsenek. Nagyon megörültünk a lehetõségnek, mikor hallottunk,
hogy most már nekünk is lehet
„csereosztályunk“, ráadásul
Angliából. Az meg fõképp nagy
érdekessége volt ennek a kapcsolatnak, hogy a mûvészet és
a folyóink kötnek minket
össze. Nagyon élveztük, hogy
a projekt elkészítése alatt sok
új dolgot kipróbálhattunk a
rajzórákon, illetve suli után,
mert hát elég sokat kellett vele
bíbelõdni, de megérte. Büsz-

„Amikor Eszter tanárnõ elõször
mesélt errõl az új lehetõségrõl,
hogy olyan munkát kell egy
kisebb csapatban elkészíteni,
amit majd ki is állítanak
Londonban, rögtön azon kezdtünk el gondolkodni, hogy
hogyan zsúfolhatnánk bele sok
ötletünket egyetlen képbe. Jó
volt azt hallani rajztanárunktól, Györgyi tanárnõtõl, hogy
azt csinálhatunk, amit akarunk. Hárman ügyködtünk a
plakát alapjának elkészítésénél, ami – a projekthez híven
– a Duna volt. A legjobb az volt
az egészben, hogy festékszórókkal szó szerint nekieshettünk egy hatalmas lapnak – úgy éreztem magam,
mint egy graffitis. Mivel
nekünk „A szennyezett Duna“
címet viselõ munkát kellett
elkészíteni, ezért megpróbáltuk azt a hatást kelteni a festményen, hogy a Duna egyre
szennyezettebb lesz a mi
emberi
felelõtlenségünk
miatt. Ezt szimbolizálja a Duna
egyre sötétebbé válása,
valamint a Duna mentén elhelyezkedõ fekete kéz- és láb-

Mikulás a PMK-ban
Idén is eljött az óvodásokhoz a Mikulás a Pest
Megyei Könyvtárba. A SZ.I.A Szentendre (örök)
Ifjúságáért Alapítvány karöltve a Dunakanyar
Nõszirom Egyesülettel immár második alkalommal szervezte meg a kicsiknek szóló Mikulás
rendezvényét a könyvtár aulájában és a színházteremben.
Már kilenc órakor kinyílt a kapu a sok-sok gyermek elõtt, akik a Mikulás megérkezéséig
kézmûveskedhettek az elõcsarnokban elhelyezett asztaloknál. A szülõk a kirakodó vásárban néztek körül és a karácsonyi ajándékok egy
részét be is szerezhették.
A Mikulás fél tízkor érkezett a gyermekek közös
éneklésére, majd minden kisgyermek személyesen ment oda a Nagyszakállúhoz. A szép
énekért és versekért apró ajándék járt. Tíz
órakor kezdõdött a színházteremben az ünnepi
mûsor, ami ezúttal a Body-Holly Primatorna és
Dance Club gyermektáncosainak fellépése és
Kertész Kata gyermekszínházának elõadása
volt. Mindkét produkció óriási sikert aratott
nemcsak a gyerekek, hanem a felnõttek körében

nyomok. Természetesen megpróbáltuk a tisztaság „lehetõségét“ is belevinni a képbe.
Ezt azzal a kis fehér, reményt
adó szigettel próbáltuk visszaadni, ami alatt Jézust a karján
tartó Mária képe látható –
kissé ihletet merítve Kovács
Margit mûvébõl. Azt is nagyon
jó volt látni, hogy a végén
hogyan áll össze az a sok kis
kép, amit addig úgy hittünk,
hogy egyáltalán nem illenek
össze. Laár Balázs, aki sokat
segített minket a munkánk
alatt, a befejezõ összevágásnál is tele volt még ötletekkel.
Így készült el végsõ mû, amit
most már Szentendrén is
megtekinthet minden kedves
érdeklõdõ.“
Juhász Dina tanuló

VÍZ-ART A MÛVÉSZBEN
Rendhagyó kiállítás megnyitóra hívunk minden érdeklõdõt december 18-án 17 órai
kezdettel a Mûvész étterembe (Szentendre, Dumtsa
Jenõ u. 7.) ahol az alkotók
bemutatják mûveiket.
A program vendége lesz dr.
Dietz Ferenc polgármester és
Simon Ingram-Hill, a British
Council igazgatója. További
részletek: www.britishcouncil.hu

is. A késõn jövõk délig találkozhattak a
Télapóval, és ha az elõadásról le is maradtak,
az apró ajándékok nekik is jártak az ügyes produkciókért. Jó volt látni a kicsik csillogó szemeit, mert látszott rajtuk, hogy mennyire örültek, hogy „személyesen“ találkozhattak a
Mikulással.
A szervezõk ezúton köszönik meg Biczák Péter
igazgatónak azt, hogy idén is a megszokott
környezetben rendezhették meg Mikulás ünnepségüket, és a fellépõknek a színvonalas
elõadást.
Magyar Judit, Fejes Györgyné
SZIA Alapítvány, Irisz Egyesület
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Adventi
gyertyagyújtás
a Fõ téren
zép hagyománnyá vált városunkban összegyûlni a Fõ téren
adventi vasárnapokon, és közösen meggyújtani a gyertyát az
adventi koszorún. Így lesz ez ebben
az esztendõben is, és ezen alkalmakkor szeretettel várjuk a szentendreieket. A négy adventi vasárnapnak
házigazdái, vendéglátói lesznek, akik
az általuk készített finomságokkal
vendégelik meg a Fõ térre érkezõket.

S

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

ünnepi hangulatú
énekelnek.

köszöntõket

December 20-án 16 órakor:
Házigazda: Mûvészek és sportolók.
Köszöntõt mond Hajdu Gábor, a Sport
és ifjúsági munkacsoport elnöke,
gyertyát gyújt Szakács Imre, a Régi
Mûvésztelep Kulturális Egyesület
elnöke. Az egyesület ebben az évben
Pro Urbe-díjat kapott. A gyertyagyújtás elõtt 15.45-kor a Bimbó úti
óvodások Bölcsõcske címmel karácsonyi köszöntõt énekelnek.
A vasárnapi gyertyagyújtások után egy
pohár forralt borra vagy forró teára és pogácsára látja vendégül az odalátogatókat
Eckensberger Attila, a Korona Étterem tulajdonosa.
Advent elsõ vasárnapjától az év végéig a
Korona Étterem ablakaiban az alábbi
mûvészek alkotásai tekinthetõk meg: Deim
Pál, Krizbai Sándor (Alex), Aknay János,
efZámbó István, Kátay Mihály, Georgios
Tzortzoglou (Yorgos), Balogh László,
Margith Szabolcs, Varga Ödön Tibor (Edmund), Holdas György, Csató Máté, Tóth
Eszter, Sz. Varga Ágnes (Kabó), Winkler
Zsuzsanna, Eckensberger Lilian, Szakács
Imre, Kutlán András.

Az Új Mûvész Étterem és Kávéház
most is várja péntek este a betérõket,
ahol belépõ nincs, csak jó hangulat!

December 11. péntek 20 óra
Indián Joe és barátai
Az Indian Joe Band egyben egy baráti társaság is,
fõleg saját szerzeményeket adnak elõ. A legmeghatározóbb
mûfajuk a blues, de megtalálhatóak afro, illetve latin stílusjegyek is
a zenéjükben. Az egész ország területén már számtalan helyen,
így itt Szentendrén is többször felléptek,
garantáltan jó hangulatot teremtve.

ÚJ MÛVÉSZ ÉTTEREM
SZENTENDRE, DUMTSA JENÕ U. 7.

Asztalfoglalás: (26) 311-484
ujmuvesz@ujmuvesz.hu
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Népek karácsonya
„Harang csendül, ének zendül,
Messze zsong a hálaének.
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor magába száll minden lélek.“
(Ady Endre. Karácsony)

Szeretettel várunk mindenkit az Izbégi Általános
Iskola „Múltidézõ“ Népek karácsonya rendezvényére, mely december 18-án, pénteken 17
órára. A rendezvényen a szentendrei kisebbségi
önkormányzatok vezetõi a millenniumi év alkalmából felidézik a szerb, dalmát, német nemzetiségek karácsonyi szokásait.
Közremûködnek:
Szautner Katalin (Horvát Kisebbségi Önkormányzat), Jámbor Ferenc (Német Kisebbségi
Önkormányzat), Vukovits Koszta (Szerb Kisebbségi Önkormányzat) és az izbégi gyerekek. Az est
narrátora: Zakar Ágnes képviselõ, tanár, köszöntõt mond Stomp Ferencné igazgató.

KARÁCSONYI
MEGLEPETÉS!

SZENTENDREI SÖRFÕZDÉNK
BÜFÉJÉBEN
DECEMBER HÓNAPBAN 4 LITER
SÖR VÁSÁRLÁSA ESETÉN

AZ 5. LITERT
AJÁNDÉKBA ADJUK!

SÖRFÕZDE:

CASTRUM BÜFÉ

Az est háziasszonya: Majnekné Horváth Katalin
tanár. Támogató: Zambó Péter.

SZENTENDRE, KÕZÚZÓ UTCA 26.
TEL.: 26/500-607,
26/500-608

Helyszín:
Izbégi Általános Iskola, Mária u. 1. C épület

H-P 630-tól 17-ig, Sz: 8-13-ig

NYITVA:

Csendzenék

December 20-án, vasárnap
17 órakor

December 12-én, szombaton 19 órakor kezdõdik a Péter-Pál
templomban Vedres Csaba zongoramûvész-zeneszerzõ, a Kairosz
együttes vezetõje Csendzenék címû új CD-jének bemutató koncertje. A koncerten a szerzõn kívül közremûködik Gyermán Júlia
(hegedû) és a Péter-Pál ifjúsági énekkar. A belépés ingyenes.
„Van olyan csend, amelyik süket, s van
olyan is, amelyik néma. De létezik olyan
csend is, amely mögött szelíden vár és
rejtõzik valaki. Érintése a keserûséget
tiszta bánattá oldja, az agresszivitást
hajtóerõvé és lendületté, a haragot megbocsátássá, amely túlmutat ezen a világon. Az alaktalan káoszt kifejezési formává, a rendezetlen gondolatokat renddé, a sebzettséget és sértettséget érzelmi töltéssé, s mindezeket együtt:
zenévé.“ Vedres Csaba

a Pest Megyei Könyvtár
színháztermében
(Pátriárka u. 7.)

Krumpliebéd-eredmények
A december 6-án, vasárnap tartott jótékonysági Krumpliebéd
alkalmával megközelítõleg 280 ezer forint folyt be az
adományokból. Az összeget a szervezõk fele-fele arányban a
Máltai Szeretetszolgálat Szentendrei Szervezete és a Szentendrei
Karitász között osztják el, egyúttal minden résztvevõnek
köszönik a támogatást.

„Ez életem, nincs rajta mit
féltenem“
címmel kerül sor a
SZENTENDRE TÁNCEGYÜTTES
hagyományos év végi
bemutatójára
Az együttes
mûvészeti vezetõi:
Kocsis Enikõ és Fitos Dezsõ
Harangozó Díjasok
Zenészek:
Pál István Szalonna,
Gombai Tamás,
Unger Balázs, Csávás Attila,
Doór Róbert,
Karacs Gyula
Belépõdíj: 1500 Ft

TÁRLATVEZETÉS A MÛVÉSZETMALOMBAN
December 13-án, vasárnap 15 órakor a Kassai modernek – A két világháború közötti
képzõmûvészet Kassán címû kiállításban ismét tárlatvezetést tart a kiállítás kurátora: dr. Szabó
Lilla mûvészettörténész. Megjelent a kiállítás színes, 100 oldalas, magyar és angol nyelvû
katalógusa is, amely megvásárolható a helyszínen.
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Magyar elsõk 2.

Szamárhegyi betlehemes

i volt az elsõ? Melyik volt az elsõ? Hol volt
az elsõ? Mikor volt az elsõ? – ezek azok a
kérdések, amelyeket gyakorta feltett Rózsa
György, a közkedvelt Magyar elsõk tévésorozat
megálmodója, fõszerkesztõje, producere. Az
eddigi több mint száz adásból ötven témát tartalmazott a 2006-ban megjelent Magyar elsõk
elsõ kötete, amely abban az évben elnyerte a
magyar könyvtárosok díját. Most jelent meg az
újabb ötven témát közreadó Magyar elsõk 2.
címû album. A gazdagon illusztrált szép albumban a tudomány, a kutatás, az oktatás, a mûvészetek, a felfedezés, a régészet, a közlekedés,
az ipar, az egészségügy, a sport világának hazai
elsõit bemutató érdekes történetek váltogatják
egymást. Közel négyszáz festmény, metszet,
portré, korabeli felvétel, tárgy és plakát kíséri a
gyakran krimiszerûen izgalmas írásokat. Az egyes
fejezetek elbeszélik és meg is mutatják az elsõ
magyar gõzhajó, illetve léghajó elkészítésének
kalandjait, az elsõ magyar pénzintézet vagy
zálogház megalapításának történetét, az elsõ magyar autóverseny vagy labdarúgó-mérkõzés
lebonyolításának nehézségeit, az elsõ magyar nemzeti park vagy az elsõ magyar termelõszövetkezet létrejöttét, bemutatják az elsõ magyar olimpiai bajnokot, illetve testnevelõ
tanárt, de az olvasó megismerkedhet olyan érdekességekkel is, mint az elsõ magyar erotikus nõi
napló.
Ez a letehetetlenül érdekes, látványos kötet azokról az emberekrõl, létesítményekrõl és
eseményekrõl szól, akikre és amelyekre büszkék lehetünk. S ezáltal ama kérdésrõl, ami igencsak
aktuális ma Magyarországon. Nemzeti önbecsülésünkrõl, arról, ahogy a könyvet ajánló Jancsó
Miklós filmrendezõ is írja, hogy „egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalók“.
R. Zs.

December 23. szerda, 17 óra, Kmetty tér
(Dalmát Kávézó elõtt)
SZAMÁRHEGYI BETLEHEMES
Misztérium a szent születésrõl – elõadják a Dalmát Kávézó
törzsvendégei

K

Az elõadás elõtt karácsonyi dalokat énekel a vendégek alkalmi
kórusa, utána a kávézóban zenél: Ikvai-Szabó Botond
és Endrei Dávid, énekel Kõvári Kata.
A közönséget forralt borral és teával várjuk,
a kínálásra hozott étkeknek asztalt biztosítunk.

Karácsonyi
díszben
A Szeresd Szentendrét
Egyesület tagjai idén is
feldíszítették az Aporhidat, hogy ünnepi hangulat fogadja a belvárosba érkezõket.

ÜNNEPI ÉTKEK A BÜKKÖS
HOTELTÕL!
• Kiváló minõségû halászlé
süllõ és harcsa kockákkal –
szálkamentesen (kívánság
szerint
gyufatésztával és halbelsõséggel felárral)
• Kocsonya – körömmel és
füstölt csülökkel
• December 24-re vegyestál
rendelhetõ.
Megrendelését december 20-ig
fogadjuk (kiszállításhoz edényt
kérünk)
Gyõrfi Ferenc mesterszakács
70/555-0324

Fenyõvásár

VÁROSHÁZA ÉTTEREM SÖRÖZÕ
Szentendre, Rákóczi F. utca 1.
tel.: 26/505-755, 505-756,
30/959-0509
info@varoshaza-etterem.hu,
www.varoshaza-etterem.hu,
Nyitva: 11-22 óráig

ÜNNEPI FOGÁSOK HÁZHOZ SZÁLLÍTVA!

KARÁCSONYI AJÁNLATAINK
• Gesztenyével töltött egész pulyka: 2300 Ft/kg
(3-4 kg-os bébi pulykából)
• Aszalt szilvával, gesztenyével töltött pulykamell
sült zöldségekkel és gyümölccsel, burgonyakrokettel: 1500 Ft/adag
• Dunai halászlé: 800 Ft/adag
• Rántott ponty majonézes burgonyával: 950
Ft/adag

SZILVESZTERI AJÁNLATAINK:
• Lencsefõzelék feltéttel: 700 Ft/adag
• Lencsefõzelék feltét nélkül: 550 Ft/adag
• Korhelyleves: 550 Ft/adag
• Kocsonya: 600 Ft/adag
• Malacsült hagymás tört burgonyával, pezsgõs
káposztával: 2600 Ft/kg, adagban: 1700 Ft/adag
Rendelés: Turcsányi Tamás üzletvezetõ 30-9590-509

KARÁCSONYI CÉGES VACSORA!

Megszervezzük év végi céges és családi
rendezvényét, teljes körû lebonyolítással!

TÖLTSE VELÜNK A SZILVESZTERT!

Svédasztalos vacsora, élõzene (Kristály Band)
fergeteges hangulat – Szilveszteri Bál a budakalászi Faluházban (2011 Budakalász, Szentendrei
u. 9. www.faluhaz.hu) Kapunyitás: 19 órakor
Belépõ 8500 Ft (elõfoglalásnál, dec. 15-ig, utána
9900 Ft/fõ). Jegyek a Faluházban kaphatóak.
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A karácsony elõtti ünnepváró
hangulathoz kitûnõen illõ
kiállítás nyílt december 3-án
az Erdész Galériában. Az Álom
luxus kivitelben címû tárlat
hat kiváló magyar ötvösmûvész erre az alkalomra készült alkotásait mutatja be.
Olyan ezüst nyakékeket, amelyeket elsõsorban ünnepi
alkalmakon lehet viselni. Az
ékszerek alapanyaga ugyan az
egyszerûségében
elegáns
ezüst, de a hozzá párosított
nem mindennapi anyagok: a
gyöngyház, a bakelit, a dió, a
mûgyanta, az elefántcsont és
társaik exkluzívvá és merésszé
teszik azokat. Méretüket és

formájukat tekintve is különlegesek ezek a nyakékek. És
különlegesen elegánsak.

Abaffy Klára, Gaál Gyöngyvér,
Király Fanni, Marosi László,
Tóth Zoltán és Vékony Fanni
ékszerei olyan ezüstbe öntött
nyakék-álmok, amelyek garantáltan minden nõ szívét meg-

Kiállítás a Corában
A tavalyihoz hasonlóan idén is kiállították Doszkocs
Zsuzsa költõ és festõmûvésznõ képeit a budakalászi
Cora áruházban. A megnyitót december 4-én tartották
a hipermarketben.

dobogtatják. Nemcsak karácsony elõtt.
A nem mindennapi ékszerekhez illõ különleges öltözködési kollekció is bemutatásra került ezúttal a galériában.
Vereczkey Szilvia Ferenczy
Noémi-díjas textilmûvész legújabb kollekciója az elegáns
nõ alapruhatárának kiegészítõit vonultatja fel. Az egyedi,
varrott, kézmûves technikával
készült stóla, kendõ, sál és öv
nemcsak anyagában, hanem
színvilágában is rendkívül
vonzó. Karácsony közeledtével az öltözékkiegészítõ textileken a fémszínek, az ezüst,
az arany és a bronz, valamint
az ünnep hangulatát idézõ
vörös és a zöld különbözõ
árnyalatai kerülnek elõtérbe.
Rappai Zsuzsa

Nosztalgikus hangulat töltötte el a Szamos Cukrászda emeleti
termét múlt héten kedden. Elõször úgy tûnt, hogy csak a kortárs
közönséget érdekli az 1970-es években forgatott Szerelmesfilm
és a rendezõvel való találkozás lehetõsége, de nem így lett: az
esõs idõ ellenére szép számmal jelentek meg a fiatalok is.
Szamos Gabriella köszöntõje után elkezdõdött a film, majd a
vetítés követõen megérkezett a vendég, Szabó István. A rendezõt Bán Ágnes faggatta a film kulisszatitkairól, de rövid idõ
elteltével a közönség is aktívan bekapcsolódott a beszélgetésbe. Szabó István beszélt a vágás folyamatáról, a szó és a kép
összhangjáról, arról, hogyan fogadták a nézõk, illetve a kritikusok a filmet. Megtudtuk, hogy a hazai rossz kritikák után a
Szerelmesfilmet meghívták a velencei filmfesztiválra, és egy
programba került Frederico Fellini Róma címû filmjével, s az
ottani lapok címoldalon hozták a két filmet.
Az esemény jól sikerült, a sütemény is finom volt. A rajongók
még javában kérdeztek, amikor sajnos indulnom kellett. Az esõ
is esett, már besötétedett, elkéstem a buszcsatlakozást, de
megérte…
Vikukel Tamás

HELYÕRSÉGI KLUB
Dózsa Gy. út 8.
312-822
December 15. kedd 15
óra
ADVENTI HANGVERSENY
Közremûködik a MH
Központi Kiképzõ Bázis
Fúvószenekara és az
Ezüstfény együttes
December 31. csütörtök
19 óra
SZILVESZTER BÁL
Belépõ vacsorával 6000 Ft
(igényjogosultaknak kedvezmény). Zene: Campari
Band Tánczenekar

PROMENADE ÉTTEREM
Duna-korzó - Futó u.
sarok
A folytonos jövés-menés és a zaj sem tudta elûzni a megjelentek arcáról a mosolyt, amelyet a megnyitó barátságos, családias légköre és jó hangulata varázsolt az arcokra. A Budai
Légzésrehabilitációs Osztályon élõ mûvésznõ megzenésített
versei Semes Bogya Eszter elõadásában adtak szép keretet a
rendezvénynek, amelyet Tasi József, az áruház igazgatója nyitott meg. A záródal után, amelyet a dalénekes a mûvésznõnek
és családjának címzett, lehetõségünk adódott megcsodálni
Zsuzsa versei után a képeit is. Eddigi mintegy 300 alkotásából
az idei bevásárlóközponti tárlaton 16 képet állítottak ki.
Akárcsak életét, Zsuzsa képeit is a kontrasztosság itatja át, s
egy egészen új világot nyitnak meg elõttünk.
A kiállítás január 10-ig tekinthetõ meg az áruház nyitvatartási
ideje alatt.

Vendég: Szabó István

December 19-20. szombat-vasárnap
Karácsonyi menük
December 31. csütörtök
20 órától
Szilveszteri gála menü
Január 1. péntek 11
órától
Újévi koncert újévi
menüvel

fotó • Széles Nóra

Álom luxus
kivitelben
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14 aprók
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP
ADÁSVÉTEL
www.agynemuhuzatok.hu..
Minden megrendelõ ajándékot
kap! Karácsonyi ajándékutalvány
kapható.
Ezüstfenyõ! Kb. 1 m-es gyökeres
ezüstfenyõ cserépben a termelõhelyen kiválasztható, illetve
megvásárolható, kiszállítással
Szentendre, Levendula utca 3.
szám alatt. Tel. 06-20-5426737.
Újonnan megnyílt szentendrei
üzletembe magas áron vásárolnék
antik és modern festményeket,
antik bútorokat, ezüstöt, porcelánt, üvegtárgyakat, szõnyegeket, bronz tárgyakat, kerámiát,
antik órát, kar- és zsebórát, bizsut, ékszert stb. Romosan is!
Díjtalan kiszállás és szakbecslés!
Továbbá vállaljuk családi házak,
irodák berendezését.
Zsig-Art Antik, Szentendre, Görög
u. 1. Tel. 06-20-457-7733, zsigart@gmail.com.
ÁLLÁS
Pizzafutárt keresünk, lehet
nyugdíjas is. Tel. 06-20-9339764.
4 órás délutáni elfoglaltsággal
nyugdíjas takarítónõt keresünk.
Erkölcsi bizonyítvány szükséges.
Tel. (26) 301-673.
Dunabogdány Község Önkormányzat
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet nyugdíjazás
miatt megüresedõ jegyzõi munkakör betöltésére. A részletes
feltételek december 15-tõl a
www.kozigallas.hu
honlapon
megtekinthetõk.
3 és 6 éves kislányaim mellé megbízható, gyermekfelügyeletet vállaló személyt keresek Szentendrére. Tel. Szabó Beáta, 06-20595-8340.
A Forma Stúdió fodrász kollégát keres. Tel. 06-30-5541220.

A Duna House szentendrei és
csillaghegyi irodája keres értékesítõket, kiemelkedõ kereseti lehetõséggel. Jelentkezés, információ: jablonszky.bea@dh.hu, Tel. 06-30619-5653.
KIADÓ LAKÁS
Kertes családi ház hosszú távra
kiadó. Tel. 06-20-926-2879.
Olcsó lakásbérlet a patakparton
fiatal párnak, esetleg nõnek. Tel.
06-70-367-2645.
Püspökmajor- lakótelepen 41 nmes, 1,5 szobás, teljesen felújított,
I. emeleti igényes lakás 50
ezer+rezsiért kiadó. Tel. 06-70383-5003.
A Rózsakertben garázs hosszú
távra jutányosan kiadó. Tel. (26)
300-910.
A 11-es fõút mellett 50 nm-es ház
önálló kerttel, 2 kocsibejáróval,
pincével, melléképülettel hoszszabb távra kiadó. Buszmegálló,
bolt 50 méterre. Tel. 06-30-9344957.
Kiadó a Rózsakertben kétszobás,
gázfûtésû, földszinti lakás. Tel.
06-30-915-5090.
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Családi ház eladó, telekkel. Tel.
06-30-240-9842.
Leányfalun lakóház 17 millióért, Tahiban lakóház 13 millióért eladó. Tel. 06-30-2990376.
Szentendrén 90 nm-es lakóház 200 nöl-es kerttel, jó
helyen 28 millió Ft-ért eladó.
Tel. 06-30-299-0376.

15 éves vegyesboltunkat a
Szentlászlói úton kiárusítjuk,
kiadjuk. Tel. (26) 317-826.

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

Szentendrén, a Vasúti villasor
11/B. alatt 28 nm-es üzlethelyiség kiadó. Tel. (26) 319-957

A Szmolnyicán sorházi lakás,
szeparált kerttel eladó. Nappali + 3 hálószoba, garázslehetõség. Tel. 06-20-9125516.

A Pap-szigeti bejárónál melegkonyhás vendéglõ lakással kiadó.
Tel. 06-70-313-4091.

OKTATÁS
Emelt szintû érettségire felkészítés, korrepetálás történelembõl, magyarból, mûvészettörténetbõl. Korrepetálás általános iskolásoknak is. Tel. 06-30540-5639.

Bérlemények ipari, lakás, raktár,
iroda céljára kiadók. Tel. 06-30299-0376.

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

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

Hûtõgép, fagyasztó, mosógép,
villanytûzhely
és
mikrosütõ javítása sugárzásméréssel! Mezei Sándor, (26)
311-847, 06-30-950-4187.

Nyár utcában tulajdonosától
eladó 3 szobás, elsõ emeleti,
egyedi fûtésû, felújítandó lakás
15 990 000 Ft-ért. Tel. (26) 316553, 06-20-972-1928.

ÜZLET

Szentendrén, a Bogdányi út 44ben üzlethelyiség kiadó. Tel. (26)
314-067.

SZOLGÁLTATÁS

LAKÁS, INGATLAN

Víz-, gázkészülék-fûtésszerelõ gyorsszolgálat. Tel. 06-70241-8999.

Egyszobás, 30 nm-es, valamint másfél szobás társasházi
lakás 5,5 és 7,5 millió Ft-ért
eladó. Tel. 06-30-299-0376.

Egyedülálló nõ részére szoba
kiadó. Tel. (26) 303-212.

Albérlet kiadó kertes családi
háznál, fõútvonal mellett. Tel. 0630-263-1110.

Hûtõ- és klímajavító gyorsszolgálat. Tel. 06-20-9177555.

Villanyszerelés-hibaelhárítás
2 órán belül. Tel. 06-70-2479072.
Eldugult? Segítünk!
A kiszállás ingyenes. Tel. 0620-917-7555, www.dugulaselharito.hu.

Kedves Édesanya!
Sok a gondja a bõrével?
Gyermekei ekcémásak,
allergiásak?
Változtatni, váltani kellene,
de hogyan? Mire?
Jó lenne egy ismerõs, aki
kalauzolja az öko-, bio-,
környezetbarát rengetegben?
Nézze meg, én miket
használok!
Tíz év és öt gyermek
tapasztalatát
osztom meg Önnel.
Csak kérdeznie kell.
Kattintson be hozzám!
címem: adrienbio.hu

Fûtetlen helyiség raktározás
céljából vagy garázsnak kiadó.
Tel. (26) 316-448.
Átadó árukészlettel, berendezéssel 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, 0630-430-1063.
SZILVESZTER
Ezoterikus Szilveszter Mini Delfinselfness programmal Salgóbányán, a Medves Hotelben
december 31-tõl január 3-ig, félpanzióval, szilveszteri vacsorával. www.delfintrening.hu, Lõcsei Fanni, 06-30-659-0589,
delfin@anandakft.hu.
KERESSÜK!
December 6-án eltûnt Pismány
környékén Roszkó nevû bernipásztor kutyánk. Aki látta õt,
hívjon feltétlenül, a megtalálónak jutalom. Tel. 06-30-4815170, 06-30-932-0043.

MEGNYITOTTUK!
a Kistérségi Helyi Termékek
Boltját a Napórásházban.
A települések
kézmûveseinek változatos,
gazdag kínálatával várunk
mindenkit.
SZENTENDRE,
HALÁSZ UTCA 1.
(a Dunakorzó végén,
a révvel szemben)
Nyitva tartás:
hétfõ szünnap,
kedd-péntek
13.00-17.00,
szombat-vasárnap:
10.00-17.00

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

KERESSÜK GAZDÁJÁT VAGY ÖRÖKBEFOGADÓJÁT

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

SEGÍTÜNK:

CARLOS nagy testû, 2 év körüli
ivartalanított roti-németjuhász keveréknek. Kiváló
házõrzõ, megbízható telepõrzõ.

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

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

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

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

Tel.: 06-20 434-2875
EMBERÉLET ALAPÍTVÁNY
SZENTENDRE, KÖR U. 3.
emberelet@gmail.com
Várjuk hívását – szolgáltatásaink
díjmentesek!

Szentendre és Vidéke
APRÓHIRDETÉS-FELVÉTEL
a helyszínen
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P ’A R T
MOZI
Duna-korzó 18.
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu
Jegyár: 750 Ft, nyugdíjas, diák: 650 Ft

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
december 12. szombat
14:00 G-FORCE - RÁGCSÁVÓK
(90’) kh 12
15:30 HANNAH MONTANA: A
FILM (102’)
17:00 2012 (158’) kh 16
20:00 KÉT SZERETÕ (110’) kh
16
december 13. vasárnap
10:30 G-FORCE-RÁGCSÁVÓK
(90’) kh 12
14:00 HANNAH MONTANA: A
FILM (102’)
15:45 FEGYVERSZÜNET
KARÁCSONYRA (116’) kh 12
17:45 KÉT SZERETÕ (110’) kh
16
19:45 A PRÓFÉTA (150’) kh 16
december 14. hétfõ
15.00 FEGYVERSZÜNET
KARÁCSONYRA (116’) kh 12

18:00 AZ OSZTÁLY (128) kh 12
20:00 A PRÓFÉTA (150’) kh 16
december 15. kedd
17:00 2012 (158’) kh 16
20:00 FEGYVERSZÜNET
KARÁCSONYRA (116’) kh 12
december 16. szerda
17:00 A PRÓFÉTA (150’) kh 16
19:30 KÉT SZERETÕ (110’) kh
16
21:20 CSEH TAMÁS FILM (85’)
DVD
december 17. csütörtök
17:30 A DIADALÍV
ÁRNYÉKÁBAN (115’) 1948
19.30 HÖLGYSTAFÉTA:
vendég: Baricz Katalin
fotómûvész
21:00 CSEH TAMÁS FILM (85’)
DVD
december 18. péntek
18:00 CSEH TAMÁS FILM (85’)
DVD
19:30 JULIE ÉS JULIA - KÉT NÕ
EGY RECEPT (123’) kh 12
december 19. szombat
15:00 ALVIN ÉS A MÓKUSOK
(91’)
16:30 FEGYVERSZÜNET
KARÁCSONYRA (116’) kh:12
19:00 JULIE ÉS JULIA - KÉT NÕ
EGY RECEPT (123’) kh 12

Elõadás
SZENTENDREI PETÕFI
KULTURÁLIS ÉS
HAGYOMÁNYÕRZÕ
EGYESÜLET
Stéger köz 3.
December 11. péntek 18 óra
RÉSZVÉTELI DEMOKRÁCIA
Bódog Norbert közgazdász
elõadása
December 18. péntek 18 óra
A SZENT KORONA-ESZME
Varga Tibor elõadása

Kiállítás
ERDÉSZ GALÉRIA
Bercsényi u. 4.
ÁLOM LUXUSKIVITELBEN
Ötvösmûvészek kiállítása
CZÓBEL MÚZEUM
Templomdomb 1.
MIHÁLTZ PÁL FESTÕMÛVÉSZ
KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ január 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
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LAKÓTELEPI KLUBKÖNYVTÁR
Hamvas B. u. 4-6.
PISTYUR GABRIELLA
SELYEMKÉPEINEK KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ december 19-ig a
könyvtár nyitvatartási idejében
DUNAKORZÓ 7.-BERCSÉNYI U. 4.
KOFA - KisOktóberiFestõArcok
Kiállítás és vásár
efZámbó István, dr. Vizúr János,
Laár Balázs, Walter Gábor,
Bábel Anita, Vertel Andrea,
Molnár Bertalan, Szük Norbert,
Gyõrfi András, Korbely István
mûveibõl
Megtekinthetõ december 20-ig

Koncert
PÉTER-PÁL TEMPLOM
December 13. vasárnap 16 óra
ADVENTI ÖKUMENIKUS
KÓRUSTALÁLKOZÓ
szentendrei egyházi kórusok
részvételével.
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 KARÁCSONYI KIRAKODÓVÁSÁR
10-13 óra: Egészségügyi szûrések,
vizsgálatok, 10 órától: Gyerekkuckó – karácsonyi játszóház.
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 13., 20. 15-17 óra
ADVENTI KÉZMÛVES
FOGLALKOZÁS GYEREKEKNEK

A KECSKÉS EGYÜTTES
RÉGIZENEI HANGVERSENYEI
Magyar és dalmát karácsonyi
dalok és pásztortáncok:
December 19. szombat 17 óra
Kecskés Együttes kamaraterme
(Dumtsa J.Ignátovity u. sarok)
December 20. vasárnap 17 óra
Váci Püspöki Palota díszterme
(Migazzi tér 1.)
December 23. szerda 17 óra
pócsmegyeri református
templom.
Információ:
06-30-951-2694

Új lehetõség!

CSALÁDI DÉLELÕTT

FITT BIO

„KÉSZÜLJÜNK EGÉSZSÉGESEN
AZ ÜNNEPEKRE!“

Bioboltot nyitottunk Szentendrén, a piactéren. Üzletünkben megtalálhatók az alapvetõ élelmiszerek és minden, ami a konyhában
kell
• Friss kenyér, pékáru, házi sütemények
• Tej- és tejtermékek
• Húskészítmények, konzervek
• Tésztafélék
• Müzlik, magvak, édességek
• Zöldség-, gyümölcs- szénsavas italok
• Friss zöldség és gyümölcs
• Fûszerek
Cukorbetegek, lisztérzékenyek és egyéb betegséggel élõk is találnak maguknak valót!
Nézzen be hozzánk!

Szentendre, Bükköspart 34. (piactér)
Tel. 06-20-36-51-649
„Egyszer élünk, éljünk egészségesen!“

December 12-én, szombaton
10-13 óra között a Pest Megyei
Könyvtárban (Pátriárka u. 7.)
EGÉSZSÉGÜGYI SZÛRÉSEK, VIZSGÁLATOK: vércukor- és koleszterinmérés, érelmeszesedés-szûrõvizsgálat, csontsûrûség-vizsgálat, dietetikus tanácsadás, „A
kábítószer-probléma büntetõjogi
szemmel“ – interaktív elõadás és
beszélgetés, ahova várjuk gyerekek és szülõk jelentkezését is.
A rendezvény támogatója az
Egészséges Városért Közalapítvány. A helyszínen történik
méregtelenítés, aurafotózás, s
természetgyógyászati termékeket
is árulnak.

PROGRAM
10 órától: Gyerekkuckók – karácsonyi játszóház a gyerekkönyvtárban és az elõtérben
Malac a pácban címû animációs
mesefilm vetítése a színházteremben (belépõ 500 Ft)
„Süssünk-fõzzünk“ – ünnepi receptek csereberéje az elõcsarnokban
11 órától: Béka királyfi – bábjáték kicsiknek a gyerekkönyvtárban
A kirakodóvásár asztalainak ára:
2000 Ft.
Jelentkezni lehet a (26) 312-657es telefonon.
MINDENKIT SZERETETTEL
VÁRUNK!!!

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

06-30-956-8280
Bejelentkezés:

06-20-424-7960
Bolgár u. 10.
www.binobruno.com
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Leány teremfoci Izbégen
December 5-én az Izbégi
Általános Iskola tornatermében teremlabdarúgó tornát
szerveztek a helyiek Izbég
Kupa néven. A már hagyományosan megrendezett tornát az tette különlegessé,
hogy idén elõször általános
iskolás lányok is kergették a
labdát, s nem is akármilyen
szinten! A kilátogató szurkolók és szülõk végig sportszerû
és színvonalas mérkõzéseket
láthattak, helyenként olyan
megoldásokkal, amelyek még
a fiúmérkõzések becsületére
is válhattak volna. Az izgalmakat mi sem jellemezte jobban, mint hogy az utolsó
mérkõzés eredményétõl függõen még akár a tavaly országos döntõben szerepelt Tahitótfalu csapata is nyerhetett
volna, annak ellenére, hogy
végül „csak“ negyedik helyezést ért el. A további sorrend
a következõ: a bronzérmes
Visegrád csapata lett, az

ezüstérmet a Barcsay Jenõ
Általános Iskola lányai
nyerték, míg a kupát az
Izbégi Általános Iskola csapata nyerte.
A csapatok mellett nyertek a
szép számmal kilátogató nézõk is: izgalmas és szórakoz-
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tató élménnyel lettek gazdagabbak. A verseny Szentendre
Város Önkormányzatának támogatásával zajlott, a szervezõk remélik, jövõre legalább
ugyanilyen színvonalas tornát
fognak rendezni.
Nagy Dezsõ
edzõ

Mikulás Kupa
2009
December 4-én a Piramis
Sportegyesület rendezte
meg az alsó tagozatosok
városi versenyét a Szentendrei Helyõrségi Mûvelõdési Központban, melyet az
alkalomhoz illõen személyesen a Mikulás és Krampusza
nyitotta meg.
Rövid, közös zenés bemelegítést követõen az iskolák csapatai
sorversenyen döntötték el a vándorkupa birtoklási jogát.
A gyerekek a szervezõk által kitaláltak és az ünnephez kapcsolódó rendkívül változatos feladatokat ügyesen oldották meg.
Felkészültségükre jellemzõ volt, hogy az utolsó feladat elõtt
még három csapat volt esélyes a végsõ gyõzelemre, mely végül
csak plusz feladatok teljesítése után dõlt el.
Eredmény
1. Szent András Általános iskola; 2. Barcsay Jenõ Általános
Iskola; 3. Izbégi Általános Iskola; 4. „AGY“ Tanoda
A Rendezõ Piramis Sportegyesület ezúton köszöni Szentendre
Város Polgármesteri Hivatal, a Szentendrei Helyõrségi Mûvelõdési Központ és a Piramis Fitness Klub támogatását.

